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Sprawozdanie
z działalności Spółki Akcyjnej Apolonia Medical za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 

2011.

Apolonia Medical S.A.z siedzibą w Wojnowie k. Bydgoszczy, 86-014 Sicienko wpisana do 
rejestru
sądowego pod numerem KRS 0000315555 posiada NIP 554-279-74-11. Firmę reprezentuje
jednoosobowy zarząd w postaci prezesa Piotra Trzaska.

INFORMACJE OGÓLNE: 
Apolonia Medical S.A. Jest producentem i dystrybutorem mebli medycznych klasy premium.
Produkty firmy są kierowane do lekarzy różnych specjalności i wykonywane ze szczególną
dbałością o ergonomię, efektywność pracy lekarza, najwyższą jakość i nowoczesne materiały.
Zastosowanie najnowocześniejszych technologii i tworzyw takich jak PCV i PMMA przez 
swoją
innowacyjność stawia spółkę w czołówce producentów tego typu sprzętu nie tylko w kraju ale 
także
w skali światowej.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE FINANSOWE:
W roku obrotowym 2011 Spółka wykazała w rachunku zysków i strat stratę netto w kwocie
300.635,68 PLN, przy przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w
wysokości 958.340,92PLN

PRODUKTY:
 Linia Exclusiv - najdroższa i najbardziej wyrafinowana linia produktów. Skierowana w
szczególności do prywatnych jednostek służby zdrowia w szczególności gabinetów 
stomatologicznych
 Linia Modernity – nieco tańsza lecz najbardziej innowacyjna linia produktów.
Skierowana głównie do prywatnych jednostek służby zdrowia. Wykonana w całości z
nowoczesnych materiałów odpornych na wodę, chemikalia i promieniowanie UV. Meble nie
wymagają powłoki lakierniczej co znacząco wpływa na ich trwałość i odporność na 
uszkodzenia mechaniczne. Niespotykana technologia jest połączona z nowoczesnym 
minimalistycznym designem.
 Linia Aseptic – meble wykonane ze stali kwasoodpornej dedykowane przede wszystkim
dla szpitali (sale operacyjne, centralne sterylizacje, pralnie, gabinety zabiegowe, it.)
 Linia Fusion – najtańsza linia skierowana do szpitali. Głównymi atutami produktów tej
linii jest stosunek jakości do ceny



ISTOTNE WYDARZENIA:
Istotnymi zdarzeniami z punktu widzenia działalności Apolonia Medical były:

 Rozwinięcie sprzedaży w segmencie publicznych placówek zdrowia uwieńczone 
podpisaniem kilku kontraktów  
 Rozwój sieci dilerskiej w Polsce zakończony podpisaniem umów współpracy z firmami 
dystrybucyjnymi działającymi na rynku medycznym 
 Obecność na kluczowych imprezach targowych w Polsce
 Obecność na największej w europie imprezie targowej Dental Show Kolonia
 Inwestycje w park maszynowy pozwalające zwiększyć wydajność zakładu 
 Wprowadzenie nowych modeli do istniejących już linii 
 Realizacja kontraktów na kompleksowe wyposażenie oddziałów szpitalnych 
 Poszerzenie profilu działalności firmy o handel sprzętem medycznym
 Nawiązanie współpracy ze specjalistycznymi firmami wyposażającymi oddziały szpitalne w 
sprzęt medyczny – Anmed, Konkret, Informer-Med
 w kooperacji z Top Dental opracowanie nowego produktu na rynek niemiecki

PRODUKCJA I INNOWACYJNOŚĆ

SPRZEDAŻ I DZIAŁANIA OPERACYJNE
W roku 2011 rozwijano sieć dilerską składającą się obecnie z 12 przedstawicieli obejmującą 
teren całej Polski. W konsekwencji osłabienia dynamiki rynku stomotologicznego zarząd 
Apolonia Medical S.A.  poszerzył profil działania spółki o kompleksowe wyposażenie 
jednostek publicznej służby zdrowia. W celu zwiększenia sprzedaży eksponowano produkty 
spółki na kluczowych targowych imprezach medycznych. 

RYZYKO ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ FIRM KONKURENCYJNYCH
Na krajowym rynku mebli medycznych segmentu premium Apolonia nadal pozostaje
bezkonkurencyjna. Żadna z firm obenych na rynku nie ma w swojej ofercie produktów 
zbliżonych
pod względem wyglądu, funkcjonalności lub zastosowanych materiałów. Poza granicami 
istnieje
jedna firma, której produkty są również bardzo atrakcyjne wizualnie, jednak wykonane są z
tworzyw drewnopochodnych oraz średnio trzykrotnie droższe. Pod względem rynku mebli
szpitalnych istnieje w Polsce kilka firm, których produkty są zbliżone cenowo do produktów
Apolonii lecz ich estetyka i jakość wykonania pozostawiają wiele do życzenia.


