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Kraków, 2 listopada 2021 r.

Szanowni Państwo,  
minione trzy kwartały 2021 roku były okresem dynamicznego rozwoju 
naszej Spółki, zarówno naszych innowacyjnych technologii dla rynku 
medycznego, ale też obszaru komercjalizacji, szczególnie na rynkach 
zagranicznych.  
Podpisaliśmy pierwsze zagraniczne umowy dystrybucyjne,  
dotyczące terytorium Francji, Luksemburga i Wielkiej Brytanii.  
Przygotowaliśmy także grunt pod ekspansję na rynku  
brazylijskim. Dzięki temu w ostatnich tygodniach  
mieliśmy przyjemność poinformowania Państwa o zatrudnieniu  
przedstawiciela i firmy dystrybucyjnej na tym rynku.  
Jak ważnym rynkiem dla innowacyjnych produktów  
medycznych jest Brazylia, pokazują wybrane liczby.  
Jest to piąty kraj świata pod względem liczby ludności, 
którego skala porównywalna jest z połową całej Unii  
Europejskiej. Działa tam blisko 6 tys. szpitali, w tym cztery  
z nich obecne są na prestiżowej liście 200  
najlepszych szpitali świata. Brazylia to dynamicznie  
rozwijający się rynek usług medycznych, inwestujący  
w innowacyjne technologie, zwiększające bezpieczeństwo, 
skuteczność i efektywność ekonomiczną zabiegów. 
Brak widocznej bariery po stronie placówek medycznych 
stanowi o atrakcyjności Brazylii dla rozwiązań  
technologicznych oferowanych przez  MedApp. 

Pragnę podzielić się z Państwem również informacją, że do 
tej pory zostało już wykonanych w Polsce i za granicą ponad  
180 różnych zabiegów z użyciem systemu CarnaLife Holo, 
który był wykorzystywany zarówno w procesie 
planowania operacji chirurgicznych jak i w czasie samych 
zabiegów. Ponadto już 23 przychodnie wykorzystują 
naszą platformę CarnaLife System. Od listopada br. nasza 
platforma telemedyczna będzie wspierała również 
opiekę nad bytomskimi pacjentami kardiologicznymi 
we współpracy ze spółką TeleMed24, korzystając z analizy 
dużych zbiorów danych i algorytmów sztucznej inteligencji. 

Jesteśmy spółką technologiczną oferującą innowacyjne  
rozwiązania dedykowane medycynie zatem szczególnie cieszy 
nas docenianie naszych technologii przez niezależnych 
ekspertów, co świadczy również o sile i kompetencji zespołu 
MedApp. Jesteśmy dumni z tego, że Google wybrał 
MedApp jako jeden z piętnastu najlepszych startupów 
medtech w Europie do swojego programu akceleracyjnego. 
To jasny sygnał, że stajemy się coraz bardziej zauważalni 
na arenie międzynarodowej i wierzymy, że świat stoi 
przed nami otworem. Jako Prezes Zarządu, ale również  
akcjonariusz, zrobię wszystko, abyśmy tę szansę w pełni  
wykorzystali. 
Skalujemy nasze rozwiązania w coraz szerszym,  
międzynarodowym środowisku, ale dbamy również 
o budowanie zdrowych fundamentów finansowych oraz 

wyniki Spółki. W rezultacie narastająco po trzech 
kwartałach zanotowaliśmy 9 145 304 zł przychodów netto 
ze sprzedaży, wypracowaliśmy również 4 610 136 zł wyniku 
EBITDA i 3 237 464 zł zysku netto. 

W samym trzecim kwartale zanotowaliśmy 3 672 871 zł  
przychodów oraz 1 595 094 zł wyniku EBITDA i 1 399 140 
zł zysku netto. Patrząc na potencjał przyszłych wyników  
i biorąc pod uwagę nieustanne inwestowanie w rozwój 
innowacyjnych produktów, z zadowoleniem pragnę  
podzielić się informacją o otrzymaniu potwierdzenia  
możliwości zastosowania ulgi podatkowej, znanej jako IPBox. 
Rozpoczęliśmy korzystanie z niej we wrześniu bieżącego roku. 

Dziękuję w imieniu całego zespołu MedApp za zaufanie  
i wsparcie jakie otrzymujemy od naszych akcjonariuszy. 
Naszym celem niezmiennie pozostaje budowanie wartości 
dla akcjonariuszy w ramach obranej strategii rozwoju, 
zakładającej obecność autorskich rozwiązań MedApp 
w możliwie największej liczbie placówek medycznych 
na świecie, mając na względzie zdrowie i życie coraz  
większego grona pacjentów, mających dostęp  
do innowacyjnych technologii MedApp.

Przy tej okazji chciałbym również podziękować naszym  
pracownikom i partnerom za trud i wkład w budowę wartości 
naszej spółki.

Z poważaniem,

Krzysztof Mędrala
Prezes Zarządu 
MedApp S.A. 

Empowering people for better health

#MedApp
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1. Kwartalne skrócone 
sprawozdanie finansowe.

Za okres od 1 lipca 2021 do 30 września 2021 roku.  

Wszystkie dane liczbowe prezentowane w niniejszym skróconym 
sprawozdaniu finansowym są wyrażone w złotych.
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1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

I. Wartości niematerialne i prawne 9 426 405,30

4 960 752,27

-

-

-

-

-

-

849 238,80

-

-

-

-

-

-

4 465 653,03

17 326,66

3 469,68

4 488,14

-

-

-

-

-

4 775 409,27

19 906,66

11 488,83

7 480,10

-

-

-

-

-

5 624 648,07

2. Wartość firmy

3. Inne wartości niematerialne i prawne

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe 25 284,48 38 875,59

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

1. Środki trwałe 25 284,48 38 875,59

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

d) środki transportu

c) urządzenia techniczne i maszyny

e) inne środki trwałe

2. Środki trwałe w budowie

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

III. Należności długoterminowe

1. Od jednostek powiązanych

2. Od pozostałych jednostek

IV. Inwestycje długoterminowe 785 587,00

785 587,00

785 587,00

785 587,00

1. Nieruchomości

2. Wartości niematerialne i prawne

3. Długoterminowe aktywa finansowe

Wyszczególnienie 30.09.2021

10 879 579,07 7 232 714,00

30.09.2020

A. AKTYWA TRWAŁE

Bilans aktywa
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- inne papiery wartościowe

- udziały lub akcje -

-

-

-

-

642 302,29

642 302,29

-

-

-

-

-

783 603,34

783 603,34

-

-

-

-

-

785 587,00

-

-

41 912,92

-

-

-

785 587,00

785 587,00

-

-

-

-

-

-

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

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

- udziały lub akcje 785 587,00 -

- udzielone pożyczki

- inne papiery wartościowe - -

- inne długoterminowe aktywa finansowe

- udziały lub akcje

c) w pozostałych jednostkach

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

B. AKTYWA OBROTOWE 16 678 000,77 12 736 975,35

I. Zapasy

1. Materiały

Wyszczególnienie 30.09.2021

- -

30.09.2020

a) w jednostkach powiązanych

Bilans aktywa



4. Towary

3. Produkty gotowe -

36 430,92

9 524 257,33

-

-

9 512 704,75

9 512 704,75

-

-

2 307 384,64

-

-

1 971 296,15

1 971 296,15

-

5 482,00

-

-

-

-

9 524 257,33

-

11 530,58

-

-

1 251,08

-

-

1 251,08

2 306 133,56

-

167 764,12

-

-

5. Zaliczki na dostawy

II. Należności krótkoterminowe

1. Należności od jednostek powiązanych

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

- powyżej 12 miesięcy

- inne papiery wartościowe - -

b) inne

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

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

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

3. Należności od pozostałych jednostek

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

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych 22,00 167 073,29

c) inne

d) dochodzone na drodze sądowej

Wyszczególnienie 30.09.2021

- -

30.09.2020

2. Półprodukty i produkty w toku

Bilans aktywa
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a) w jednostkach powiązanych

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 231 666,23

-

-

-

231 666,23

-

-

-

-

-

-

1 484 716,23

-

-

-

-

-

-

231 666,23

-

-

6 880 164,29

-

-

-

1 484 716,23

-

-

8 944 874,48

1 484 716,23

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe - -

- udziały lub akcje

b) w pozostałych jednostkach - -

- inne papiery wartościowe

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

- udzielone pożyczki

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

- inne środki pieniężne

- inne aktywa pieniężne

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C. Należne wpłaty na kapitał ( fundusz) podstawowy

AKTYWA OGÓŁEM 27 557 579,84 19 969 689,35

Wyszczególnienie 30.09.2021

231 666,23 1 484 716,23

30.09.2020

III. Inwestycje krótkoterminowe

Bilans aktywa
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I. Kapitał (fundusz) podstawowy 24 716 094,00

1 332 630,60

3 763 334,97

-

145 445,38

-

-5 779 070,51

1 065 566,26

2 815 228,73

-

-

-

-7 487 168,95

3 237 464,38

-

835 367,35

-

145 445,38

689 921,97

689 921,97

-1 115 030,99

-

13 300,00 

1 065 566,26

-

13 300,00 

13 300,00 

23 919 094,30

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy

nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną -agio

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - -

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 287 126,40 772 000,00 

VIII. Zysk (strata) netto

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

I. Rezerwy na zobowiązania

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

- długoterminowa

- krótkoterminowa

3. Pozostałe rezerwy

- krótkoterminowe

- długoterminowe

II. Zobowiązania długoterminowe

-

-

-

-

Wyszczególnienie 30.09.2021

23 794 244,87 17 154 460,62

30.09.2020

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

Bilans pasywa
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a) kredyty i pożyczki

2. Wobec pozostałych jednostek -

- -

-

- -1. Wobec jednostek powiązanych



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

405,48

-

-

-

-

-

-

405,48

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) inne - -

1. Wobec jednostek powiązanych

III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 987 480,02 2 609 928,69

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

- powyżej 12 miesięcy

- do 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

a) kredyty i pożyczki

3. Wobec pozostałych jednostek

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

1 987 480,02

-

-

2 609 928,69

-

-

Wyszczególnienie 30.09.2021 30.09.2020

Bilans pasywa
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- powyżej 12 miesięcy

- do 12 miesięcy 500 446,77

- -

- 2 439,02

624 548,26

e) zaliczki otrzymane na dostawy

500 446,77 624 548,26d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:



-

940 487,60

940 487,60

-

-

192 000,04

192 000,04

-

940 487,60

-

-

1 104 510,18

27 557 579,84

192 000,04

-

-

1 204 205,49

19 969 689,35

f) zobowiązania wekslowe

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

h) z tytułu wynagrodzeń 193 805,17 98 310,63

4. Fundusze specjalne

i) inne 188 312,42 680 019,81

IV. Rozliczenia międzyokresowe

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

1. Ujemna wartość firmy

- długoterminowe

- krótkoterminowe

PASYWA OGÓŁEM

Wyszczególnienie 30.09.2021 30.09.2020

Bilans pasywa
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I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

od jednostek powiązanych ---

3 672 870,811 204 280,479 145 304,60

--73 995,00

1 245 458,56-851 038,223 502 110,23

4 471,55-4 471,55

---

--116 000,00 

3 672 870,811 204 280,479 071 309,60

949 091,65

-

122 032,02

-

-

-

949 091,65

---

16 742,51149 659,85161 843,79

2 410 669,741 905 658,845 407 355,58

4 471,55-120 471,55

---

---

77 439,06245 971,18232 317,18

---

-

52 396,83

774 662,80

-

-

-

77 439,06

-

-

II. Przychody netto ze sprzedaży 
towarów i materiałów

B. Koszty sprzedanych produktów, 
towarów i materiałów, w tym:

jednostkom powiązanym

I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów --73 995,00 -

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)

II Wartość sprzedanych towarów i materiałów --- -

D. Koszty sprzedaży

F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)

E. Koszty ogólnego zarządu

G. Pozostałe przychody operacyjne

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II. Dotacje

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

IV. Inne przychody operacyjne

H. Pozostałe koszty operacyjne

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  

I. Strata z tytułu rozchodu 
niefinansowych aktywów trwałych

--- -

30.09.202130.09.202030.09.2021
01.01 01.01 01.07 01.07

3 672 870,811 204 280,479 145 304,60 949 091,65

30.09.2020

A. Przychody netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów, w tym:

Rachunek Zysków i Strat 
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J. Przychody finansowe

I. Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej (F+G-H) 1 172 491,05-1 097 009,403 390 264,60

-455,88-

---

---

-455,88-

4 883,692 534,0016 119,09

---

---

455,88

-

-

455,88

-

-

-

---

---

---

---

---

10 167,042 692,5533 963,22

-136,00-

---

-

-

-

-

-

-

-

-

44 592,96

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: --- -

II. Odsetki, w tym:

- w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

--- -

- od jednostek powiązanych

- w jednostkach powiązanych

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

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

V. Inne

K. Koszty finansowe

I. Odsetki, w tym:

- od jednostek powiązanych

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów
    finansowych, w tym:

III. Aktualizacja wartości inwestycji

- od jednostek powiązanych --- -

30.09.202130.09.202030.09.2021
01.01 01.01 01.07 01.07

77 439,06245 971,18232 317,18 77 439,06

30.09.2020

III. Inne koszty operacyjne

Rachunek Zysków i Strat 
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M. Podatek dochodowy

L. Zysk (strata) brutto (I+J-K) 1 162 324,01-1 099 246,073 356 301,38

-236 816,0015 784,92118 837,00

1 399 140,01-1 115 030,993 237 464,38

-

45 048,84

--- -

45 048,84

N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku  
(zwiększenia straty)

O. Zysk(strata) netto (L-M-N) 

30.09.202130.09.202030.09.2021
01.01 01.01 01.07 01.07

5 283,3522,5517 844,13 -

30.09.2020

IV. Inne

Rachunek Zysków i Strat 
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II. Korekty razem

I. Zysk (strata) netto 1 399 140,01-1 115 030,993 237 464,38

-1 186 675,25-500 715,49-3 685 920,13

---

-805 327,61-1 525 881,39-2 233 443,78

212 464,76-1 615 746,48-448 455,75

---

---

42 347,08-56 346,08

1 242 641,94

-

-552 978,54

1 287 690,78

-

-

-

500 041,89560 450,621 452 188,43

-2 243 539,69755 814,04-4 028 064,28

697 082,08-291 098,76377 132,42

---

---

---

---

199 625,85

1 510 217,01

85 913,62

-

-

-

-

45 048,84

1. Amortyzacja

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej --- -136,00

6. Zmiana stanu zapasów

5. Zmiana stanu rezerw 622 721,00-689 921,00 -

7. Zmiana stanu należności

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

8. Zmiana stanu zobowiązań 
krótkoterminowych, z wyjątkiem 
pożyczek i kredytów

10. Inne korekty

III. Przepływy pieniężne netto 
z działalności operacyjnej (I+/-II)

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

a) w jednostkach powiązanych

3. Z aktywów finansowych, w tym: --- -

30.09.202130.09.202030.09.2021
01.01 01.01 01.07 01.07

30.09.2020

A. Przepływy środków pieniężnych 
z działalności operacyjnej

Metoda pośrednia

Przepływy pieniężne 
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dywidendy i udziały w zyskach

- zbycie aktywów finansowych ---

---

---

---

---

-

-

-

-

-

-

-60 714,61-26 780,50-134 015,42

60 714,6126 780,50134 015,42

-

-

-

-

-

-

-18 269,91

18 269,91

---

---

---

---

---

---

-

-

-

-

-

-

-

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

4. Inne wpływy inwestycyjne --- -

1. Nabycie wartości niematerialnych 
i prawnych oraz rzeczowych aktywów

II. Wydatki 60 714,6126 780,50134 015,42 18 269,91

trwałych

3. Na aktywa finansowe, w tym:

2. Inwestycje w nieruchomości oraz 
wartości niematerialne i prawne

a) w jednostkach powiązanych

b) w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

4. Inne wydatki inwestycyjne

udzielone pożyczki długoterminowe

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

C. Przepływy środków pieniężnych 
z działalności finansowej

I. Wpływy -3 058 224,5634 742,10 -

30.09.202130.09.202030.09.2021
01.01 01.01 01.07 01.07

--- -

30.09.2020

b) w pozostałych jednostkach

Metoda pośrednia

Przepływy pieniężne 
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2. Kredyty i pożyczki

kapitałowych oraz dopłat do kapitału ---

---

-530 000,00 -

---

---

---

---

---

-

-

-

-

-

-

-

---

---

---

---

---

-

151 750,15

151 750,15

-

79 916,08

3 058 224,56

1 415 697,58

1 415 697,58

-

69 018,65

34 742,10

-547 729,07

-547 729,07

-

779 395,30

-

-

-

-

-

-

1 269 420,87

1 269 420,87

-

215 295,36

-

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

4. Inne wpływy finansowe

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych

II. Wydatki --- -

2. Dywidendy i inne wypłaty 
na rzecz właścicieli

4. Spłaty kredytów i pożyczek

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

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)

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

E. Bilansowa zmiana stanu
środków pieniężnych, w tym

zmiana stanu środków pieniężnych 
z tytułu różnic kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu

30.09.202130.09.202030.09.2021
01.01 01.01 01.07 01.07

-2 528 224,5634 742,10 -

30.09.2020

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

Metoda pośrednia

Przepływy pieniężne 
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o ograniczonej możliwości dysponowania 67 145,54-67 145,54 -

30.09.202130.09.202030.09.2021
01.01 01.01 01.07 01.07

231 666,231 484 716,23231 666,23 1 484 716,23

30.09.2020

G. Środki pieniężne na koniec 
okresu (F+/-D), w tym

Metoda pośrednia

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

korekty błędów podstawowych  ---

         22 395 104,86 16 231 767,05 20 556 780,50 

-         10 069 094,30 

         10 069 094,30 

-

---

---

---

   24 716 094,00             23 919 094,30           24 716 094,00 

         17 109 411,78 

-

-

-

-

             23 919 094,30 

      24 716 094,00       13 850 000,00 24 716 094,00 

---

-

-

-

-

-

-

---

---

        1 332 630,60 

-

-

-

-

-

-

-

        1 179 417,59 

-

-

23 919 094,30 

-

-

-

-

-

        1 065 566,26 

-

-

-

-

-

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu

Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 

1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 

a) zwiększenie (z tytułu) wydania udziałów (emisji akcji)

b) zmniejszenie (z tytułu) umorzenia udziałów (akcji)

a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)

-- -

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu

Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 

Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu

a) zwiększenie
b) zmniejszenie

Udziały (akcje) własne na koniec okresu 

Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 

4. Kapitał (fundusz) zapasowy 
na początek okresu

30.09.202130.09.202030.09.2021

01.01 01.01 01.07 01.07

      22 395 104,86       16 231 767,05 20 556 780,50       17 109 411,78 

30.09.2020

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)

Zestawienie zmian w Kapitale (Funduszu) własnym
według stanu na dzień 30.09.2021 
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1.1 

2.1 

3.1 

4.1 

2.2 

-            1 065 566,26 

            1 065 566,26 

            -

               -

               153 213,02 

               153 213,02 

-

a) zwiększenie (z tytułu)

 - akcji powyżej wartości nominalnej

 - z podziału zysku (ustawowo)

 - z podziału zysku (ponad wymaganą  
 ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
 - pokrycia straty 



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

4.2 Stan kapitału (funduszu) 
zapasowego na koniec okresu 

        1 332 630,60             1 065 566,26             1 332 630,60 

---

-

-

           772 000,00 

               9 868 936,00 

-

-

- 5 779 070,51 -      -  8 160 310,49 - 7 541 020,28 

-

- 5 779 070,51

- 5 779 070,51

-

- 8 160 310,49 

- 8 160 310,49 

-

-

 - 7 541 020,28

 - 7 541 020,28

---

-

-

-

-  7 487 168,95 

-

- 7 487 168,95 

- 7 487 168,95 

-

---

           287 126,40         9 868 936,00            287 126,40 

---

           287 126,40              772 000,00                287 126,40 

-

  -   

  -   

-

    -   

    -   

-

-

- 

- 

-

           772 000,00 

-

772 000,00 

-

  -   

  -   

            1 065 566,26 

Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu  

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

a) zwiększenie (z tytułu)

--- -

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu

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

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
 - korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

Strata z lat ubiegłych na początek okresu  

30.09.202130.09.202030.09.2021

01.01 01.01 01.07 01.07

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

            1 915 162,79 

            1 761 949,77 

               153 213,02 

-

-

-

-

-

30.09.2020

a) zwiększenie (z tytułu)

 - podziału zysku z lat ubiegłych

b) zmniejszenie (z tytułu)

 - przeniesienie zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych

 - przeniesienie z tytułu utworzenia 
 kapitału zapasowego zgodnie z KSH

Zestawienie zmian w Kapitale (Funduszu) własnym
według stanu na dzień 30.09.2021 
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6.1 

5.1 

5.2 

7.2 

7.4 

6.2 

7.1 

7.3 

b) zmniejszenie (z tytułu)

- korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach7.5 



        1 399 140,01 

       -

        -

-

            1 115 030,99 

-

            3 237 464,38 

          -

            -

- 5 779 070,51 - 7 487 168,95 -  5 779 070,51 

                 45 048,84 

                 -

                 -

- 7 487 168,95 

- 5 779 070,51 - 7 487 168,95 -  5 779 070,51 

        1 399 140,01 

      23 794 244,87 

- 1 115 030,99 

17 154 460,62 

        3 237 464,38 

      23 794 244,87 

- 7 487 168,95 

            45 048,84 

      17 154 460,62 

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

a) zysk netto

b) strata netto

c) odpisy z zysku

8. Wynik netto

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego
    podziału zysku (pokrycia straty)

30.09.202130.09.202030.09.2021

01.01 01.01 01.07 01.07

30.09.2020

Zestawienie zmian w Kapitale (Funduszu) własnym
według stanu na dzień 30.09.2021 
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7.6 

7.7 

-

-

-

-

-

               -

 673 141,54 

-

-

            -

1 761 949,77 

            1 761 949,77 

-

-

-

-

a) zwiększenie (z tytułu)

 - przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia

b) zmniejszenie (z tytułu)

 - przeniesienie zysku z roku 2020
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2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu,
w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) 
rachunkowości.

Raport kwartalny spółki MedApp S.A. za III 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.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy podzielony na okresy sprawozdawcze  
odpowiadając oszczególnym 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 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r. oraz dane porównawcze za 
okres od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r. Zaprezentowano również  
dane narastające za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2021 r. oraz dane porównawcze za 
okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r.

3. Komentarz zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz 
finansowych.

Zarząd MedApp S.A. oświadcza, że Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2021.
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4. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie 
wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową 
i wyniki osiągnięte w danym kwartale.  

Najmocniej na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w okresie  
sprawozdawczym wpłynęło zwiększenie sprzedaży innowacyjnych rozwiązań, oferowanych przez 
Spółkę. Było to efektem działań prosprzedażowych podejmowanych przez Emitenta, w tym zawierania 
umów dystrybucyjnych poszerzających rynki i kanały sprzedaży, przeprowadzania prezentacji, szkoleń 
i zabiegów pokazowych, jak również inicjowania szeregu rozmów handlowych. Pomimo inwestowania 
w rozwój produktów i rynków, Emitent wykazał bardzo wysoki wzrost generowanych zysków, co jest 
wynikiem racjonalnej polityki kosztowej. 

We wrześniu br. Spółka  rozpoczęła  korzystanie z ulgi podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)  
z tytułu prac badawczo - rozwojowych  wg stawki 5% ( tzw. IP BOX ), co w pozytywny sposób wpływa na 
raportowany zysk netto. Jednocześnie należy wskazać na istotne zwiększenie wartości należności w III 
kw. 2021 roku, co wynika głównie z dynamicznego wzrostu skali działalności Emitenta. 

Działalność biznesowa Emitenta skupiała się w okresie sprawozdawczym na dwóch głównych  
produktach, skierowanych do rynku medycznego (medtech) – CarnaLife Holo oraz CarnaLife System. 

CarnaLife Holo to certyfikowana innowacyjna technologia wspierająca planowanie  
i przeprowadzanie skomplikowanych zabiegów medycznych. Z pomocą gogli HoloLens 2  
firmy Microsoft lekarz widzi w przestrzeni rzeczywistej trójwymiarowy hologram odzwierciedlający  
obrazowany obszar anatomiczny. Lekarz może swobodnie wchodzić w interakcję z wyświetlanym  
hologramem. CarnaLife Holo obecne jest wykorzystywany w kilkudziesięciu ośrodkach medycznych  
w Polsce i na świecie, a liczba przeprowadzonych zabiegów medycznych przekroczyła już 180.

Rozwiązanie CarnaLife System jest zaawansowaną platformą telemedyczną, która umożliwia  
lekarzowi ocenę i monitorowanie stanu zdrowia pacjentów oraz przeprowadzanie konsultacji o dowolnej  
porze i miejscu.  System jest wspierany przez ponad 20 zdalnych urządzeń pomiarowych. Wyniki badań  
analizowane są 24/7 z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji (AI) i analizy Big Data.  
System został wdrożony w 23 placówkach medycznych. Na bazie tego rozwiązania powstała Cyfrowa  
Przychodnia skierowana bezpośrednio do pacjentów i użytkowników indywidualnych.
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6. Informacje na temat aktywności Emitenta w obszarze rozwoju 
prowadzonej działalności

Do najważniejszych wydarzeń okresu trzech kwartałów roku 2021 można zaliczyć:

- Rozpoczęcie działań prosprzedażowych na nowych rynkach zagranicznych w oparciu o umowy  
z dystrybutorami: Wielka Brytania, Francja, Luksemburg, a w październiku br. zakomunikowana  
została umowa z dystrybutorem w Brazylii oraz informacja o zatrudnieniu lokalnego  
przedstawiciela handlowego, koordynującego działania operacyjne w Brazylii ze względu 
 na duży potencjał rynku i wielkość kraju (piąte państwo na świecie z ponad 216 mln mieszkańców,  
około 6 tys. szpitali z czego cztery w top200 najlepszych placówek świata, już teraz relatywnie duża 
sprzedaż innowacyjnych rozwiązań medycznych).

- Kontynuowanie prac zmierzających do umożliwienia rozpoczęcia sprzedaży w USA, największym  
i najbardziej rozwiniętym rynku medycznym, który w ocenie Zarządu Emitenta posiada również  
największy potencjał sprzedażowy dla produktów Emitenta. Spółka korzystała z know-how firmy 
Parexel, aby w możliwie efektywny sposób realizować kolejne kamienie milowe w procesie uzyskania  
certyfikacji FDA. Spółka kompletowała dokumentację i sprawdzała ją pod kątem formalnym  
i merytorycznym. Weryfikowano również potencjalną konieczność wykonania dodatkowych  
zewnętrznych procedur, jak np. badania użyteczności na grupie lekarzy. Emitent zakłada, iż certyfikację 
na rynek USA otrzyma pod koniec roku 2022. 

- Poszerzenie kanałów sprzedaży w Polsce – umowa dystrybucyjna z firmą Medical Idea
- Poszerzenie grona partnerów o Google, Microsoft - Mixed Reality Partner i Medicover
- Rozszerzenie funkcjonalność technologii, m.in. : 

CarnaLife System

Emitent we współpracy z Microsoft poszerzył funkcjonalność platformy CarnaLife System,   
udostępniając pacjentom i personelowi medycznemu możliwość korzystania z aplikacji Microsoft Teams, 
która została zintegrowana z CarnaLife System.
Z rozwiązania CarnaLife System korzystają już 23 przychodnie. Warto odnotować, iż Spółka zawarła 
umowę współpracy na wykorzystanie aplikacji CarnaLife System umożliwiając zdalny monitoring  
pacjentów Centrum Operacyjno-Pomocowego TeleMed24.
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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.

Raport okresowy
za III kwartał 2021 roku.



CarnaLife Holo

Wśród największych efektów prac rozwojowych należy wskazać wprowadzenie nowych modułów  
do wykorzystania w następujących specjalizacjach medycznych: kardiologia, kardiologia interwencyjna,  
radiologia interwencyjna, chirurgia onkologiczna, laryngologia czy ortopedia. W rezultacie na koniec III 
kw. 2021 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego Raportu rozwiązanie CarnaLife Holo umożliwia 
wizualizację 3D wspierającą pracę lekarzy już w siedmiu specjalizacjach medycznych. 

W wyniku innowacyjności, skuteczności i efektywności rozwiązania CarnaLife Holo, Emitent  
współpracuje z już z kilkudziesięcioma placówkami medycznymi w Polsce i za granicą, a przy  
użyciu CarnaLife Holo przeprowadzono już ponad 180 zabiegów medycznych. Wśród istotnych procedur  
medycznych z wykorzystaniem autorskiego rozwiązania Emitenta należy wymienić: 

Zdalną operację w Sofii (Bułgaria), będącą wynikiem współpracy Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie z tamtejszą placówką. Zabieg odbył się w sali operacyjnej  
szpitala w Sofii, a pacjentem był 61-letni mężczyzna z tętniakiem aorty brzusznej o średnicy 5,5 cm, który  
w przeszłości wymagał już innych interwencji chirurgicznych. Prof. Tomasz Zubilewicz, kierownik Kliniki 
Chirurgii Naczyniowej i Angiologii SPSK1, stwierdził, iż specjaliści z Lublina byli pierwszymi w Polsce  
i jednymi z pierwszych na świecie, którzy uczestniczyli w międzynarodowej operacji na odległość 
dzięki zaawansowanym technikom wizualizacji z użyciem hologramu. W ocenie Emitenta wykonanie  
omawianego zabiegu, pokazującego możliwości rozwiązania, w istotny sposób podnosi wartość  
CarnaLife Holo na rynku globalnym.  

Skomplikowaną hybrydową interwencję chirurgiczną złożonego rozwarstwienia aorty wykonaną przez 
międzynarodowy zespół kardiologów i chirurgów w Ukraińsko-Polskim Centrum Serca we Lwowie.  

WWW.MEDAPP.PL   |   25
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za III kwartał 2021 roku.
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Wielodyscyplinarna ocena narządów pacjenta i podejmowanie decyzji w tym skomplikowanym zabiegu 
medycznym było wspierane przez CarnaLife Holo, a system ten odegrał kluczową rolę w ustaleniu  
ostatecznej strategii postępowania (niezbędne okazało się chirurgiczne odgałęzienie i reimplantacja  
naczyń nadaortalnych, po czym nastąpiło wykonanie przezcewnikowej naprawy TEVAR – Thoracic 
Endovascular Aortic Repair - z implantacją stentgraftów aortalnych). W ocenie Emitenta wykonanie  
tak złożonego zabiegu w istotny sposób podnosi wartość CarnaLife Holo na rynku globalnym.  

Emitent wskazuje na otrzymanie szeregu nagród i wyróżnień oraz zaproszeń do przedstawienia 
swoich innowacyjnych rozwiązań, co oznacza docenianie technologii MedApp S.A. przez niezależnych  
ekspertów. Emitent wskazuje w szczególności na następujące wydarzenia w tym obszarze:

Emitent wskazuje również na publikacje naukowe i branżowe (medyczne), które dotyczą  
rozwiązań Spółki. W tym obszarze należy wymienić za okres sprawozdawczy pracę doktora Ryszarda  
Wierzbickiego i współautorów [1]. Wskazali oni, że użycie minimalnie inwazyjnych technik  
chirurgicznych (Nano-Knife, IRA, ablacja mikrofalowa) wraz z CarnaLife Holo skutkuje redukcją czasu 
potrzebnego na wykonanie procedury o jedną trzecią w porównaniu do czasu, jaki byłby potrzebny na  
analogiczny zabieg  związany z zaawansowanym nowotworem w obrębie wątroby i/lub trzustki bez użycia  
CarnaLife Holo. Konkluzja autorów publikacji jest zbieżna z informacją zwrotną, otrzymywaną przez 
Spółkę od użytkowników systemu CarnaLife Holo i stanowi potwierdzenie wartości medycznej  
autorskiego rozwiązania MedApp S.A. W ocenie Zarządu Emitenta publikacja ta potwierdza wartość 
medyczną jak również wartość ekonomiczną produktu Emitenta dla placówek medycznych. 

Studia przypadków są dostępne pod adresem: https://medapp.pl/case-studies/ 
[1] Wierzbicki, Ryszard, et al. “3D mixed-reality visualization of medical imaging data as a supporting tool for  
innovative, minimally invasive surgery for gastrointestinal tumors and systemic treatment as a new path in  
personalized treatment of advanced cancer diseases.” Journal of Cancer Research and Clinical Oncology (2021): 1-7.

     wskazanie w programie Google for Startups Emitenta jako jednego  
z piętnastu najlepszych startupów medtech w Europie i włączenie 
Emitenta do programu akceleracyjnego Google;

     wskazanie MedApp jako jednego z trzech finalistów 
Start-up Challenge 2021 kategorii Health and Biotechnology 
podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach

     wyróżnienie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  
(październik br.) 

     Polska Nagroda Innowacyjności 2020/2021 w kategorii  
technologie medyczne i  poprawa jakości leczenia. 

7. Opis organizacji grupy kapitałowej

Nie dotyczy.

Raport okresowy
za III kwartał 2021 roku.

https://medapp.pl/case-studies/  
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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.

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% 

96 456 349
Amida Capital sp. z o.o. S.K.A.

22 183 204
Omegia S.A.

112 992 901
Pozostali akcjonariusze

45,17%

38,56%

7,40%

8,87%

18 500 000   
Blue Ring sp. z o.o.

Razem:
250 132 454

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

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.

Raport okresowy  
za II kwartał 2021 roku.
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8. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem 
akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, 
co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

9. Informacja dotyczącą liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, 
w przeliczeniu na pełne etaty

Na koniec raportowanego okresu Spółka zatrudniała 41 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Tabela 1 
Struktura akcjonariatu i głosów  
na Walnym Zgromadzeniu MedApp S.A. 
(stan na dzień 02.11.2021)

Raport okresowy
za III kwartał 2021 roku.
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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

MedApp Spółka Akcyjna
 
ul. Armii Krajowej 25 
30-150 Kraków

Tel.  +48 533 306 117
E-mail:  biuro@medapp.pl

www.medapp.pl

NIP: 7010264750 | REGON: 142641690

Raport okresowy   
za III kwartał 2021 roku.
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