
Raport bieżący ESPI nr 10/2021 
 
 
Temat: 

Prognoza wyników finansowych ProCarePlus Pharma S.A. na lata 2021-2025. 
 
Treść: 

Zarząd ProCarePlus Pharma S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości 

prognozę wyników finansowych na lata 2021-2025. 

(w tys. zł) 2021 2022 2023 2024 2025 

Przychody ze sprzedaży 268 1 836 7 263 15 611 17 893 

Wynik z działalności operacyjnej -935 -71 1 244 3 889 3 636 

Wynik netto -935 -71 1 007 3 150 2 945 

 

Główne założenia do publikowanych prognoz wyników finansowych na lata 2021-2025. 
 
Czynniki zewnętrzne: 

1) Założono, że nie zmienią się w istotny sposób obecne warunki prowadzenia 

działalności gospodarczej Emitenta. 

2) Założono, że zasady działania rynku farmaceutycznego w Polsce nie ulegną istotnym 

zmianom. 

3) Założono, że zasady działania rynku farmaceutycznego w Polsce nie ulegną istotnym 

zmianom. 

4) Założono, że nie wystąpią znaczne wahania sytuacji makroekonomicznej kraju. 

5) W prognozie przyjęto kurs euro równy 4,50 zł. 

Czynniki wewnętrzne: 

1) Założono średnią cenę sprzedaży suplementów diety równą cenie wynikającej z 

otrzymanych przez Emitenta zamówień od sieci aptecznych i hurtowni 

farmaceutycznych. Wolumen sprzedaży suplementów diety wynika z informacji od 

managerów sprzedaży współpracujących z Emitentem w ramach samozatrudnienia o 

szacunkowym popycie na produkty Emitenta. 

2) Założono średnią cenę sprzedaży leków na receptę równą cenie podobnych leków 

zawierających te same substancje czynne na rynku polskim i europejskim. Wolumen  

sprzedaży leków na receptę wynika z minimalnych wolumenów wskazanych w 

zawartych umowach na licencję i dostawę do Polski. 

3) Założono utrzymanie kosztów stałych (biuro, wynagrodzenia, magazyn) na poziomie 

wynikającym z zawartych umów oraz oczekiwań finansowych przedstawianych w 

odpowiedzi na oferty pracy. 

4) Przyjęto koszty zakupu towarów (suplementów diety i leków na receptę) oraz koszty 

licencji na poziomie wynikającym z zawartych już umów. 



5) Koszty marketingu będą rosły proporcjonalnie do wzrostu przychodów. 

6) Założono, że proces rejestracji leku z substancjami czynnymi Modafinil zakończy się w 

2022 roku, Trazodon zostanie zakończony w marcu 2023 roku, a Rivaroxaban zostanie 

zakończony w listopadzie 2023 roku. 

 
Podstawa prawna: 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

 

Osoby reprezentujące Spółkę: 
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