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Raport okresowy za II kwartał 2021 roku.
List Przewodni Prezesa Zarządu.

Kraków, 12 sierpnia 2021 r.

Szanowni Państwo,
w II kwartale 2021 roku MedApp utrzymał wysoką dynamikę
wzrostu przychodów i wyniku netto rozwijając jednocześnie
krajową i międzynarodową sieć dystrybucji.
We wskazanym okresie przychody netto ze sprzedaży wyniosły
3 528 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2020 roku Spółka
osiągnęła przychody w wysokości 239 tys zł.
Zysk netto wyniósł 1 462 tys. zł przy stracie netto 900 tys. zł w tym
samym okresie 2020 roku.
Sukcesem są narastające wyniki zysku netto za pierwsze półrocze
2021 roku, które osiągnęły poziom 1 838 tys. zł, wobec wyników
tego samego okresu w roku 2020 (-1 160 tys. zł).
Przychody ze sprzedaży za pierwsze sześć miesięcy 2021 roku
wynosiły 5 472 tys. zł, podczas gdy w 2020 roku przychody za
pierwsze półrocze wynosiły 255 tys. zł.
Drugi kwartał 2021 roku był dla Spółki okresem konsekwentnej
realizacji strategii opartej na rozwoju sieci sprzedaży w kraju oraz
za granicą, przy jednoczesnym poszerzeniu oferty produktowej.
Spółka nawiązała współpracę z francuskim dystrybutorem FP
Business SAS, w ramach której technologia CarnaLife Holo znajdzie
zastosowanie w szpitalach i placówkach medycznych na terenie
Francji i Luksemburga. Rozszerzyliśmy również kanały dotarcia do
placówek szpitalnych i klinik na terenie Polski, zawierając umowę
dystrybucyjną z Medical Idea, która w ocenie Zarządu, istotnie
wzmocni dystrybucję rozwiązań MedApp S.A. w Polsce.
Nowe funkcjonalności CarnaLife Holo oraz CarnaLife System
wprowadzone w drugim kwartale bieżącego roku do oferty
produktowej zostały bardzo dobrze ocenione przez naszych
Klientów.
Poszerzenie zastosowania technologii CarnaLife Holo w zakresie
chirurgii naczyniowej oraz onkologii laryngologicznej umożliwia
Spółce jeszcze szersze wykorzystanie oferowanych rozwiązań. To
niezwykle istotne, iż lekarze kolejnych specjalizacji medycznych
doceniają i stosują nasze rozwiązanie w codziennej praktyce,
podnosząc w ten sposób bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów. Jako
bardzo ważny dla praktycznego poszerzenia sposobu zastosowań
aplikacji CarnaLife Holo oceniamy również zabieg operacyjny tętniaka
aorty brzusznej przeprowadzony ze zdalnym wsparciem naszego
autorskiego rozwiązania. Zabieg ten, prowadzony jednocześnie
między placówkami w dwóch krajach z użyciem technologii MedApp
S.A. był jednym z pierwszych tego typu zabiegów na świecie.
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W czerwcu wzbogaciliśmy naszą platformę CarnaLife System do
zdalnego monitoringu i diagnostyki o aplikację Microsoft Teams,
dzięki której współpracujące z nami placówki uzyskały kolejne
wygodne, proste i bezpieczne pod względem przetwarzania
danych medycznych narzędzie do komunikacji podczas konsultacji
medycznych z pacjentami. Rozwój współpracy z
Microsoft,
umożliwia nam dalsze skalowanie oferowanych przez MedApp
rozwiązań.
W kolejnych kwartałach będziemy koncentrować się na dalszym
rozwoju sieci sprzedaży zarówno w kraju jak i za granicą.
Przygotowania do przeprowadzenia IPO i dalsze prace nad
wnioskiem o certyfikację FDA w Stanach Zjednoczonych, a także
prace nad wdrożeniem kolejnych funkcjonalności w oferowanym
portfolio mają pozwolić Spółce utrzymać dotychczasowe tempo
rozwoju w kolejnych kwartałach.
Jesteśmy dumni z faktu, że wpływamy na podniesienie jakości
leczenia pacjentów. Cieszymy się z tego, że nasze produkty są
dostępne nie tylko w Polsce, ale również w Wielkiej Brytanii i Francji.
Chcemy stopniowo umożliwiać korzystanie z oferowanych przez
MedApp rozwiązań na kolejnych rynkach. Wiemy, że sztuczna
inteligencja, analiza big data oraz obrazowanie 3D nie tylko
zmieniają na lepsze, ale coraz częściej ratują ludzkie życie. Naszą
misją jest wspieranie klientów i pacjentów w lepszym i dłuższym
życiu. Wierzymy, że autorskie rozwiązania MedApp będą coraz
bardziej dostępne zarówno dla lekarzy i personelu medycznego jak
również dla pacjentów.
Empower people for better health #MedApp
Zachęcam do zapoznania się z treścią raportu.

Krzysztof Mędrala
Prezes Zarządu MedApp S.A.

Raport okresowy za II kwartał 2021 roku.
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.

1.
Kwartalne skrócone
sprawozdanie finansowe.
Za okres od 1 kwietnia 2021 do 30 czerwca 2021 roku.
Wszystkie dane liczbowe prezentowane w niniejszym skróconym
sprawozdaniu finansowym są wyrażone w złotych.
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Raport okresowy za II kwartał 2021 roku.
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.

Bilans - aktywa
Wyszczególnienie

30.06.2021

30.06.2020

11 553 807,59

7 408 870,94

I. Wartości niematerialne i prawne

9 863 284,65

5 796 447,00

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

5 320 192,56

943 598,67

2. Wartość firmy

4 543 092,09

4 852 848,33

3. Inne wartości niematerialne i prawne

-

-

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

-

-

II. Rzeczowe aktywa trwałe

28 502,79

43 233,60

1. Środki trwałe

28 502,79

43 233,60

-

-

17 459,17

20 039,17

5 807,49

14 966,34

-

-

5 236,13

8 228,09

2. Środki trwałe w budowie

-

-

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

-

-

III. Należności długoterminowe

-

-

1. Od jednostek powiązanych

-

-

2. Od pozostałych jednostek

-

-

785 587,00

785 587,00

1. Nieruchomości

-

-

2. Wartości niematerialne i prawne

-

-

785 587,00

785 587,00

A. AKTYWA TRWAŁE

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe

IV. Inwestycje długoterminowe

3. Długoterminowe aktywa finansowe
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Raport okresowy za II kwartał 2021 roku.
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.

Bilans - aktywa
Wyszczególnienie

30.06.2021

30.06.2020

a) w jednostkach powiązanych

-

-

- udziały lub akcje

-

-

- inne papiery wartościowe

-

-

- udzielone pożyczki

-

-

- inne długoterminowe aktywa finansowe

-

-

b) w pozostałych jednostkach w których jednostka
posiada zaangażówanie w kapitale

785 587,00

-

- udziały lub akcje

785 587,00

-

- inne papiery wartościowe

-

-

- udzielone pożyczki

-

-

- inne długoterminowe aktywa finansowe

-

-

c) w pozostałych jednostkach

-

785 587,00

- udziały lub akcje

-

-

- inne papiery wartościowe

-

785 587,00

- udzielone pożyczki

-

-

- inne długoterminowe aktywa finansowe

-

-

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

876 433,15

783 603,34

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

876 433,15

783 603,34

-

-

13 997 276,86

12 328 658,43

I. Zapasy

65 478,00

-

1. Materiały

59 996,00

-

2. Inne rozliczenia międzyokresowe
B. AKTYWA OBROTOWE
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Raport okresowy za II kwartał 2021 roku.
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.

Bilans - aktywa
Wyszczególnienie

30.06.2021

30.06.2020

2. Półprodukty i produkty w toku

-

-

3. Produkty gotowe

-

-

4. Towary

-

-

5 482,00

-

7 777 046,10

3 609 682,21

1. Należności od jednostek powiązanych

-

-

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

-

-

- do 12 miesięcy

-

-

- powyżej 12 miesięcy

-

-

b) inne

-

-

2. Należności od pozostałych jednostek w których jednostkach
posiada zaangażowanie w kapitale

-

-

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

-

-

- do 12 miesięcy

-

-

- powyżej 12 miesięcy

-

-

3. Należności od pozostałych jednostek

7 777 046,10

3 609 682,21

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

7 756 165,33

3 243 272,67

- do 12 miesięcy

7 756 165,33

3 243 272,67

-

-

22,00

300 499,00

20 858,77

65 910,54

-

-

5. Zaliczki na dostawy
II. Należności krótkoterminowe

- powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
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Raport okresowy za II kwartał 2021 roku.
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.

Bilans - aktywa
Wyszczególnienie

30.06.2021

30.06.2020

III. Inwestycje krótkoterminowe

79 916,08

215 295,36

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

79 916,08

215 295,36

a) w jednostkach powiązanych

-

-

- udziały lub akcje

-

-

- inne papiery wartościowe

-

-

- udzielone pożyczki

-

-

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

-

-

b) w pozostałych jednostkach

-

-

- udziały lub akcje

-

-

- inne papiery wartościowe

-

-

- udzielone pożyczki

-

-

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

-

-

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

79 916,08

215 295,36

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

79 916,08

215 295,36

- inne środki pieniężne

-

-

- inne aktywa pieniężne

-

-

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

-

-

6 074 836,68

8 503 680,86

25 551 084,45

19 737 529,37

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA OGÓŁEM
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Raport okresowy za II kwartał 2021 roku.
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.

Bilans - pasywa
Wyszczególnienie

30.06.2021

30.06.2020

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

22 395 104,86

17 109 411,78

I. Kapitał (fundusz) podstawowy

24 716 094,00

23 919 094,30

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy

-

-

III. Udziały (akcje) własne

-

-

1 332 630,60

1 065 566,26

nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną -agio

-

1 065 566,26

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

-

-

287 126,40

772 000,00

(5 779 070,51)

(7 487 168,95)

1 838 324,37

(1 160 079,83)

-

-

3 155 979,59

2 628 117,59

302 645,38

13 300,00

-

-

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

145 445,38

-

- długoterminowa

145 445,38

-

- krótkoterminowa

-

-

157 200,00

13 300,00

- długoterminowe

-

-

- krótkoterminowe

157 200,00

13 300,00

-

-

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII. Zysk (strata) netto
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
I. Rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

3. Pozostałe rezerwy

II. Zobowiązania długoterminowe
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Raport okresowy za II kwartał 2021 roku.
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.

Bilans - pasywa
Wyszczególnienie

30.06.2021

30.06.2020

1. Wobec jednostek powiązanych

-

-

2. Wobec pozostałych jednostek

-

-

a) kredyty i pożyczki

-

-

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

-

-

c) inne zobowiązania finansowe

-

-

d) inne

-

-

1 912 846,61

2 422 817,55

1. Wobec jednostek powiązanych

-

-

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

-

-

- do 12 miesięcy

-

-

- powyżej 12 miesięcy

-

-

b) inne

-

-

2. Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale

-

-

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

-

-

- do 12 miesięcy

-

-

- powyżej 12 miesięcy

-

-

Inne

-

-

1 912 846,61

2 422 817,55

405,48

405,48

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

-

-

c) inne zobowiązania finansowe

-

-

III. Zobowiązania krótkoterminowe

3. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
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Raport okresowy za II kwartał 2021 roku.
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.

Bilans - aktywa
Wyszczególnienie

30.06.2021

30.06.2020

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

417 798,97

339 931,75

- do 12 miesięcy

417 798,97

339 931,75

- powyżej 12 miesięcy

-

-

e) zaliczki otrzymane na dostawy

-

2 439,02

f) zobowiązania wekslowe

-

-

1 136 113,56

1 297 613,15

h) z tytułu wynagrodzeń

170 216,18

101 690,88

i) inne

188 312,42

680 737,27

-

-

940 487,60

192 000,04

-

-

940 487,60

192 000,04

- długoterminowe

-

-

- krótkoterminowe

940 487,60

192 000,04

25 551 084,45

19 737 529,37

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

4. Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA OGÓŁEM
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Raport okresowy za II kwartał 2021 roku.
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.

Rachunek Zysków i Strat
01.01
-30.06.2021

01.01
-30.06.2020

01.04
-30.06.2021

01.04
-30.06.2020

5 472 433,79

255 188,82

3 528 165,39

239 050,90

-

-

-

-

5 472 433,79

255 188,82

3 528 165,39

239 050,90

-

-

-

-

73 995,00

-

59 196,00

-

-

-

-

-

I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

73 995,00

-

59 196,00

-

II Wartość sprzedanych towarów i materiałów

-

-

-

-

5 398 438,79

255 188,82

3 468 969,39

239 050,90

145 101,28

97 263,02

84 428,48

(22 561,66)

E. Koszty ogólnego zarządu

2 996 685,84

1 130 996,04

1 646 582,28

858 814,94

F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)

2 256 651,67

(973 070,24)

1 737 958,63

(597 202,38)

116 000,00

-

116 000,00

-

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

-

-

-

-

II. Dotacje

-

-

-

-

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

-

-

-

-

IV. Inne przychody operacyjne

116 000,00

-

116 000,00

-

H. Pozostałe koszty operacyjne

154 878,12

168 532,12

77 439,06

90 093,06

I. Strata z tytułu rozchodu
niefinansowych aktywów trwałych

-

-

-

-

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

-

-

-

-

A. Przychody netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów, w tym:
od jednostek powiązanych
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Przychody netto ze sprzedaży
towarów i materiałów
B. Koszty sprzedanych produktów,
towarów i materiałów, w tym:
jednostkom powiązanym

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
D. Koszty sprzedaży

G. Pozostałe przychody operacyjne
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Raport okresowy za II kwartał 2021 roku.
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.

Rachunek Zysków i Strat
01.01
-30.06.2021

01.01
-30.06.2020

01.04
-30.06.2021

01.04
-30.06.2020

154 878,12

168 532,12

77 439,06

90 093,06

2 217 773,55

(1 141 602,36)

1 776 519,57

(687 295,44)

J. Przychody finansowe

-

-

-

-

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

-

-

-

-

a) od jednostek powiązanych

-

-

-

-

w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale

-

-

-

-

b) od jednostek pozostałych, w tym:

-

-

-

-

w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale

-

-

-

-

II. Odsetki, w tym:

-

-

-

-

od jednostek powiązanych

-

-

-

-

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów
finansowych, w tym:

-

-

-

-

w jednostkach powiązanych

-

-

-

-

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

-

-

-

-

V. Inne

-

-

-

-

K Koszty finansowe

23 796,18

2 692,55

23 796,18

2 595,58

I. Odsetki, w tym:

11 235,40

2 534,00

11 235,40

2 534,00

od jednostek powiązanych

-

-

-

-

Strata z tytułu rozchodu aktywów
finansowych, w tym:

-

136,00

-

136,00

od jednostek powiązanych

-

-

-

-

III. Aktualizacja wartości inwestycji

-

-

-

-

III. Inne koszty operacyjne
I Zysk (strata) z działalności
operacyjnej (F+G-H)
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RaportSprawozdanie
okresowy zaZarządu
II kwartał
z działalności
2021 roku.
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.

Rachunek Zysków i Strat

IV. Inne
L Zysk (strata) brutto (I+J-K)
M Podatek dochodowy
N Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia
zysku (zwiększenia straty)
O Zysk(strata) netto (L-M-N)
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01.01
-30.06.2021

01.01
-30.06.2020

01.04
-30.06.2021

01.04
-30.06.2020

12 560,78

22,55

12 560,78

(74,42)

2 193 977,37

(1 144 294,91)

1 752 723,39

(689 891,02)

355 653,00

15 784,92

290 953,00

210 139,12

-

-

-

-

1 838 324,37

(1 160 079,83)

1 461 770,39

(900 030,15)

Raport okresowy za II kwartał 2021 roku.
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.

Przepływy pieniężne
01.01
-30.06.2021

01.01
-30.06.2020

01.04
-30.06.2021

01.04
-30.06.2020

-

-

-

-

1 838 324,37

(1 160 079,83)

1 461 770,39

(900 030,14)

(2 499 244,88)

(1 743 357,43)

(1 805 320,34)

(1 649 861,12)

952 146,54

360 824,77

486 949,70

183 667,53

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

-

-

-

-

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

-

-

-

-

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

-

136,00

-

136,00

5. Zmiana stanu rezerw

67 200,00

-

45 200,00

-

6. Zmiana stanu zapasów

13 999,00

-

(800,00)

-

(1 784 524,59)

(396 622,70)

(1 858 047,03)

(449 392,36)

(319 949,66)

(377 012,38)

122 370,10

(824 599,76)

(1 428 116,17)

(1 330 683,12)

(600 993,11)

(559 672,53)

-

-

-

-

(660 920,51)

(2 903 437,26)

(343 549,95)

(2 549 891,26)

B. Przepływy środków pieniężnych
z działalności inwestycyjnej

-

-

-

-

I. Wpływy

-

-

-

-

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów trwałych

-

-

-

-

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości
oraz wartości niematerialne i prawne

-

-

-

-

3. Z aktywów finansowych, w tym:

-

-

-

-

a) w jednostkach powiązanych

-

-

-

-

Metoda pośrednia
A. Przepływy środków pieniężnych
z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Amortyzacja

7. Zmiana stanu należności
8. Zmiana stanu zobowiązań
krótkoterminowych, z wyjątkiem
pożyczek i kredytów
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej (I+/-II)
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Raport okresowy za II kwartał 2021 roku.
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.

Przepływy pieniężne
01.01
-30.06.2021

01.01
-30.06.2020

01.04
-30.06.2021

01.04
-30.06.2020

b) w pozostałych jednostkach

-

-

-

-

- zbycie aktywów finansowych

-

-

-

-

dywidendy i udziały w zyskach

-

-

-

-

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

-

-

-

-

odsetki

-

-

-

-

inne wpływy z aktywów finansowych

-

-

-

-

4. Inne wpływy inwestycyjne

-

-

-

-

II. Wydatki

73 300,81

8 510,59

47 876,42

8 510,59

1. Nabycie wartości niematerialnych
i prawnych oraz rzeczowych aktywów

73 300,81

8 510,59

47 876,42

8 510,59

trwałych

-

-

-

-

2. Inwestycje w nieruchomości oraz
wartości niematerialne i prawne

-

-

-

-

3. Na aktywa finansowe, w tym:

-

-

-

-

a) w jednostkach powiązanych

-

-

-

-

b) w pozostałych jednostkach

-

-

-

-

nabycie aktywów finansowych

-

-

-

-

udzielone pożyczki długoterminowe

-

-

-

-

4. Inne wydatki inwestycyjne

-

-

-

-

(73 300,81)

(8 510,59)

(47 876,42)

(8 510,59)

-

-

-

-

34 742,10

3 058 224,56

-

2 771 097,21

Metoda pośrednia

III. Przepływy pieniężne netto
z działalności inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pieniężnych
z działalności finansowej
I. Wpływy
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Raport okresowy za II kwartał 2021 roku.
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.

Przepływy pieniężne
01.01
-30.06.2021

01.01
-30.06.2020

01.04
-30.06.2021

01.04
-30.06.2020

1. Wpływy netto z wydania udziałów
(emisji akcji) i innych instrumentów

34 742,10

2 528 224,56

-

2 528 224,56

kapitałowych oraz dopłat do kapitału

-

-

-

-

2. Kredyty i pożyczki

-

-

-

-

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

-

-

-

-

4. Inne wpływy finansowe

-

530 000,00

-

242 872,65

II. Wydatki

-

-

-

-

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych

-

-

-

-

2. Dywidendy i inne wypłaty
na rzecz właścicieli

-

-

-

-

3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli,
wydatki z tytułu podziału zysku

-

-

-

-

4. Spłaty kredytów i pożyczek

-

-

-

-

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

-

-

-

-

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

-

-

-

-

7. Płatności zobowiązań z tytułu
umów leasingu finansowego

-

-

-

-

8. Odsetki

-

-

-

-

9. Inne wydatki finansowe

-

-

-

-

III. Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej (I-II)

34 742,10

3 058 224,56

-

2 771 097,21

D. Przepływy pieniężne netto
razem (A.III+/-B.III+/-C.III)

(699 479,22)

146 276,71

(391 426,37)

212 695,36

E. Bilansowa zmiana stanu
środków pieniężnych, w tym

(699 479,22)

146 276,71

(391 426,37)

212 695,36

-

-

-

-

779 395,30

69 018,65

471 342,45

2 600,00

Metoda pośrednia

zmiana stanu środków pieniężnych
z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu
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RaportSprawozdanie
okresowy zaZarządu
II kwartał
z działalności
2021 roku.
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.

Przepływy pieniężne
Metoda pośrednia
G. Środki pieniężne na koniec
okresu (F+/-D), w tym
o ograniczonej możliwości dysponowania
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01.01
-30.06.2021

01.01
-30.06.2020

01.04
-30.06.2021

01.04
-30.06.2020

79 916,08

215 295,36

79 916,08

215 295,36

-

-

-

-

Raport okresowy
za II kwartał 2021 roku.

Zestawienie zmian w Kapitale (Funduszu) własnym
według stanu na dzień 30.06.2021
01.01

01.01

01.04

01.04

-30.06.2021

-30.06.2020

-30.06.2021

-30.06.2020

20 556 780,50

16 231 767,05

20 933 334,48

15 972 135,00

-

-

-

-

Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach

20 556 780,50

16 231 767,05

20 933 334,48

15 972 135,00

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		

24 716 094,00

13 850 000,00

24 716 094,00

13 850 000,00

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
korekty błędów podstawowych		

1.1

Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego

-

10 069 094,30

-

10 069 094,30

a)

zwiększenie (z tytułu)
- wydania udziałów (emisji akcji)
zmniejszenie (z tytułu)
- umorzenia udziałów (akcji)

-

10 069 094,30

-

10 069 094,30

24 716 094,00

23 919 094,30

24 716 094,00

23 919 094,30

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu

-

-

-

-

2.1

Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy

-

-

-

-

a)
b)

zwiększenie (z tytułu)
zmniejszenie (z tytułu)

-

-

-

-

2.2

Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu

-

-

-

-

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		

-

-

-

-

a)
b)

zwiększenie
zmniejszenie

-

-

-

-

3.1

Udziały (akcje) własne na koniec okresu

-

-

-

-

1 179 417,59

-

1 179 417,59

-

-

-

-

-

b)

1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

4. Kapitał (fundusz) zapasowy
na początek okresu			
4.1

Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
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Raport okresowy
za II kwartał 2021 roku.

Zestawienie zmian w Kapitale (Funduszu) własnym
według stanu na dzień 30.06.2021
01.01

01.01

01.04

01.04

-30.06.2021

-30.06.2020

-30.06.2021

-30.06.2020

-

1 065 566,26

-

1 065 566,26

-

1 065 566,26

-

1 065 566,26

153 213,02

-

153 213,02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 332 630,61

1 065 566,26

1 332 630,61

1 065 566,26

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu

-

-

-

-

5.1

Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		

-

-

-

-

a)
b)

zwiększenie (z tytułu)
zmniejszenie (z tytułu)
-zbycia środków trwałych			

-

-

-

-

5.2

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu

-

-

-

-

287 126,40

9 868 936,00

287 126,40

9 868 936,00

-

-

-

a)

b)

zwiększenie (z tytułu)
-akcji powyżej wartości nominalnej
-z podziału zysku (ustawowo)
-z podziału zysku (ponad wymaganą
ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenie (z tytułu)
-pokrycia straty

4.2 Stan kapitału (funduszu)
zapasowego na koniec okresu

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
6.1

Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych

-

a)
b)

zwiększenie (z tytułu)
zmniejszenie (z tytułu)

-

772 000,00

-

772 000,00

-

9 868 936,00

-

9 868 936,00

6.2
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na
koniec okresu

287 126,40

772 000,00

287 126,40

772 000,00

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

(7 541 020,28)

(8 160 310,49)

(7 164 466,30)

(8 160 130,49)

-

-

-

-

-

-

-

-

1 915 162,79

-

1 915 162,79

-

1 915 162,79

-

1 915 162,79

-

1 761 949,77

-

1 761 949,77

-

153 213,02

-

153 213,02

-

-

-

-

-

(7 541 020,28)

(8 160 310,49)

(7 164 466,30)

(8 160 130,49)

-

-

-

-

7.1

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
-korekty błędów podstawowych

7.2

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

a)

zwiększenie (z tytułu)
-podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenie (z tytułu)
-przeniesienie zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych
-przeniesienie z tytułu utworzenia
kapitału zapasowego zgodnie z KSH

b)

7.3
7.4

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
-korekty błędów podstawowych
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Sprawozdanie Zarządu
Raport
z działalności
okresowy
za II kwartał 2021 roku.

Zestawienie zmian w Kapitale (Funduszu) własnym
według stanu na dzień 30.06.2021

7.5

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

a)

zwiększenie (z tytułu)
-przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenie (z tytułu)
-przeniesienie zysku z roku 2020

b)

01.01

01.01

01.04

01.04

-30.06.2021

-30.06.2020

-30.06.2021

-30.06.2020

(7 541 020,28)

(8 160 310,49)

(7 164 466,30)

(8 160 130,49)

-

-

-

(260 049,69)

-

-

-

-

1 761 949,77

673 141,54

1 761 949,77

673 141,54

1 761 949,77

-

1 761 949,77

-

7.6

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

(5 779 070,51)

(7 487 168,95)

(5 402 516,53)

(7 747 218,64)

7.7

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

(5 779 070,51)

(7 487 168,95)

(5 402 516,54)

-

8. Wynik netto					

1 838 324,37

(1 160 079,81)

1 461 770,39

(900 030,14)

a)
b)
c)

1 838 324,37

-

1 461 770,39

-

-

1 160 079,81

-

900 030,14

-

-

-

-

22 395 104,86

17 109 411,78

22 395 104,86

17 109 411,78

-

-

-

-

zysk netto
strata netto
odpisy z zysku

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku (pokrycia straty)
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Raport okresowy
za II kwartał 2021 roku.

2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu,
w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki)
rachunkowości.
Raport kwartalny spółki MedApp S.A. za II kwartał 2021 roku nie podlegał badaniu ani przeglądowi
przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Raport kwartalny został sporządzony
zgodnie z postanowieniami: Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"; Ustawy
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. nr 152, poz. 1223 z 2009 roku,
z późniejszymi zmianami) oraz Załącznikiem nr 1 do tej ustawy „Zakres informacji wykazywanych
w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art 45 ustawy, dla innych jednostek niż banki,
zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji”. W danych za rok 2020 nastąpiła zmiana zasad (polityki)
rachunkowości w zakresie prezentacji akcji Spółki OZE Capital S.A. Zgodnie z Krajowym Standardem
Rachunkowości nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie
błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”. Zmianę zasad (polityki)
rachunkowości ujmuje się stosując pełne podejście retrospektywne. W związku z zatwierdzeniem
sprawozdania finansowego za rok 2020 w dniu 29 czerwca 2021 roku Spółka dokona przekształcenia
danych porównawczych w sprawozdaniu finansowym za 2021 rok.
W niniejszym prezentowanym na dzień 30-06-2021 raporcie kwartalnym akcje Spółki OZE Capital zostały
zaprezentowane zgodnie z przyjętą zmianą zasad rachunkowości . W raporcie kwartalnym na dzień 3103-2021 wartość 785 587,00 zaprezentowano w długoterminowych aktywach finansowych w pozostałych
jednostkach w tym udziały i akcje – po korekcie prezentacja widniałaby w długoterminowych aktywach
finansowych , w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale tym
udziały i akcje.
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy podzielony na okresy sprawozdawcze odpowiadające
poszczególnym miesiącom w roku obrotowym. Spośród fakultatywnych metod wyceny aktywów
i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego stosowane są metody ujęte w polityce rachunkowości
obowiązującej w Spółce. Rachunek zysków i strat jest sporządzony w wersji porównawczej. Rachunek
przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią. Walutą sprawozdawczą jest złoty polski.
Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. oraz
dane porównawcze za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. Zaprezentowano również dane
narastające za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. oraz dane porównawcze za okres od
1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.
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Raport okresowy
za II kwartał 2021 roku.

3. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń
Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem
najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności
o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.
26 KWIETNIA 2021
MedApp S.A. zawarł Umowę dystrybucyjną z francuskim partnerem FP Business SAS. Umowa
dotyczy działań na terytorium Francji i Luxemburga w zakresie komercjalizacji CarnaLife Holo –
systemu obrazowania 3D wspierającego precyzję, komfort i bezpieczeństwo zabiegów medycznych
wykorzystywanych w kardiologii, onkologii, ortopedii oraz laryngologii.
Współpraca zakłada wyłączność dystrybucji dla Partnera na okres 1 roku od dnia zawarcia Umowy na
ww. terytorium, z zastrzeżeniem, że udzielone prawo wyłączności nie ogranicza możliwości sprzedaży
produktu CarnaLife Holo na terytorium Francji i Luksemburga przez Spółkę. Strony podpisały Umowę
na okres trzech lat i ustaliły plan sprzedaży od dnia zawarcia Umowy. W przypadku wykonania planu
sprzedaży w pierwszym roku obowiązywania Umowy, prawo wyłączności dla Dystrybutora przechodzi
na kolejny rok obowiązywania Umowy. Dystrybutor ma prawo do zawierania umów subdystrybucyjnych
za zgodą MedApp S.A.
19 MAJA 2021
Do obrotu na platformie „Börse Frankfurt” prowadzonej przez Frankfurter Wertpapierbörse (Frankfurcka
Giełda Papierów Wartościowych) została wprowadzona część akcji Spółki.
Frankfurt Boerse nie jest rynkiem regulowanym, lecz zorganizowaną platformą obrotu, tak jak rynek
NewConnect. Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji Spółki odbyło się bez udziału Emitenta.
Spółka nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z faktem notowania jej akcji w Niemczech.
Do obrotu na platformie „Börse Frankfurt” prowadzonej przez Frankfurter Wertpapierbörse (Frankfurcka
Giełda Papierów Wartościowych) zostały wprowadzone wszystkie akcje Spółki będące przedmiotem
obrotu na rynku NewConnect oznaczone kodem ISIN: PLYLWHT00012.

26 MAJA 2021
MedApp S.A. zawarł umowę dystrybucyjną z firmą Medical Idea z siedzibą w Łodzi. Umowa dotyczy
dystrybucji aplikacji CarnaLife Holo (oprogramowania/software) oraz sprzętu niezbędnego do korzystania
z oprogramowania (hardware) na terytorium Polski. Umowa zakłada wyłączność dystrybucji dla
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Dystrybutora na okres 1 roku od dnia zawarcia Umowy na ww. terytorium, z zastrzeżeniem, że udzielone
prawo wyłączności nie ogranicza możliwości sprzedaży produktu CarnaLife Holo na terytorium Polski
bezpośrednio przez Spółkę. Wyłączność dotyczy prawa odsprzedaży na rzecz klientów posiadających
status szpitali, przychodni i klinik. Dystrybutor ma prawo do zawierania umów subdystrybucyjnych za
zgodą MedApp S.A.
Umowa została zawarta na okres 3 lat i ulega automatycznemu przedłużeniu na okres kolejnych 3 lat,
o ile żadna ze Stron na 6 miesięcy przed upływem pierwszego 3 letniego okresu nie złoży drugiej stronie
pisemnego oświadczenia o zakończeniu współpracy. Spółka może rozwiązać Umowę z zachowaniem
6 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w formie
pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie w przypadku, gdy Dystrybutor nie zrealizował planu
sprzedaży za dany okres obowiązywania Umowy. Umowa przewiduje możliwość jej rozwiązania w trybie
natychmiastowym zarówno przez Spółkę jak i Dystrybutora w przypadku rażącego naruszenia Umowy
przez drugą stroną.

4. Komentarz zarządu emitenta dotyczący realizacji prognoz
finansowych.
Zarząd MedApp S.A. oświadcza, że Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2021.

5. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz
harmonogramu ich realizacji (w przypadku, gdy dokument
informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa
w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu).
Nie dotyczy.
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6. Informacje 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.
5 KWIETNIA 2021
Wprowadzenie nowych funkcji pomiarowych do aplikacji CarnaLife Holo
W raportowanym okresie, istotnym działaniem wpływającym na podniesienie funkcjonalności systemu
CarnaLife Holo, który wspiera precyzję, komfort i bezpieczeństwo zabiegów medycznych, było
wdrożenie funkcji pomiarowych badanego obszaru anatomicznego. Specjaliści MedApp rozszerzając
dotychczasowe użyteczności, z jakich korzystają lekarze podczas zabiegów operacyjnych
z wykorzystaniem CarnaLife Holo, otrzymali szeroki wachlarz nowych, precyzyjnych rozwiązań
ułatwiających wymiarowanie i ocenę pod tym kątem wizualizowanych obszarów anatomicznych pacjenta.
27 KWIETNIA 2021
Nowe możliwości zastosowania technologii CarnaLife Holo w chirurgii naczyniowej
27 kwietnia br., zespół chirurgów naczyniowych z Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie, z sukcesem przeprowadził nowatorską
operację u pacjenta z tętniakiem aorty brzusznej przy wykorzystaniu technologii CarnaLife Holo.
Z perspektywy rozwoju produktu, istotnym jest fakt, iż lekarze tej specjalizacji medycznej poszerzają
i wykorzystują rozwiązanie trójwymiarowej wizualizacji danych medycznych w swojej codziennej
praktyce.
Zabieg był również okazją do praktycznej oceny wdrożonych rozwiązań pomiarowych, która w ocenie
zespołu medycznego spełniła zakładane funkcje, realnie poprawiając jakość prowadzonej interwencji
operacyjnej.
29 KWIETNIA 2021
Poszerzenie katalogu zastosowania technologii CarnaLife Holo o onkologię laryngologiczną
29 kwietnia br., zespół chirurgów Kliniki Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Szpitala
Specjalistycznego w Zabrzu pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Grażyny Lisowskiej, przeprowadził
operację usunięcia kostniaka umiejscowionego w zatoce klinowej przy wsparciu technologii CarnaLife
Holo. Możliwość wykorzystania atutów hologramu, który realnie odwzorował operowaną zmianę
nowotworową, przyniósł niedostępną w innych warunkach szansę na precyzyjną ocenę guza i jego
umiejscowienia.
Laryngologia to kolejna specjalizacja chirurgiczna, która potwierdza wszechstronność rozwiązań
CarnaLife Holo i możliwą adaptację funkcjonalności przez chirurgów innych specjalizacji.

WWW.MEDAPP.PL | 25

Sprawozdanie Zarządu
Raport
z działalności
okresowy
za II kwartał 2021 roku.

19 MAJA 2021
Realizacja wdrożenia pilotażowego aplikacji CarnaLife System w placówkach Medicover
W maju br., Spółka sfinalizowała rozmowy dotyczące współpracy z ogólnopolską siecią medyczną
Medicover Polska. W ramach zawartej umowy, w wybranych centrach medycznych Spółka wdroży
pilotażowo rozwiązanie medycyny cyfrowej – CarnaLife System do zdalnego monitorowania stanu
zdrowia pacjenta oraz zarządzania procesem leczenia. W zakresie pilotażu wybranym pracownikom
i pacjentom będą wykonywane regularne, zdalne pomiary i badania z zakresu kardiologii, medycyny
wewnętrznej, diabetologii i medycyny rodzinnej. Opieką zostaną objęte przede wszystkim osoby
chorujące przewlekle, dotknięte chorobami cywilizacyjnymi – cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym,
otyłością lub nadwagą oraz pacjenci z zaburzeniami rytmu serca.
Podjęcie działań z tak rozpoznawalnym i dużym podmiotem na rynku usług medycznych, jakim jest
Medicover Polska daje Spółce możliwość wzmacniania kompetencji w zakresie zdalnej diagnostyki
pacjentów oraz rozwój algorytmów sztucznej inteligencji wraz z autorską platformą CarnaLife System.
8 CZERWCA 2021
Międzynarodowy zabieg ze zdalnym wsparciem CarnaLife Holo
Z początkiem czerwca br., w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie oraz
placówce medycznej w Bułgarii odbył się ważny dla praktycznego poszerzenia sposobu zastosowań
aplikacji CarnaLife Holo, zabieg operacyjny tętniaka aorty brzusznej ze zdalnym wsparciem aplikacji
MedApp. Zabieg ten, prowadzony jednocześnie między placówkami w dwóch krajach oddalonych
od siebie o 1500 km z użyciem technologii oferowanej przez MedApp, był jednym z pierwszych
tego typu zabiegów na świecie. Kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii prof. dr hab. n.
med. Tomasz Zubilewicz oraz doc. Marek Iłżycki dzięki zastosowanej nowatorskiej technologii, mogli
pełnić rolę konsultantów podczas zabiegu operacyjnego, jaki prowadzili specjaliści bułgarskiej placówki
przy asyście polskiego zespołu lekarskiego SPSK nr 1 w Lublinie. Wizualizację obrazowych danych
medycznych obu zespołom interwencyjnym, zapewniła technologia CarnaLife Holo z wykorzystaniem
gogli HoloLens 2 firmy Microsoft.
Wydarzenie to z perspektywy rozwoju produktu jest ważnym krokiem w kierunku prowadzenia diagnostyki
i zabiegów ze zdalnym wsparciem, co daje możliwość wzajemnej komunikacji i wymiany doświadczeń
między odległymi placówkami medycznymi, tak w Polsce, jak i na świecie.
30 CZERWCA 2021
Wdrożenie narzędzia Microsoft Teams w aplikacji CarnaLife System
W czerwcu br., Spółka rozszerzyła współpracę z dotychczasowym partnerem, firmą Microsoft.
Wraz z wdrożeniem do CarnaLife System aplikacji Microsoft Teams, użytkownicy Systemu zyskali
łatwe i powszechnie znane narzędzie do bezpiecznej komunikacji na linii pacjent-lekarz niezbędnej
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w procesie zdalnych konsultacji. Dzięki wdrożeniu, użyteczności Microsoft Teams takie jak: umówienie
wizyty w elektronicznym kalendarzu, czat, wideo czy bezpieczne przesyłanie danych, zapewnią komfort
i bezpieczeństwo zdalnych konsultacji realizowanych w ramach Systemu. Kluczowym atutem Microsoft
Teams jest spełnienie wymagań dotyczących rozszerzonych zabezpieczeń i zgodności dla służby
zdrowia. Usługa Microsoft Teams, oparta na chmurze platformy Microsoft 365, umożliwia bowiem
zapewnienie zgodności z HIPAA (eng. Health Information Privacy and Portability Act), a także spełnia
wymogi Health Information Trust Alliance (HITRUST), Service Organization Controls (SOC) 1 i 2 oraz
ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) – niezbędne dla zachowania wysokich standardów
zabezpieczeń obrotu wrażliwymi danymi osobowymi pacjentów.
01 KWIETNIA – 30 CZERWCA 2021
Kontynuacja programu DECODE
We wskazanym okresie miała miejsce dalsza realizacja działań związanych z rozwojem
międzynarodowego projektu badawczo-rozwojowego DECODE. Program realizowany jest przez MedApp
S.A. w konsorcjum z Uniwersytetem w Janinie, Politechniką Mediolańską, BioIRC Bioengineering
Research and Development Center, Uniwersytetem w Patras, Uniwersytetem w Montpellier oraz
Uniwersytetem Narodowym im. Kapodistriasa w Atenach. Na stronie internetowej www.medapp.pl
została uruchomiona zakładka pt. „Projekty badawczo-rozwojowe”, która zawiera informacje na temat
wszystkich projektów R&D realizowanych przez Spółkę, dzięki czemu zarówno akcjonariusze, jak
i wszystkie podmioty zainteresowane działaniami R&D Spółki – mogą śledzić informacje w tym zakresie.
Ponadto Spółka kontynuowała rekrutację specjalistów do prac nad projektem. Prowadzone były oceny
CV przesyłanych przez kandydatów oraz rozmowy kwalifikacyjne z najbardziej wyróżniającymi się
osobami. Rekrutacja przedłużona została do 31 sierpnia br.
W ocenie Zarządu Spółki, dzięki partycypacji MedApp we wskazanym programie, organizacja rozwija
swoje kompetencje na polu międzynarodowej współpracy naukowej i wymiany know-how. Prowadzenie
prac badawczych bezpośrednio przyczynia się do rozwoju technologii oferowanej przez MedApp S.A.,
zwiększając jednocześnie konkurencyjność́ Spółki na rynku innowacyjnych rozwiązań sektora medtech.

7. Wskazanie przyczyn niesporządzenia skonsolidowanych
sprawozdań finansowych.
Zarząd MedApp S.A. oświadcza, iż Spółka nie tworzy grupy kapitałowej i w związku z tym nie ma
obowiązku publikowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
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8. Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem
akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu,
co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.
96 456 349
Amida Capital sp. z o.o. S.K.A.

WARTOŚĆ NOMINALNA
1 akcji spółki MedApp S.A.
wynosi 0,10 zł

18 500 000
Blue Ring sp. z o.o.
38,56%

22 183 204
Omegia S.A.

7,40%

8,87%

Razem:
250 132 454

45,17%

112 992 901
Pozostali akcjonariusze

Tabela 1
Struktura akcjonariatu i głosów
na Walnym Zgromadzeniu MedApp S.A.
(stan na dzień 12.08.2021)
Akcjonariusz

Liczba
posiadanych akcji

Udział w kapitale
zakładowym

Liczba posiadanych
głosów

Udział w Walnym
Zgromadzeniu

Amida Capital
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością S.K.A.

96 456 349

38,56%

96 456 349

38,56%

Omegia Spółka Akcyjna

22 183 204

8,87%

22 183 204

8,87%

Blue Ring Sp. z o.o.

18 500 000

7,40%

18 500 000

7,40%

Pozostali akcjonariusze

112 992 901

45,17%

112 992 901

45,17%

RAZEM

250 132 454

100%

250 132 454

100%

9. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez
emitenta,w przeliczeniu na pełne etaty.
Na koniec raportowanego okresu Spółka zatrudniała 39 osób w przeliczeniu na pełne etaty.
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ZARZĄD
Zarząd Spółki w okresie, za który
sporządzone jest sprawozdanie:
Krzysztof Mędrala
Prezes Zarządu
RADA NADZORCZA
W skład Rady Nadzorczej Spółki w okresie, za który
sporządzone jest sprawozdanie, wchodzili:
Błażej Wasielewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Bogusław Bodzioch – Członek Rady Nadzorczej
Wiktoria Guzik – Członek Rady Nadzorczej
Ewelina Rytter – Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Wrona – Członek Rady Nadzorczej
Włodzimierz Kubiak – Członek Rady Nadzorczej
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