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List Prezesa Zarządu GOLAB S.A. do Akcjonariuszy 

 
 
Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, 

 
 

Prezentujemy Paostwu sprawozdanie finansowe Spółki GOLAB S.A. za rok 2014. 
Publikacja przekazana w dniu dzisiejszym rzetelne opisuje sytuację majątkową i 

finansową spółki Golab S.A. oraz prezentuje dotychczasowe osiągnięcia i plany rozwojowe. 
Po trudnym roku 2013, zdominowanym działaniami prawnymi wynikającymi z konfliktu z 

byłym akcjonariuszem nastąpił okres w, którym Spółka mogła bez żadnych zagrożeo realizowad 
założoną strategię. Cały rok 2014, to intensywne prace związane z realizacją projektu w ramach 
1.4. POIG „Opracowanie innowacyjnych, biodegradowalnych podłoży dla upraw bezglebowych”.  

Aktywna działalnośd Spółki w zakresie promocji nowych produktów poprzez udział w 
targach branżowych, prelekcjach, odczytach oraz liczne kontakty z potencjalnymi odbiorcami 
potwierdzają potencjał rynkowy, który pozwoli na rozwój Spółki zgodny z przyjętą wcześniej 
strategią. Rok 2014 potwierdził nam zainteresowanie branży ogrodniczej alternatywnymi do 
wełny kamiennej podłożami. Szczególne zainteresowanie pochodzi od potencjalnych odbiorców 
zajmujących się uprawami ekologicznymi. 

W ramach realizowanych prac badawczych i ponoszonych nakładów inwestycyjnych, 
Spółka opracowała zarówno technologię , jaki i innowacyjne składy  surowcowe tych podłoży 
oparte na surowcach dostępnych w Polsce, co znacznie obniży koszty produkcji. Z pełną 
odpowiedzialnością potwierdzamy dobre wyniki upraw z zastosowaniem naszych podłoży, które 
testowane są od kilku sezonów zarówno w Polsce, jak i w Hiszpanii, która jest jednym z 
głównych kierunków sprzedaży produktów, będąc kluczowym w Europie producentem w 
uprawach bezglebowych.  

W wyniku zakooczenia w 2014r. kluczowych zadao, w ramach realizowanego projektu 
badawczo-rozwojowego, przygotowano dokumentację zgłoszenia do ochrony w Urzędzie 
Patentowym RP wynalazku „Sposób wytwarzania podłoża do upraw bezglebowych oraz 
urządzenie do wytwarzania podłoża do upraw bezglebowych”. Formalne zgłoszenie wynalazku 
nastąpiło w kwietniu 2015r. 

Równolegle, w 2014r. Spółka prowadziła udane negocjacje z Instytutem Ogrodnictwa 
Paostwowym Instytutem Badawczym w Skierniewicach zakooczone podpisaniem umowy 
dotyczącej przejęcia udziału w prawie z patentu nr PL213622 na wynalazek „Wielowarstwowe 
podłoże uprawowe i urządzenie do formowania wielowarstwowego podłoża”. Tym samym, w I 
kwartale 2015r. Spółka zakooczyła realizowany w 2014 roku proces zabezpieczenia praw 
własności intelektualnej w zakresie przygotowanych do wdrążenia do produkcji rozwiązao.  

Dla powodzenia projektu bardzo istotne są kwestie formalne związane z rozliczeniami 
jego poszczególnych etapów z PARP. Informujemy, że pozytywnie zakooczono rozliczanie 
dotychczas  zrealizowanych zadao co umożliwia dalsze współfinansowanie projektu ze środków 
UE. Informuję, że projekt zostanie zakooczony we wrześniu 2015r. 
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W roku 2014 przychody ze sprzedaży nie odzwierciedlają realnego potencjału Spółki.  
Niewielka sprzedaż Spółki wynika z przyjętej strategii skupienia się na zakooczeniu etapu 
wdrożeniowego oraz przygotowania do produkcji przemysłowej podłoży biodegradowalnych. 
Ograniczenie działalności handlowej w zakresie obrotu wełną jest świadomą i przemyślaną 
decyzją władz spółki. Przy współudziale finansowym większościowego akcjonariusza 
realizowane są prace dotyczące wdrożenia przemysłowego i uruchomienia produkcji 
przemysłowej biopodłoży w nowej lokalizacji, gdzie docelowo przeniesiona będzie również 
siedziba Spółki.  
 

Szanowni Akcjonariusze, dziękuję za wsparcie dla prowadzonych przez nas działao. 
Jestem przekonany, że podejmowane przez nas działania sprostają pojawiającym się 
problemom oraz przyczyniają się do sprawnego i efektywnego działania w dotychczasowych 
obszarach. Jestem przekonany, że wykorzystamy szansę jaką daje funkcjonowanie w szybko 
rosnącej branży ogrodniczej i ekologicznej. 
Mam nadzieję, że nasze działania zostaną pozytywnie przez Paostwa ocenione. 
 
Składam również podziękowania Radzie Nadzorczej, za wsparcie i bieżące doradztwo w 
prowadzeniu biznesu. Naszym kooperantom oraz instytutom badawczym dziękuję za zaufanie 
jakim nas obdarzyliście podejmując współpracę z GOLAB S.A. 
 
 
 
 
 

Z wyrazami szacunku, 
Emil Senska 

 
Żagao, 3 czerwca 2015 roku 
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1. Wybrane dane finansowe sprawozdania finansowego 

 

 

 

 

 w zł w zł w EUR w EUR 
WYBRANE DANE FINANSOWE GOLAB S.A. 31.12.2013 31.12.2014 31.12.20131 31.12.20142 

Przychody netto ze sprzedaży 1 256 411,14 122 429,25 302 954,08 28 723,75 

Koszty działalności operacyjnej 1 652 890,36 261 332,63 398 555,74 61 312,58 

Pozostałe przychody operacyjne 306 752,35 211 492,93 73 966,13 49 619,44 

Pozostałe koszty operacyjne 573 281,37 433 513,31 138 233,35 101 708,77 

Przychody finansowe 1 409,45 32 029,21 339,86 7 514,54 

Koszty finansowe 110 505,25 102 596,22 26 645,76 24 070,62 

Zysk/Strata brutto 772 104,04 431 490,77 186 174,78 101 234,24 

Zysk/Strata netto 772 104,04 431 490,77 186 174,78 101 234,24 

Aktywa trwałe 2 234 090,34 2 606 270,83 538 698,48 611 470,53 

Aktywa obrotowe 2 406 412,37 378 145,71 580 249,90 88 718,70 

Kapitał własny 1 799 217,74 1 367 726,97 433 839,15 320 889,42 

Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 

2 841 284,97 1 616 689,57 685 109,22 379 299,81 

Zobowiązania krótkoterminowe 1 971 484,97 257 363,81 475 377,36 60 381,44 

 

 
 
 
 
1Powyższe dane finansowe za rok 2013 zostały przeliczone na EUR według średniego kursu 
 ogłoszonego przez NBP w tabeli nr 251/A/NBP/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku – 4,1472 
 PLN/EUR 
 
2Powyższe dane finansowe za rok 2014 zostały przeliczone na EUR według średniego kursu 
 ogłoszonego przez NBP w tabeli nr 252/A/NBP/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku – 4,2623 
 PLN/EUR 
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2. Wykaz raportów GOLAB S.A. publikowanych w 2014 roku 

 
 
    Nr i rodzaj raportu EBI 

 
                              Treśd raportu 

Raport bieżący 18/2014 Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania 

finansowego za 2014 rok 

Raport okresowy 17/2014 
Raport okresowy za III kwartał 2014 roku 

Raport bieżący 16/2014 Informacja o zawarciu Aneksu do raportu z badania 

sprawozdania finansowego GOLAB S.A. z siedzibą w 

Żaganiu, w zakresie poprawy oczywistej omyłki pisarskiej 

Raport bieżący 15/2014 
Informacja o umorzeniu postępowania egzekucyjnego 

Raport bieżący 14/2014 Informacja o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego w 

związku z zawarciem Ugody z byłymi akcjonariuszami 

Panem Henrykiem Gołąb oraz Henryk Golab S.L. 

Raport bieżący 13/2014 Informacja o zawarciu i zrealizowaniu Ugody oraz 

zakończeniu sporu z byłymi akcjonariuszami Panem 

Henrykiem Gołąb oraz Henryk Golab S.L. 

Raport okresowy 12/2014 
Raport okresowy za II kwartał 2014 roku 

Raport bieżący 11/2014 
Treść uchwał podjętych na ZWZ dnia 30 czerwca 2014 roku 

Raport bieżący 10/2014 Korekta raportu bieżącego nr 9/2014 "Informacja o zwołaniu 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy" 

Raport bieżący 9/2014 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy 

Raport okresowy 8/2014 
Raport roczny za rok 2013 

Raport okresowy 7/2014 
Raport okresowy za I kwartał 2014 roku 

Raport okresowy 6/2014 
Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 roku 

Raport bieżący 5/2014 Korekta raportu bieżącego nr 4/2014 "Nie odnowienie 

kredytu obrotowego w rachunku bieżącym" 

Raport bieżący 4/2014 
Nie odnowienie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym 

Raport okresowy 3/2014 
Raport okresowy za IV kwartał 2013 roku 

Raport bieżący 2/2014 Korekta raportu bieżącego nr 1/2014 z dnia 04-02-2014 

"Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 

roku" 

Raport bieżący 1/2014 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 

roku 
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3. Oświadczenie Zarządu 

 

 

 
Żagao, 3 czerwca 2015 roku 

 
 
 
 

Oświadczenie 
 
 
 
 

Zarząd GOLAB Spółka Akcyjna oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą roczne 

sprawozdanie finansowe za 2014 rok i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z 

przepisami obowiązującymi Spółkę oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny 

sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie z działalności 

Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeo i ryzyk. 

 
 

 
 
 

W imieniu Zarządu Spółki 
 

Emil Senska 
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Żagao, 3 czerwca 2015 roku 
 
 
 
 

Oświadczenie 
 
 
 
 

Zarząd GOLAB Spółka Akcyjna oświadcza, że podmiot uprawniony do badania 

sprawozdao finansowych tj. Biuro Usług Finansowo-Księgowych ,,DEBET’’ Sp. z o.o. w Zielonej 

Górze, przy ulicy Plac Pocztowy 7, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego za 

rok 2014, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Ponadto Zarząd oświadcza, że biegły 

rewident dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2014 spełnia warunki 

do wyrażenia bezstronnej, niezależnej opinii o badaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
 
 
 

W imieniu Zarządu Spółki 
 

Emil Senska 
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4. Wykaz zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 

nie stosowanych przez GOLAB S.A. w sposób trwały 
 

 
Zasada 1: „Spółka powinna prowadzid przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z 
wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych 
narzędzi komunikacji zapewniających szybkośd, bezpieczeostwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do 
informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnid 
odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również 
nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiad transmitowanie obrad walnego 
zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowad przebieg obrad i upubliczniad go na stronie 
internetowej”. 
 
Komentarz: w zakresie transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, 
rejestrowania przebiegu obrad i upublicznienia go na stronie internetowej GOLAB SA nie będzie 
przestrzegał powyższej zasady z uwagi na koszty powyższych działao oraz brak wyraźnego 
zainteresowania ze strony akcjonariuszy spółki. Wszelkie Informacje dotyczące obrad Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy będą publikowane przy wykorzystaniu raportów bieżących oraz strony 
internetowej spółki. 
 
 
Zasada 11: „Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien 
organizowad publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami”. 
 
Komentarz: GOLAB SA będzie organizował spotkania z inwestorami, analitykami i mediami w miarę 
wystąpienia zdarzeo korporacyjnych, które będą wymagały organizacji takich spotkao. 
 
 
Zasada 16: „Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakooczenia miesiąca. 
Raport miesięczny powinien zawierad co najmniej: 

 informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeo w otoczeniu rynkowym emitenta, które w 
ocenie emitenta mogą mied w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników 
finansowych emitenta, 

 zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w 
okresie objętym raportem, 

 informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, chodby w części, miała miejsce 
w okresie objętym raportem, 

 kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mied miejsce w nadchodzącym miesiącu, 
które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności 
daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeo, otwarcia subskrypcji, 
spotkao z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu 
analitycznego”. 

 
Komentarz: Z uwagi na fakt, iż GOLAB SA znajduje się na wczesnym etapie rozwoju zakres 
informacji, o których mowa w powyższym punkcie będzie publikowany w raporcie 
kwartalnym. 
 
Żagao, 3 czerwca 2015 roku 
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5. Roczne sprawozdanie finansowe GOLAB S.A. 
 
 

Patrz: Załącznik nr 1 - ,,Roczne sprawozdanie finansowe spółki GOLAB S.A. za okres od   
1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku” w pliku pdf. 
 
 

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki 

 
Patrz: Załącznik nr 2 - ,,Sprawozdanie Zarządu GOLAB S.A. z działalności Spółki za okres 

od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku” w pliku pdf. 

 

 

7. Oświadczenie dot. podstawowych ryzyk związanych z działalnością 

Spółki 

 
Patrz: Załącznik nr 3 - ,,Oświadczenie dot. podstawowych ryzyk związanych z 

działalnością Spółki GOLAB S.A.” w pliku pdf. 

 

 

8. Opinia i raport biegłego rewidenta 
 

Patrz: Załącznik nr 4 - ,,Opinia i Raport Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania 
finansowego GOLAB S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku” w pliku 
pdf. 
 


