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Raport został sporządzony przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi §5 ust.6.1 Załącznika nr 

3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w 

Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect’’, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 

733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku. 
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List Prezesa Zarządu GOLAB S.A. do Akcjonariuszy 
 

Żagao, 31 maja 2018 roku 

 

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, 

 

Przekazujemy Paostwu raport roczny Spółki GOLAB S.A. za 2017 rok. Prezentowana 
publikacja zawiera opis sytuacji finansowej Spółki, najważniejsze dokonania oraz plany 
rozwojowe. 

Podstawowy rodzaj działalności Spółki GOLAB S.A. według PKD od 2015 r. to PKD 2007: 
20.15Z – produkcja nawozów i związków azotowych. W roku obrotowym Spółka nie podjęła 
jeszcze produkcji nawozów, a sprzedaż hurtowa towarów wyniosła 2.561,00 PLN. 

  W trakcie roku obrotowego Spółka nabyła i następnie sprzedała po 51 udziałów za 
pięddziesiąt złotych każdy (łącznie za 2550,00 zł) w dwóch spółkach: FML Dystrybucja Sp. z o.o. z 
siedzibą w Żaganiu i Admirał Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Żaganiu. Sprzedaż udziałów w 
spółkach zależnych FML Dystrybucja Sp. z o.o. i Admirał Dystrybucja Sp. z o.o. spowodowana 
była brakiem realizacji założonych celów dla ww. spółek. Zbycie udziałów spółek FML 
Dystrybucja Sp z o.o. i Admirał Dystrybucja Sp. z o.o. jest początkiem przygotowania nowej 
strategii rozwoju Spółki. Zarząd poinformuje o podejmowanych działaniach. Nowa strategia na 
pewno będzie uwzględniała działania na rynku ogrodniczym, ponieważ wyniki prowadzonych 
badao polowych i prób produkcyjnych są obiecujące. 

W 2017 roku Spółka kontynuowała uprawy testowe pozyskując dodatkowe informacje o 
kształcie i składzie koocowym produktów, jak również doprecyzowane były aspekty techniczne 
urządzenia do produkcji przemysłowej. Zakooczenie tych procesów umożliwi ponowne 
rozpoczęcie działalności produkcyjno- handlowej oraz realizację strategii wejścia na rynek 
ogrodniczy w Europie. Tym samym budowanie przychodów na perspektywicznym rynku. 

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. 

Składam również podziękowania Radzie Nadzorczej, za wsparcie i bieżące doradztwo w 
prowadzeniu Spółki. Naszym kooperantom oraz instytutom badawczym dziękuję za zaufanie 
jakim nas obdarzyli podejmując współpracę z GOLAB S.A. 

Z wyrazami szacunku, 

Robert Pastecki 
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1. Wybrane dane finansowe sprawozdania finansowego 

 

 

 

 

 w zł w zł w EUR w EUR 
WYBRANE DANE FINANSOWE GOLAB S.A. 31.12.2016 31.12.2017 31.12.20161 31.12.20172 

Przychody netto ze sprzedaży 755,00 2 561,00 170,66 614,02 

Koszty działalności operacyjnej 432 525,74 419 260,59     97 768,02 100 520,41 

Pozostałe przychody operacyjne 175 710,96 182 280,37 39 717,67 43 702,89 

Pozostałe koszty operacyjne 205,60 15 677,07 46,47 3 758,68 

Przychody finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Koszty finansowe 12 721,35 5 544,83 2 875,53 1 329,41 

Zysk/Strata brutto 268 986,73 255 641,12 60 801,70 61 291,60 

Zysk/Strata netto 268 986,73 255 641,12 60 801,70 61 291,60 

Aktywa trwałe 2 714 926,17 2 101 292,33 613 681,32 503 798,30 

Aktywa obrotowe 315 971,12 246 539,99 71 422,04 59 109,54 

Kapitał własny 936 339,03 680 697,91 211 649,87 163 201,68 

Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 

2 094 558,28 1 667 134,41 473 453,49 399 706,16 

Zobowiązania krótkoterminowe 139 211,25 107 668,03 31 467,28         25 814,10 

 

 
 
 
 
1Powyższe dane finansowe za rok 2016 zostały przeliczone na EUR według średniego kursu 
ogłoszonego przez NBP w tabeli nr 252/A/NBP/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku – 4,4240 PLN/EUR 
 
2Powyższe dane finansowe za rok 2017 zostały przeliczone na EUR według średniego kursu 
ogłoszonego przez NBP w tabeli nr 251/A/NBP/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku – 4,1709 PLN/EUR 
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2. Oświadczenie Zarządu 

 

 
Żagao, 31 maja 2018 roku 

 
 
 
 

Oświadczenie 
 
 
 
 

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

sprawozdanie finansowe za 2017 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 
 

Robert Pastecki 
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Żagao, 31 maja 2018 roku 
 
 
 
 

Oświadczenie 
 
 
 
 

Zarząd GOLAB Spółka Akcyjna oświadcza, że podmiot uprawniony do badania 

sprawozdania finansowego, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 

2017, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Ponadto Zarząd oświadcza, 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 wynknywania zawoadu i zasadami etyki 

zawodowej. 

 
 
 

W imieniu Zarządu Spółki 
 

Robert Pastecki 
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3. 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, 31 maja 2018 roku 
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4. Roczne sprawozdanie finansowe GOLAB S.A. 
 

Patrz: Załącznik nr 1 - ,,Roczne sprawozdanie finansowe spółki GOLAB S.A. za okres od 1 
stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku” w pliku pdf. 
 
 

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki 
 

Patrz: Załącznik nr 2 - ,,Sprawozdanie Zarządu GOLAB S.A. z działalności Spółki za okres 
od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku” w pliku pdf. 
 

 

6. Sprawozdanie biegłego rewidenta 
 

Patrz: Załącznik nr 3 - ,,Sprawozdanie Rewidenta z badania sprawozdania finansowego 
GOLAB S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku” w pliku pdf. 


