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PISMO ZARZĄDU 

 

Szanowni Akcjonariusze! 

W imieniu MED-GALICJA S.A. z siedzibą w Gilowicach przedstawiam Państwu jednostkowy 
raport za rok obrotowy 2017.  

Rok 2017 był dla MED-GALICJA S.A. drugim rokiem notowania na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. (rozpoczęcie notowań 8 lutego 2016 r.).  

W działalności operacyjnej Spółka skoncentrowała się na przywróceniu rentowności poprzez 
ograniczenie kosztów, w tym utrzymując ograniczenie sieci sprzedaży i personelu. W zakresie 
prac nad nowymi innowacyjnymi produktami własnymi Spółka podpisała umowę 
o dofinansowanie dla projektu ortezy reciprokalnej ze wspomaganiem mechatronicznym – 
egzoszkieletu ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zarząd prowadził 
intensywne rozmowy w celu pozyskania nowego strategicznego akcjonariusza i środków 
finansowych na rozwój działalności operacyjnej oraz innowacyjnej produkcji (m. in. wkładu 
własnego dla projektu egzoszkieletu). Jak przedstawiono w opublikowanych raportach, 
w listopadzie 2017 r. nie doszło do zawarcia porozumienia z potencjalnym inwestorem.  

MED-GALICJA S.A. wspierała podmiot zależny Galio Innovation, który osiągnął zauważalny 
wzrost sprzedaży produktów własnych. Jesteśmy zdeterminowani, aby kontynuować rozwój 
produkcji własnej oraz detalicznego i hurtowego segmentu sprzedaży przedmiotów 
rehabilitacyjno-ortopedycznych.  

W roku 2017 MED-GALICJA S.A. odnotowała jednostkowe przychody ze sprzedaży na poziomie 
5 032,2 tys. zł oraz stratę netto -310,9 tys. zł. Kapitały własne na koniec 2017 r. wyniosły 
755,3 tys. zł. Majątek Spółki obniżył się do 3 422,1 tys. zł, z czego 33,75% stanowiły zapasy 
w sklepach i magazynie głównym. Szczegółowe dane finansowe oraz ich analiza na tle wyników 
z roku poprzedniego są przedmiotem niniejszego raportu w dalszej jego części. 

Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim Akcjonariuszom MED-GALICJA S.A., Członkom 
Rady Nadzorczej, Pracownikom oraz Współpracownikom Spółki za wysiłek włożony w jej 
rozwój.  

Gilowice, dnia 30 maja 2018 roku  

 

 

 

Z poważaniem 

 

 

Aleksander Górny 
Prezes Zarządu 
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DANE PODSTAWOWE SPÓŁKI 

 

Spółka działa od 7.11.2011 r., kiedy to nastąpiła rejestracja przekształcenia spółki cywilnej 
w spółkę akcyjną przez właściwy sąd rejestrowy. Spółka MED-GALICJA s.c., zajmująca się 
importem sprzętu ortopedyczno-rehabilitacyjnego oraz jego dystrybucją hurtową na terenie 
Polski, działała od 2007 r. 

W dniu 26.01.2016 r. wszystkie akcje Spółki zostały wprowadzone do alternatywnego systemu 
obrotu na rynku NewConnect, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. (Uchwała nr 60/2016 Zarządu Giełdy). W dniu 08.02.2016 r. miało miejsce 
pierwsze notowanie akcji Spółki na rynku NewConnect. 

Skład Zarządu: 

 Aleksander Górny – Prezes Zarządu, 

 

Skład Rady Nadzorczej: 

 Marcin Szostak – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Bogusław Bodzioch – członek Rady Nadzorczej, 

 Dawid Górny – członek Rady Nadzorczej, 

 Tomasz Hoffman – członek Rady Nadzorczej, 

 Marek Łanoszka – członek Rady Nadzorczej. 

 

 

Firma: MED-GALICJA Spółka Akcyjna 

Adres siedziby: 34-322 Gilowice (powiat żywiecki), ul. Krakowska 119  

Adres do korespondencji: 34-322 Gilowice, ul. Krakowska 119 

NIP: 872-22-82-319 

REGON: 180194007 

KRS: 0000401207 

Telefon: (+48) 33 863 90 33 

Adres poczty elektronicznej: gielda@med-galicja.pl 

Adres strony internetowej: www.med-galicja.pl 

Rynek notowań: ASO NewConnect 

Skrót giełdowy: MGC 

Data debiutu: 8 lutego 2016 r. 
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WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE 

W poniższych tabelach zaprezentowane zostały wybrane informacje finansowe MED-GALICJA 
S.A., zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) 
podsumowujące sytuację finansową Spółki w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.  
Pozycje bilansu przeliczone zostały według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy 
Bank Polski, który obowiązywał na dzień bilansowy 31.12.2017 r.  

Pozycje rachunku zysków i strat przeliczone zostały według średniego kursu euro będącego 
średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski, które 
obowiązywały na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego. 

Kursy EUR/PLN wykorzystane do obliczeń 

 
2017 2016 

Średni kurs EUR/PLN w okresie 4,2447 4,3757 

Kurs EUR/PLN na ostatni dzień okresu 4,1709 4,4240 

 

Wybrane dane z rachunku zysków i strat 

 
2017 2017 2016 2016 

 PLN EUR PLN EUR 

Przychody netto ze sprzedaży 5 032 249,43 1 185 537,12 6 322 903,21 1 445 003,82 

Zysk/strata na sprzedaży -359 543,66 -84 704,14 -445 665,86 -101 850,19 

Zysk/strata z dział. operacyjnej -180 849,76 -42 606,02 -417 822,36 -95 486,98 

Zysk/strata brutto -299 115,93 -70 468,10 -520 025,43 -118 843,94 

Zysk/strata netto -310 908,93 -73 246,38 -508 232,43 -116 148,83 

 

Wybrane dane z bilansu 

 
31.12.2017 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2016 

 PLN EUR PLN EUR 

Kapitał własny 755 279,45 181 083,09 1 066 188,38 241 000,99 

Zobowiązania długoterminowe 1 168 705,56 280 204,65 1 082 372,16 244 659,17 

Zobowiązania krótkoterminowe 1 492 226,25 357 770,80 1 968 152,75 444 880,82 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 0 0,00 

Należności krótkoterminowe 501 231,99 120 173,58 345 897,70 78 186,64 

Zapasy 1 154 979,33 276 913,69 1 652 979,15 373 639,05 

Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 

11 747,97 2 816,65 164 745,69 37 239,08 

Suma bilansowa 3 422 084,53 820 466,69 4 124 698,75 932 346,01 
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

Jednostkowe sprawozdanie finansowe MED-GALICJA S.A. za rok 2017 zaprezentowane zostało 
w Załączniku nr 1 do niniejszego Raportu. 

 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 

Sprawozdanie Zarządu z działalności MED-GALICJA S.A. za rok 2017 zaprezentowane zostało 
w Załączniku nr 2 do niniejszego Raportu. 

 

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ 

Sprawozdanie z badania przez firmę audytorską jednostkowego sprawozdania finansowego 
MED-GALICJA S.A. za rok 2017 zaprezentowane zostało w Załączniku nr 3 do niniejszego 
Raportu. 

 

STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 

Akcje Spółki zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, 
prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 26.01.2016 r. 
Spółka w dniu 05.02.2016 r. raportem bieżącym nr 4/2016 opublikowała Oświadczenie Zarządu 
o stosowaniu „Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect”.  

Spółka nie zdecydowała się na transmisję obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci 
Internet, rejestracji przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej, ponieważ 
w ocenie Zarządu Emitenta koszty związane z techniczną obsługą transmisji oraz rejestracji 
przebiegu obrad walnego zgromadzenia są niewspółmierne do potencjalnych korzyści. 

Spółka nie zamieszcza informacji na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy ze 
względu na poufności zawartej umowy. 

Spółka nie zdecydowała się na organizowanie regularnych, przynajmniej 2 razy w roku, spotkań 
z inwestorami, analitykami i mediami. W ocenie Zarządu Emitenta prawidłowe wypełnianie 
obowiązków informacyjnych jest wystarczające do zapewnienia inwestorom pełnego obrazu, 
mając na uwadze skalę oraz specyfikę prowadzonej działalności.  

Spółka nie publikowała raportów miesięcznych, gdyż w ocenie Zarządu Emitenta prawidłowe 
wypełnianie obowiązków informacyjnych jest wystarczające do zapewnienia inwestorom 
pełnego obrazu, mając na uwadze specyfikę oraz skalę prowadzonej działalności. 
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OŚWIADCZENIA ZARZĄDU 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Zarząd MED-GALICJA S.A. oświadcza, że wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie 
finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami 
rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację 
majątkowa i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy oraz, że sprawozdanie 
z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, 
w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka. 

 

 

  

Aleksander Górny 
Prezes Zarządu 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU  
UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

Zarząd MED-GALICJA S.A. oświadcza, że firma audytorska przeprowadzająca badanie rocznego 
sprawozdania finansowego, została wybrany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru 
i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz, że firma audytorska oraz członkowie zespołu 
wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego 
sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej. 

 

 

 

  

Aleksander Górny 
Prezes Zarządu 

 

 

 

 


