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Skokowy wzrost wyników i doskonałe perspektywy Synektik 

Synektik – notowany na głównym rynku GPW wiodący w regionie Europy Środkowo-Wschodniej 

innowacyjny producent i dostawca inteligentnych produktów stosowanych w onkologii, kardiologii 

i neurologii – zanotował w czterech kwartałach 2018 r. 4,09 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost 

o 278 proc. r/r. Skokowy wzrost zysku to m.in. efekt konsekwentnej, dwucyfrowej dynamiki 

wzrostu segmentu radiofarmaceutyków oraz uruchomienia przez ośrodki medyczne przetargów 

związanych z odblokowaniem projektów unijnych z perspektywy 2014-2020. 

W samym IV kw. Grupa uzyskała rekordowe wyniki sprzedaży na poziomie ponad 34,0 mln zł, 

wypracowując tym samym 3,11 mln zł zysku netto, czyli o 147 proc więcej niż rok wcześniej. Zysk 

EBITDA wyniósł 4,70 mln zł wobec 1,62 mln zł w analogicznym kwartale 2016 r. (wzrost 189 proc. r/r), 

a EBIT wzrósł o 260 proc. r/r do poziomu 4,04 mln zł.  

Przychody spółki osiągnęły w czterech kwartałach wartość 62,94 mln zł wobec 49,43 mln zł 

w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zysk EBITDA wzrósł 88% proc. do poziomu 7,92 mln zł. 

W 2017 r. Grupa Synektik uzyskała znaczącą poprawę rentowności operacyjnej. W ujęcie rocznym 

marża EBITDA wyniosła 12,6 proc., rentowność EBIT 8,6 proc., zaś zysk netto stanowił 6,5 proc. 

wielkości sprzedaży.  

- Zgodnie z przedstawionymi w Strategii Rozwoju na lata 2017-2021 celami biznesowymi, 

systematycznie zwiększamy udział w strukturze sprzedaży wysokomarżowych produktów oraz 

rozbudowujemy naszą ofertą produktową o nowe innowacyjne rozwiązania stosowane w terapiach. 

Jednym z efektów naszych działań jest obserwowane już zwiększenie rentowności operacyjnej – 

komentuje Cezary Kozanecki, założyciel, istotny akcjonariusz i Prezes Zarządu Synektik S.A.  

Wysoką dynamikę wzrostu zanotował segment sprzętu diagnostycznego i IT, w którym przychody 

wzrosły o 31 proc. do 45,28 mln zł. W samym IV kw. segment wypracował przychody w wysokości 

29,08 mln zł, czyli o 196 proc. wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wynik EBITDA 

segmentu przekroczył poziom 4,37 mln zł wobec 0,32 mln zł w roku ubiegłym (wzrost  

o 1252 proc. r/r). 

- Zgodnie z wcześniejszymi założeniami, ponadprzeciętny wzrost odnotowaliśmy w segmencie sprzętu 

medycznego i rozwiązań IT. Spowodowane jest to w dużej mierze uruchomieniem kolejnych projektów 

w perspektywie unijnej 2014-2020, na które czekaliśmy już od dłuższego czasu. Zwiększoną liczbę 

postępowań przetargowych obserwujemy również w I kw. tego roku i spodziewamy się, sytuacja ta 

utrzyma się również w kolejnych okresach. Jako wiodący w Polsce dostawca mamy nadzieję 

na korzystne dla nas rozstrzygnięcia w tych konkursach - komentuje Cezary Kozanecki. 

Również w segmencie radiofarmaceutyków odnotowany został wynik na wysokim poziomie. 

Przychody segmentu wyniosły w czterech kwartałach 17,66 mln zł (wzrost 18 proc. r/r). Zysk EBITDA 

wyniósł 4,52 mln zł, co oznacza wzrost o 19 proc. r/r. Wyłącznie w IV kw. przychody segmentu 

wzrosły do 4,96 mln zł (wzrost o 13 proc.), a EBITDA zwiększyła się o 18 proc. do poziomu 1,07 mln zł.  

- Zgodnie z naszymi strategicznymi założeniami segment radioznaczników rośnie i jest coraz bardziej 

efektywny. Dzięki konsolidacji rynku, która jest efektem m.in. zakupu przez nas 100 proc. udziałów 

Monrol Poland oraz wycofaniu się z Polski jednego z zagranicznych konkurentów, podejmiemy 

działania w celu dalszego zwiększenia udziału firmy w rynku – mówi Cezary Kozanecki.  



 

Na koniec IV kw. Synektik zawarł warunkową umowę zakupu 100 proc. udziałów spółki Monrol 

Poland, polskiej spółki-córki tureckiej Eczacibasi Monrol. Jej głównymi aktywami są: wybudowany 

trzy lata temu zakład produkcyjny radioznaczników oraz posiadane zezwolenia i produkty. 

Przewidywana całkowita wartość transakcji będzie dwukrotnie niższa niż wartość początkowa 

nabywanych aktywów. Zakup zakładu pozwoli znacząco zwiększyć moce produkcyjne Synektik, 

przeprowadzić liczne procesy optymalizacyjne, a także zapewnić właściwe funkcjonowanie Centrum 

Badań Klinicznych w Warszawie, które będzie stanowiło dodatkowe , źródło przychodów.  

Synektik jest największym w Polsce producentem radioznaczników. Jako jedyna firma oferuje  

na krajowym rynku cztery zarejestrowane produkty, w tym trzy tzw. radioznaczniki specjalne, do 

których zalicza się m.in. cholinę, służącą przede wszystkim do diagnostyki nowotworów prostaty, 

pęcherza moczowego, jąder, nerek, a także wątroby. 

O Grupie Synektik 

Grupa Synektik jest wiodącym dostawcą zaawansowanych produktów radiofarmaceutycznych oraz urządzeń 
stosowanych w diagnostyce i terapii w dziedzinach onkologii, kardiologii i neurologii.  

Synektik posiada na terenie Polski dwa zakłady produkcyjne radioznaczników oraz Centrum Badawczo-
Rozwojowe zajmujące się opracowywaniem nowych, innowacyjnych produktów znajdujących zastosowanie 
w onkologii, kardiologii i neurologii. Spółka pozostaje jednocześnie jedynym dostawcą radioznaczników 
specjalnych na terenie Polski. Flagowym projektem Spółki jest innowacyjny, charakteryzujący się globalnym 
potencjałem radioznacznik do diagnostyki choroby wieńcowej, którego rozwój jest obecnie na etapie drugiej 
fazy badań klinicznych. 

W ramach segmentu dystrybucji urządzeń medycznych Spółka współpracuje z kilkunastoma globalnymi 
producentami wyrobów diagnostycznych oraz terapeutycznych. Dzięki tak szerokiemu portfolio produktów oraz 
nabytym kompetencjom firma oferuje m.in. budowę hybrydowych sal operacyjnych w systemie „pod klucz”. 

Spółka zajmuje się również opracowywaniem i wdrażaniem w jednostkach medycznych zaawansowanych 
rozwiązań informatycznych. Synektik jest w trakcie budowy zaawansowanej platformy informatycznej 
„Evolution”, która ma być kompleksowym narzędziem do zarządzania informacją medyczną, skierowanym 
zarówno do pracowników służby zdrowia, jak i pacjentów. 

Firma powstała w 2001 r. Dziesięć lat później akcje Synektik debiutowały na rynku NewConnect. W październiku 
2014 r. Spółka przeniosła notowania na rynek regulowany GPW w Warszawie.  

Synektik był wielokrotnie nagradzany w najbardziej prestiżowych rankingach. Otrzymał m.in. statuetkę „Gazele 
Biznesu 2011” oraz znalazł się wśród wyróżnionych nagrodą „Diamenty Forbesa 2012”. W 2013 roku Spółka 
została doceniona przez Gazetę Giełdy Parkiet i Inwestorów w rankingu „Byki i Niedźwiedzie”, uzyskując tytuł 
spółki roku rynku NewConnect. W październiku 2015 r. Cezary Kozanecki, Prezes Synektik został laureatem 
nagrody „Wizjonerzy Biznesu”. 

Więcej informacji: www.synektik.com.pl 
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