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1. Informacje o Emitencie 

 

MEDIAN POLSKA S.A. jest firmą technologiczną, która specjalizuje się w czterech obszarach: 

innowacyjnych rozwiązaniach dla zbiorów bibliotek i archiwów, a także materiałów dla 

kryminalistyki, produkcji mediów graficznych oraz sprzedaży systemów wystawienniczych. 

Spółka wyposażona jest w działy produkcji i sprzedaży technologii renowacji i konserwacji 

druku, mediów do druku wielkoformatowego, systemów wystawienniczych, lakierowania 

powierzchni miękkich oraz dział rozwoju.  

 

W strukturze przychodów Spółki kolejno największy udział mają: media graficzne, produkty i 

usługi dla Bibliotek i Archiwów oraz systemy wystawiennicze. Roczne przychody Spółki 

kształtują się na poziomie ponad 6 mln zł. 

 

MEDIAN POLSKA S.A. na rynku renowacji i konserwacji starodruków oferuje szeroką paletę 

produktów oraz usług, skierowaną głównie do instytucji publicznych. Z usług firmy korzystają 

tacy klienci, jak: Instytut Pamięci Narodowej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Archiwa 

Państwowe w Warszawie, Biblioteka Narodowa w Warszawie, Wytwórnia Papierów 

Wartościowych w Warszawie, Opinion Gliwice, Masterprint Wrocław, Emerald Gliwice, ATS 

Piaseczno, PROFILAB Warszawa i inne. 

 

Firma: MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Siedziba: Mysłowice 

Adres: ul. Topolowa 1, 41-404 Mysłowice 

Telefon: +48 32 318 27 23 – 32 

Faks: +48 32 223 84 68 

Adres poczty elektronicznej: neschen@medianpolska.pl 

Adres strony internetowej: www.medianpolska.pl 

NIP: 634-23-51-875 

REGON: 014947817 

KRS: 0000384510 
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1.1. WŁADZE SPÓŁKI 
 

• Zarząd 
Imię i nazwisko Stanowisko Kadencja 

  Od Do 

Tomasz Serafin Prezes Zarządu 22.04.2011 22.04.2014 

Źródło: Emitent 
 

• Rada Nadzorcza 

Imię i nazwisko Funkcja Kadencja 

  Od Do 

Marek Ilukowicz Przewodniczący Rady 

Nadzorczej 

22.04.2011 22.04.2016 

Ewa Paluch Wiceprzewodniczący 

Rady Nadzorczej 

22.04.2011 22.04.2016 

Katarzyna Adamczyk Członek Rady 

Nadzorczej 

22.04.2011 22.04.2016 

Tomasz Nawara Członek Rady 

Nadzorczej 

22.04.2011 22.04.2016 

Dominik Prasol Członek Rady 

Nadzorczej 

22.04.2011 22.04.2016 

Źródło: Emitent 

 
1.2. STRUKTURA AKCJONARIATU 

 
• Informacje o strukturze akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, 

na dzień sporządzenia niniejszego raportu, co najmniej 5% głosów na walnym 
zgromadzeniu* 

Akcjonariusz Liczba akcji/głosów na 

WZ 

Udział w kapitale zakładowym/głosach na 

WZ 

Tomasz 

Serafin 

6 845 000 77,21% 

Pozostali 2 020 170 22,79% 

Suma 8 865 170 100,00% 

Źródło: Emitent 
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*Powyższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczegółowym wykazem akcjonariuszy posiadających 

co najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki (zgodnie z zawiadomieniami akcjonariuszy z 

art. 69 ustawy o ofercie publicznej oraz raportami ESPI odnośnie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% 

ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta).   

 

2. Wybrane dane finansowe 

2.1.  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

Tabela 1 Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat Emitenta za II kwartał 2013 r. oraz 

narastająco wraz z danymi porównawczymi za 2012 rok [PLN] 

Pozycja Dane za okres: 

1.04.2013-

30.06.2013* 

1.04.2012- 

30.06.2012 

1.01.2013- 

30.06.2013* 

1.01.2012- 

30.06.2012 

Przychody netto ze 

sprzedaży 

1 932 196,15 1 455 930,51 3 655 691,31 2 769 496,55 

Amortyzacja 46 119,78 29 570,02 89 442,02 60 257,53 

Zysk/strata na 

sprzedaży 

30 719,82 6 593,03 110 445,45 -24 625,44 

Zysk/strata na 

działalności operacyjnej 

20 064,17 -243 181,27 99 819,21 -258 949,53 

Zysk/strata brutto -1 160,26 -246 173,80 46 772,51 -282 927,01 

Zysk/strata netto -35 013,26 -246 173,80 3 217,51 -282 927,01 

Zysk ze zbycia 

niefinansowych 

aktywów trwałych 

7 333,24 10 899,71 8 496,80 8 496,80 

Strata ze zbycia 

niefinansowych 

aktywów trwałych 

0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 

Źródło: Emitent 
*Dane nie były poddane badaniu biegłego rewidenta 
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2.2. BILANS 

Tabela 2 Wybrane dane finansowe z bilansu Emitenta na dzień zakończenia II oraz I kwartału 2013 r. 

wraz z danymi porównawczymi za 2012 r. [PLN] 

Pozycja Stan na dzień 

30.06.2013 r.* 

Stan na dzień 

30.06.2012 r. 

Stan na dzień 

31.03.2013* 

Stan na dzień 

31.03.2012 

Kapitał własny 4 003 745,63 3 796 176,85 4 038 758,89 4 042 350,65 

Należności 

długoterminowe 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności 

krótkoterminowe 

1 285 337,44 1 182 414,69 1 075 086,37 1 509 434,99 

Środki pieniężne i inne 

aktywa pieniężne 

522 261,92 424 555,49 419 446,38 464 515 47 

Zobowiązania 

długoterminowe 

815 185,73 906 574,71 846 008,65 927 678,01 

Zobowiązania 

krótkoterminowe 

2 101 964,86 1 091 071,17 1 056 405,54 913 075,43 

Źródło:  Emitent 
*Dane nie były poddane badaniu biegłego rewidenta 

 

3. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, 
które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 

 

W II kwartale 2013 roku Spółka zanotowała ponad 1,93 mln zł przychodów ze 

sprzedaży oraz poniosła stratę netto w wysokości 35 tys. zł. W porównaniu do analogicznego 

okresu poprzedniego roku, przychody Spółki wzrosły o ponad 32,7 proc.. W odniesieniu 

natomiast do straty netto, warto bardzo wyraźnie zaznaczyć, iż poniesiona strata netto jest 

stratą, nieporównanie niższą aniżeli wynik wypracowany przez Spółkę w analogicznym 

okresie roku poprzedniego, który wyniósł ponad 246 tys. zł. W ocenie Zarządu Spółki, warto 

również zwrócić uwagę, iż Spółka w II kwartale 2013 roku wypracowała ponad 20 tys. zł 

zysku na działalności operacyjnej. Jest to o tyle dobry wynik, iż w analogicznym okresie roku 

poprzedniego Spółka poniosła stratę netto w wysokości 243 tys. zł.   

 W ujęciu narastającym, od początku 2013 roku Spółka wygenerowała ponad 3,65 mln 

zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi istotny wzrost o 31,9 proc. w porównaniu do 

przychodów zanotowanych w okresie analogicznym za 2012 rok. Należy również zaznaczyć, 

iż Spółka w I półroczu 2013 roku, wypracowała zysk netto w wysokości ponad 3,2 tys. zł. W 

porównywalnym okresie roku poprzedniego Emitent poniósł stratę netto w wysokości ponad 

282,9 tys. zł. W omawianym okresie Spółka osiągnęła zysk na działalności operacyjnej na 
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poziomie 99,8 tys. zł. W roku ubiegłym Emitent poniósł stratę na działalności operacyjnej na 

poziomie 258,9 tys. zł.   

Analizując wyniki finansowe Spółki należy również zwrócić uwagę na fakt, iż Emitent 

zmniejszył zobowiązania długoterminowe o 10 proc. w stosunku do stanu z dnia 30 czerwca 

2012 roku oraz o 3,6 proc. w stosunku do 31 marca 2013 r. i na koniec II kwartału br. 

wynoszą one 815 tys. zł. Ponadto Emitent zwiększył stan środków pieniężnych do poziomu 

522 tys. zł, czyli o 24,5 proc. w odniesieniu do stanu z dnia 31 marca 2013 r.   

Wśród istotnych czynników, jakie miały wpływ na osiągnięte przez Spółkę wyniki 

finansowe, należy wymienić wprowadzoną przez Zarząd Spółki reorganizację powierzchni 

magazynowych oraz terminala wydań pod kątem obsługi bieżących zamówień od 

kontrahenta DRYTAC Anglia, od którego Emitent nabył markę Teneka. Podjęte przez Spółkę 

działania, związane były również ze znacznie szerszym niż dotychczas zakresem aktywności 

marketingowej Emitenta, gdyż produkty Spółki (produkty Teneka pod logiem Median Polska 

S.A.) sprzedaje się w całej Europie. Warto zaznaczyć, iż planowane podczas podpisywania 

umowy 30 miejsc paletowych okazało się niewystarczające wobec zajętych obecnie blisko 

100. Specyfika niektórych produktów jak folie holograficzne, tablicowe czy okładkowe 

wymagała wprowadzenia dodatkowych procedur w wewnętrznym obiegu dokumentów oraz 

sprowadzenia i wdrożenia nowej maszyny zwijającej małe rolki. Należy zaznaczyć, że 

wydajność stanowiska do wykonania tej pracy wzrosła z 40 rolek na godzinę do 1100. 

Istotnym na przyszłość faktem jest to, że w stosunku do marki Teneka, nie mamy do 

czynienia ze zlecaniem samej konfekcji, lecz z zakupem materiału przez Median Polska, 

wykonaniem produktu i sprzedaniem na rynku europejskim.  

W dziedzinie Bibliotek i Archiwów spółka wykonała zadanie wyposażenia pracowni w 

nowym budynku AP Radom oraz zrealizowała przetarg do Archiwów Wojskowych co stanowi 

dobry prognostyk w obliczu zbliżających się największych inwestycji w nowo budowane 

Archiwa Narodowe w  Krakowie i Warszawie.  

 

4. Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką  
w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze 
rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez 
działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań 
innowacyjnych w przedsiębiorstwie 

 

Spółka w II kwartale 2013 roku kontynuowała podjęte i wdrożone w poprzednich 

okresach działania związane z planem wprowadzania rozwiązań służących optymalizacji 

kosztów i zwiększania wydajności procesu produkcji. Zarząd Spółki w minionym kwartale 

oraz obecnie intensywnie pracuje nad drugim już w tym roku audytem kosztów paliw 

płynnych, energii elektrycznej, telefonów i Internetu oraz materiałów do produkcji. Istotnym 
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elementem poprawy wydajności i zmniejszenia wydatków jest kontrola czasu pracy 

(systemem Fingertec), za sprawą nowoczesnego monitoringu sieciowego opartego o kamery 

wysokiej rozdzielczości. Szybki postęp elektroniki wymusza aktualizację oprogramowań oraz 

sięganie po nowatorskie rozwiązania. Zarząd Spółki podjął również decyzję o nawiązaniu 

współpracy z firmą recyclingową w celu wykorzystania odpadów, które dotychczas były 

wyrzucane, a w ocenie Zarządu stanowią surowce wtórne. 

Spółka dodatkowo, w myśl przygotowanego planu marketingowego, podjęła w 

minionym kwartale przygotowania do udziału w Festiwalu Druku w Warszawie oraz 

produkcję nowych materiałów autopromocyjnych. Nowy layout reklam i systemów 

wystawienniczych z logo Median Polska S.A. pojawił się już na Konferencji produktowej w I 

kwartale br. Linia ta była kontynuowana w szerszym wymiarze na samochodach, flagach oraz 

w prasie branżowej i Internecie. Spółka używa w większości swojego parku maszynowego do 

tworzenia reklam co znacznie zmniejsza koszty i pozwala na większy zasięg prowadzonych 

działań.  

Zła kondycja złotego na rynku walutowym nie sprzyja, w opinii Zarządu, odważnym 

zakupom towarów handlowych oraz inwestowaniu. Rynek reklamowy w obliczu okresu 

wakacyjnego działa wolno, więc trudno się spodziewać radykalnych wzrostów.  

 

5. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania 
publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle 
wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym za 
okres od 1.04.2013 do 30.06.2013 roku 

 

Spółka nie publikowała prognoz finansowych. 

 

6. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej 
emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem 
kwartalnym 

 

Spółka nie posiada podmiotów zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej. 


