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Vânzările Antibiotice au crescut cu 9% în semestrul I, iar profitul brut cu 13%  

 

Conform rezultatelor financiare comunicate Bursei de Valori București, valoarea veniturilor 

din vânzări, înregistrată în primul semestru de compania Antibiotice, a fost de 143.8 

milioane lei, în creștere cu 9% față de perioada similară a anului 2015. 

 

De asemenea, profitul brut aferent semestrului I, 2016 a înregistrat o evoluție pozitivă, 

atingând valoarea de 18.85  milioane lei, cu 13 procente mai mare în raport cu profitul brut 

aferent primului semestru al anului 2015, când acesta s-a situat la nivelul de 16,63 milioane 

lei. 

 

Piața farmaceutică din România își continuă declinul atins la finele anului 2015 și a 

înregistrat, în perioada iunie 2015 - mai 2016, o scădere cu 6,12% (din punct de vedere 

valoric), potrivit datelor companiei de cercetare de piață Cegedim România. Această 

scădere a fost determinată de reducerile de preț la medicamente pe bază de prescripție 

(prin aplicarea ordinului nr.75/2009), precum și de modificările legislative privind modul de 

compensare al medicamentelor. 

În perioada iunie 2015 – mai 2016, piața medicamentelor generice cu prescripție a 
înregistrat de asemenea o scădere valorică de 13,7% și o scădere cantitativă de 1,8%, trend 
care va continua și în perioada următoare, pe fondul manifestării impactului scăderii 
prețurilor din anul anterior. 

Venituri din vânzări în creștere cu 3.5% pe piața internă.  

După primele șase luni ale anului, compania Antibiotice raportează o cifra netă de 89.4 
milioane lei, în creștere cu 3,5% comparativ cu perioada similară a anului 2015. 

Potrivit datelor companiei de cercetare de piață Cegedim, în primul semestru al acestui an, 
Antibiotice a urcat o poziție comparativ cu anul 2015 și ocupă locul 12 în topul celor peste 
300 de companii farmaceutice ce desfășoară operațiuni în România. 

În acest context, la finalul primului semestru al anului 2016, Antibiotice face parte din elita 
celor cinci companii din top 20 al căror portofoliu înregistrează creșteri comparativ cu 
perioada similară din 2015. 

Creștere cu 10% a vânzărilor în lanțurile de farmacii 
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Creștere valorică la intrarea în farmacii înregistrează și segmentele Lanțuri Farmacii de 10% 
comparativ cu perioada similară 2015, (de la 30,6 milioane lei în semestrul I 2015 la 33,6 
milioane lei în semestrul I 2016), și Spitale cu o creștere de 4,1% (de la 36,1 milioane lei în 
primele 6 luni 2015 la 37,6 milioane lei în semestrul I 2016). 

În ceea ce privește vânzările către pacient pe portofoliul companiei Antibiotice, clasele 
terapeutice care au performat în perioada analizată sunt : 

• Tract digestiv (creștere de +25%); 
• Preparate dermatologice (creștere de +9,5%); 
• Sistem Musculo-scheletic (creștere de +2,3%); 
• Sistem Nervos Central (creștere de +1,7%) 

5 produse noi asimilate în portofoliul companiei: 
• Soriso® cpr – produs cu rol adaptogen împotriva diferiților factori de stres, în 

menținerea echilibrului fizic și psihic a organismului uman; 
• Fluxiv® cpr – produs pentru sănătatea circulației vasculare; 
• Zatinex® cps 30 mg, 60 mg (duloxetina) - produs utilizat în tratamentul depresiei și 

tulburărilor de anxietate; 
• Escitalopram ATB® cpr 10 mg – produs utilizat în tratamentul depresiei și tulburărilor 

de anxietate. 
În următoarea perioada Antibiotice va continua să dezvolte portofoliul tradițional 
(antiinfecțioase, preparate dermatologice), precum și portofoliul destinat îmbunătățirii 
calității vieții (cardiovasculare, suplimente alimentare). 

 
Creștere cu 18% a vânzărilor la export  

Veniturile din vânzările pe piețele externe în primul semestru al anului 2016 au fost de 54.5 

milioane lei, în creștere cu 18% față de anul 2015 când a fost realizată o valoare de 46.26 

milioane lei. Aceste rezultate s-au obținut în special din valorificarea produselor finite 

înregistrate la export. 

 

Produsele finite – motor de creștere a exportului în primele 6 luni  

În primul semestru al anului 2016, exportul de produse finite a crescut semnificativ. Astfel, 

comparativ cu perioada de referință a anului 2015, exportul de produse finite realizat în 

semestrul I, 2016 este cu 75% mai mare. 

 

America de Nord și Europa – dublarea exportului 

Principala creștere a fost realizată pe piața S.U.A. unde livrările s-au dublat comparativ cu 

perioada de referință a anului 2015. Antibiotice exportă în S.U.A. produse antiinfecțioase 

injectabile din gama penicilinelor. De asemenea, s-a înregistrat o dublare a exporturilor și 

în zona Europei în timp ce în alte zone precum Rusia C.S.I., Orientul Mijlociu și Asia de Sud 

Est exporturile au rămas relativ la nivelul din 2015 din motive legate și de conjunctura geo 

politică din anumite piețe de desfacere. 

Cele mai importante creșteri s-au înregistrat pentru produsele sub formă de injectabile 

(utilizate în spitale pentru tratarea infecțiilor), capsule și supozitoare. „În contextul în care 

compania a startat proiectul de construcție a unei noi capacități de producție pentru 

unguente și supozitoare, creșterea vânzărilor pentru aceste forme farmaceutice reprezintă 
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rodul strategiei de majorare a cererii acestora pe piețele externe”, a declarat Mihai 

Stoian, Director Afaceri Internaționale.   

 

Din punct de vedere al claselor terapeutice, cele mai vândute produse în semestrul 1 sunt 

cele din clasa antiinfecțioaselor de uz sistemic, tract digestiv și metabolism, sistem 

cardiovascular, preparate dermatologice, sistem  nervos. 

 

Avans de 35% a vânzărilor de Nistatină pe piața SUA 

Substanța activă Nistatina reprezintă în continuare principalul produs al companiei pe 

piețele externe. Ca urmare a autorizărilor obținute de către utilizatorii finali din piața 

S.U.A. exporturile de Nistatină către aceasta piață au crescut în primul semestru al anului 

2016 cu 35% comparativ cu anul trecut. De asemenea, în aceasta perioadă s-au menținut 

livrările pe piețele tradiționale ale companiei din zona Asiei, Americii Latine și Europei. 

 

Antibiotice în semestrul I 2016 

- locul 4 în topul producătorilor de medicamente generice cu prescripție medicală și  

medicamente fără prescripție medicală (OTC) din România; 

- lider din punct de vedere al unităților terapeutice valorificate pe forma de administrare   

pulberi injectabile - cotă de piață 75,7%.; 

- liderul pieței românești de unguente  - cotă de piață 27,8%; 

- liderul pieței românești de supozitoare- cotă de piață 42,3%;  

- principalul producător de medicamente generice destinate consumului din spitale; 

- venituri din vânzări în creștere cu 9% comparativ cu semestrul I 2015;  

- profit brut în creștere cu 13% față de semestru I 2015; 

- profit din exploatare în creștere cu 10% comparativ cu semestru I 2015. 

 

Persoanele interesate de a afla mai multe informații, pot consulta Raportul 

administratorilor aferent primului semestru al anului 2014 pe site-ul Bursei de Valori 

București (www.bvb.ro), al Autorității de Supraveghere Financiara (www.asfromania.ro) 

sau pe pagina web a companiei Antibiotice SA, secțiunea “Investitori” 

(www.antibiotice.ro). 
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