Szacunkowe wybrane dane finansowe
Emitenta za 2020 rok
Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie "Emitent", "Spółka" przekazuje w załączeniu do
publicznej wiadomości szacunkowe wybrane dane finansowe MedApp S.A. za 2020 rok. Wskazane
dane finansowe za 2020 rok zostały sprawdzone przez biegłego rewidenta Spółki UHY ECA Audyt
Sp. z o.o. sp. k.
Szacunki wyników wskazują, iż MedApp w 2020 r. tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31
grudnia 2020 r., osiągnął następujące wyniki finansowe:
- Przychody ze sprzedaży na poziomie 6 036 tys. PLN, względem 3 226 tys. PLN w 2019 r.
Wzrost przychodów w 2020 r. o 187% w porównaniu do 2019 r.;
- EBITDA na poziomie 2 592 w tys. PLN w tym: amortyzacja 525 tys. PLN względem 958 tys.
PLN w tym: amortyzacja 409 tys. PLN. Wzrost EBITDA w 2020 r. o 271% w porównaniu do
2019 r.;
- EBIT na poziomie 2 067 tys. PLN, względem 548 tys. PLN w 2019 r. Wzrost EBIT w 2020 r. o
377 % w porównaniu do 2019 r.;
- Zysk netto na poziomie 2 070 tys. PLN, względem 673 tys. PLN. Wzrost zysku netto w 2020
r. o 308% w porównaniu do 2019 r.
Przygotowując wyniki szacunkowe za okres od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Zarząd
Emitenta opierał się na wynikach osiągniętych przez Emitenta wynikających z ksiąg rachunkowych na
dzień 31 grudnia 2020 r.
Założenia szacunków niezależne od Emitenta
Zarząd Emitenta przygotowując szacunki wyników finansowych Emitenta w okresie od 1 stycznia
2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., uwzględniał następujące czynniki niezależne od Emitenta,
wpływające na wysokość przychodów, kosztów oraz marż handlowych, zakładając że nie zmienią się
w istotny sposób w stosunku do stanu na moment sporządzenia szacunków:
brak istotnych zmian prawnych regulujących rynki na których działa Emitent, które mogłyby skutkować
koniecznością dokonania odpisów aktywów Spółki lub zawiązaniem rezerw;
- brak istotnych różnic w potwierdzeniach sald rozrachunków z kontrahentami Emitenta;
- brak istotnych różnic w potwierdzeniach sald rozrachunków publiczno-prawnych Emitenta;
- brak zdarzeń po dniu bilansowym powodujących zmianę danych na dzień 31.12.2020r.;
- brak korekt przychodów zafakturowanych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia
2020 r.
Założenia szacunków zależne od Emitenta
-

wysokość przychodów została ustalona na podstawie ksiąg rachunkowych według stanu na
dzień 31 grudnia 2020 r. oraz wewnętrznych raportów sprzedażowych Spółki;
wysokość kosztów usług świadczonych przez podwykonawców została w całości
zafakturowana i nie ulegnie zmianie;
wartość salda pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych ustalono na podstawie
znanych na dzień sporządzania szacunków wartości odniesionych do tych pozycji;
wartość przychodów i kosztów finansowych ustalono na podstawie ksiąg rachunkowych;
wartość podatku dochodowego została ustalona na podstawie szacowanych przychodów i
kosztów z uwzględnieniem rozliczenia straty z lat ubiegłych.

Uwagi Dodatkowe
-

Emitent reguluje swoje zobowiązania publicznoprawne terminowo;
Emitent na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego
nie posiada żadnych zobowiązań oprocentowanych Umów leasingowych, zobowiązań z tytułu
pożyczek czy kredytów a także z tytułu obligacji.

Spółka informuje, że przedstawione wybrane dane finansowe są szacunkowe, a ich obliczenia zostały
dokonane według wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzenia i mogą różnić się od ostatecznego
wyniku finansowego MedApp S.A. za 2020 r., który będzie znany po zamknięciu ksiąg rachunkowych.

