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1. Informacja ogólna - rynek i perspektywy rozwoju 
 
Sytuacja gospodarcza Polski w roku 2010 
 
Zgodnie z publikacjami GUS PKB Polski wzrósł w 2010 roku o 3,8 proc. po wzroście o 1,7 proc. w 
2009 roku. Inwestycje w tym czasie spadły o 2,0 proc., a popyt krajowy wzrósł o 3,9 proc. Wartość 
dodana brutto w gospodarce narodowej w 2010 roku wzrosła o 3,3 proc. w ujęciu rocznym (wobec 
+1,8 proc. w ujęciu rocznym w 2009). Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 9,2 proc. (wobec 
spadku o 0,3 proc.), w budownictwie wzrosła o 3,8 proc. (wobec +9,9 proc.), a w sektorze usług 
rynkowych - o 1,5 proc. (wobec +0,9 proc.). Zgodnie z ocenami analityków dane osiągnięte przez 
polską gospodarkę w roku 2010 można uznać za obiecujące i dające dobre perspektywy na 
przyszłość.  
 
Perspektywy gospodarcze na rok 2011 
 
Zgodnie z szacunkami analityków i instytucji rządowych wzrost gospodarczy Polski przyspieszy w tym 
roku do 3,9% wobec 3,8% w 2010 r., zaś w kolejnym roku należy się spodziewać 4,3% wzrostu 
(zgodnie z prognozą agencji ratingowej Fitch Ratings). 
 
Polska gospodarka z niską inflacją jest uważana za odporną na fale kryzysu i niepewności 
gospodarczej. Niskie stopy procentowe wspierają dynamikę zadłużenia i wiarygodność kredytową 
kraju. W ciągu pięciu lat do 2010 r wzrost PKB wyniósł średnio 4,6%. (średnia UE: 1,4%),  
 
Zgodnie z Economist Intelligence Unit (EIU) (raport "The future of healthcare in Europe".) koszty opieki 
zdrowotnej w UE rosną szybciej niż możliwości ich pokrycia z wydatków publicznych. Wśród głównych 
czynników odpowiedzialnych za rosnące koszty opieki zdrowotnej EIU wymienia starzenie się ludności 
i wynikające stąd przewlekłe stany chorobowe, wysoki koszt nowych technologii, rosnące oczekiwania 
pacjentów oraz zobowiązania, które wzięły na siebie rządy w polityce ochrony zdrowia. Kolejnym 
powodem jest struktura finansowania służby zdrowia nie odpowiadająca dzisiejszym potrzebom. 
Zgodnie z informacjami Banku Światowego wydatki na ochronę zdrowia w UE mogą wzrosnąć z 8 
proc. PKB w 2000 r. do 14 proc. PKB w 2030 r. i rosnąć dalej. Zasadniczą troską sektora służby 
zdrowia w Europie jest znalezienie sposobów zbilansowania budżetów i powstrzymanie przyrostu 
wydatków. Wśród trendów, które będą kształtować europejską służbę zdrowia, EIU wymienia 
racjonowanie usług i konsolidację placówek służby zdrowia spowodowane tym, że zasoby, którymi 
dysponuje publiczna służba zdrowia, nie wystarczą na zaspokojenie popytu. Inną tendencją będzie 
rosnące znaczenie lekarzy ogólnych (domowych), którzy będą pełnić rolę  tzw.„dozorców systemu" i 
koordynatorów terapii dla pacjentów cierpiących na różne schorzenia. 
 
Wydatki na służbę zdrowia w Polsce wyniosły w roku 2009 łącznie 92 mld zł w tym wydatki publiczne 
wyniosły 61 mld zł, a wydatki prywatne 31 mld zł. W roku 2010 wydatki te wzrosły do 97 mld zł, w tym 
wydatki publiczne wzrosły do 64 mld zł (wzrost o 5% w stosunku do roku poprzedniego), a wydatki 
prywatne wzrosły do 33 mld zł (wzrost o 6% w stosunku do roku poprzedniego). (zgodnie z danymi 
Polskiej Izby Ubezpieczeń). Trend wzrostu wydatków na ochronę zdrowia będzie kontynuowany w 
kolejnych latach. 

2. Wybrane dane finansowe 
 

Wybrane dane finansowe rachunku 
zysków i strat 

(w tys. PLN) w tys. EUR) 

 
31.12.2010. 31.12.2009 31.12.2010. 31.12.2009 

Przychody netto ze sprzedaży 15 320 15 296 3 826 3 524 

Zysk operacyjny  2 782 2 470 695 569 

EBITDA 3 640 3 718 910 857 

Zysk (strata) netto 1 904 1 959 475 451 
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Spółka Pani Teresa Medica S.A. w roku 2010 uzyskała podobne przychody ze sprzedaży jak w roku 
2009, wynik finansowy netto został osiągnięty na zbliżonym poziomie co w roku 2009 i wyniósł 1 904 
tys. zł.  
 

Wybrane dane finansowe bilansowe (w tys. PLN) w tys. EUR) 

 
31.12.2010. 31.12.2009 31.12.2010. 31.12.2009 

Aktywa trwałe 10 625 11 009 2 683 2 680 

Aktywa obrotowe 8 264 10 180 2 087 2 478 

Zapasy 2 920 3 600 737 876 

Aktywa/Pasywa 18 889 21 189 4 770 5 158 

Kapitał własny 17 304 18 117 4 370 4 410 

Zobowiązania 1 335 2 947 337 717 
 
Rok 2010 był kolejnym rokiem zmniejszenia stanu zobowiązań krótkoterminowych. Na koniec 2010 
roku stan zobowiązań wyniósł 1 335 tys. zł. Spółka nie korzysta z finansowania dłużnego.  
 

Wybrane dane finansowe rachunku 
przepływów pieniężnych 

(w tys. PLN) w tys. EUR) 

 
31.12.2010. 31.12.2009 31.12.2010. 31.12.2009 

Przepływy z działalności operacyjnej 2 451 3 019 612 696 

Przepływy z działalności inwestycyjnej -1 113 -552 -278 -127 

Przepływy z działalności finansowej -2 930 -740 -732 -170 

Przepływy pieniężne razem -1 591 1 727 -397 398 

Środki pieniężne na początek okresu 4 501 2 773 1 124 639 

Środki pieniężne na koniec okresu 2 909 4 501 735 1 096 
 
W okresie od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 nastąpiło zmniejszenie stanu gotówki o kwotę  
1 592 tys. zł. Było to związane z wypłatą dywidendy za rok 2009 w kwocie 2 649 tys. zł. Spółka w roku 
2010 wygenerowała 2 451 tys. zł z działalności operacyjnej.  
 

Wybrane wskaźniki finansowe 
 

 
31.12.2010. 31.12.2009 

Rentownośd operacyjna 18,2% 16,1% 

Rentownośd netto   12,4% 12,8% 

Rentownośd kapitałów własnych (ROE) 12,4% 12,1% 

Wskaźnik płynności bieżącej         6,3            4,5     

Wskaźnik płynności szybkiej         4,0            2,9     

 
Spółka w roku 2010 nieznacznie zwiększyła rentowność operacyjną z 16,1% w roku 2009 do 18,2% w 
roku 2010. Rentowność netto uległa nieznacznemu zmniejszeniu do 12,4% w roku 2010 z 12,8% w 
roku 2009. Spółka posiada bardzo wysoką płynność finansową, zarówno wskaźnik bieżącej płynności 
jak i szybkiej płynności utrzymuje się znacząco powyżej wielkości modelowych. Spółka nie korzysta z 
kredytów bankowych.  
 

rentownośd operacyjna = zysk operacyjny okresu/przychody ze sprzedaży okresu 

rentownośd netto (ROS) = zysk netto okresu/przychody ze sprzedaży okresu 

rentownośd kapitałów własnych (ROE) = zysk netto/średni stan kapitałów własnych w okresie 

wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące 
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wskaźnik płynności szybkiej = środki pieniężne+należności krótkoterminowe / zobowiązania bieżące 

 
 
Czynniki, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 
 
 Zmiany w Zarządzie w trakcie roku 2010. W dniu 24 maja 2010 r. został powołany nowy 

Prezes Zarządu Pani Anna Sobkowiak, która jest jednocześnie założycielem Spółki i jej 
największym akcjonariuszem. Zmiany miały na celu poprawę efektywności działania Spółki. W 
II połowie roku Zarząd przeprowadził szereg działań zmierzających do ograniczenia kosztów, 
które nie miały wpływu na wzrost przychodów ze sprzedaży, jak również zmierzających do 
poprawy wskaźników ekonomicznych spółki. Tym samym trend spadku rentowności został 
zatrzymany. 

 Realizacja zamówień eksportowych z rynku rosyjskiego w 2010 roku. Spółka w II połowie 
2010 roku zrealizowała sprzedaż eksportową do Federacji Rosyjskiej. Transakcje te były 
rentowne i zostały w pełni rozliczone.  

 Wzrosty cen surowców. W roku 2010 utrzymała się tendencja wzrostu cen bawełny. Bawełna 
stanowi znaczący udział w surowcach, które Spółka kupuje. Pomimo znacznej liczby 
dostawców brakuje możliwości negocjacyjnych, gdyż ceny bawełny są ustalane w 
transakcjach giełdowych.  

 Zmiany w segmencie sklepów medycznych. Daje się zauważyć tendencję rosnącej liczby 
sklepów medycznych. Z jednej strony generowało to dodatkowy popyt na wyroby Spółki, 
jednak z drugiej powodowało wzrost należności.  

3. Sytuacja finansowa Spółki 
 

Sprawozdania finansowe Spółki 

 

Aktywa 2009 

  

2010 

  

I. Aktywa trwałe 11 009 10 625 

   

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 46 81 

2. Rzeczowe aktywa trwałe 10 559 10 187 

4. Inwestycje długoterminowe 313 - 

4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 313 304 

a) w jednostkach powiązanych, w tym: 313 304 

- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych 

wyceniane metodą praw własności 
313 - 

II. Aktywa obrotowe 10 180 8 264 

1. Zapasy 3 600 2 920 

2. Należności krótkoterminowe 2 016 2 234 

3. Inwestycje krótkoterminowe 4 501 2 909 

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 501 2 909 

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 501 2 909 

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 63 200 

Aktywa razem 21 189 18 889 

 
Spółka ma bardzo stabilną sytuację finansową. Na koniec 2010 roku stan gotówki wyniósł 2 909 tys. 
zł, uległ zmniejszeniu za sprawą wypłaty dywidendy za rok 2009 w kwocie 2 649 tys. zł. Zapasy Spółki 
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spadły w okresie do 2 920 tys. zł z 3 600 tys. zł, należności krótkoterminowe wzrosły z 2 016 tys. zł do 
2 234 tys. zł.  
 

Pasywa 2009 

  

2010 

  

4. Kapitał zapasowy 15 280 14 590 

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 276 208 

8. Zysk (strata) netto 1 959 1 904 

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 072 1 585 

1. Rezerwy na zobowiązania 123 249 

2. Zobowiązania długoterminowe 679 53 

3. Zobowiązania krótkoterminowe 2 268 1 282 

Pasywa razem 21 189 18 889 

 
Spółka nie finansuje swojej działalności kredytami bankowymi. Stan zobowiązań na koniec 2010 roku 
wyniósł 1 335 tys. zł.  

 

Rachunek Zysków i Strat 2009 
2010 

  

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 

materiałów, w tym: 
15 296 

  

15 320 

  

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 

w tym: 
    8 945 

  

7 929 

  

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 6 351 7 392 

IV. Koszty sprzedaży 1 945 1 966 

V. Koszty ogólnego zarządu 1 948 2 513 

VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 2 458 2 912 

VII. Pozostałe przychody operacyjne 152 190 

VIII. Pozostałe koszty operacyjne 140 320 

1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - 21 

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - 

3. Inne koszty operacyjne 140 299 

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 2 470 2 782 

X. Przychody finansowe 145 92 

XI. Koszty finansowe 173 443 

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 2 442 
  

2 431 

XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 2 442 2 431 

XV. Podatek dochodowy 483 527 

a) część bieżąca 459 504 
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b) część odroczona 24 23 

XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 1 959 1 904 

 
Spółka w roku 2010 osiągnęła zbliżone wyniki finansowe do osiągniętych w roku 2009. Przychody 
wyniosły 15 320 tys. zł, a zysk 1 904 tys. zł. Zysk operacyjny spółki wyniósł 2 782 tys. zł i był wyższy 
od osiągniętego w roku 2009 o 312 tys. zł (13%). 

 

  2009 

  

2010 

  

Zysk (strata) netto (zanualizowany) (w tys. zł) 1 959  1 904 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.) 2 408 2408 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,81 0,79 

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w 

tys. szt) 
2 408 2 408 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 

zł) 
0,81 0,79 

 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 2009 

  

2010 

  

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 16 171 18 117 

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po 

uzgodnieniu do danych porównywalnych 
16 171 18 117 

      1. Kapitał zakładowy na początek okresu 602 602 

         1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 602 602 

       4. Kapitał zapasowy na początek okresu 11 783 15 280 

          4.1. Zmiany kapitału zapasowego 3 497 - 

                 a) zwiększenia  podział zysku 2008 3 510 - 

                 b) zmniejszenia  tytułu wypłaty dywidendy 13 690 

           4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 15 280 14 590 

        7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3 786 276 

            7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 786 276 

            7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po 

uzgodnieniu do danych porównywalnych 
3 786 208 

                   a) zwiększenia - 1 959 

                   b) zmniejszenia (z tytułu) 3 510 1959 

                       - podziału zysku z lat ubiegłych – kapitał 

zapasowy 
3 510 - 

                        - podziału zysku z lat ubiegłych – 

dywidenda 
- 1 959 

            7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 276 208 

             7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 276 208 

         8. Wynik netto 1 959 1 904 

             a) zysk netto 1 959 1 904 
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 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 18 117 17 304 

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego 

podziału zysku (pokrycia straty) 
18 117 17 304 

 

Rachunek Przepływów  2009 

  

2010 

  

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności 

operacyjnej 
    

I. Zysk netto 1 959 1 904 

II. Korekty razem 1 060 547 

2. Amortyzacja  1 248 858 

3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych - - 

4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 30 -37 

5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -22 21 

6. Zmiana stanu rezerw 77 126 

7. Zmiana stanu zapasów  -279 680 

8. Zmiana stanu należności  -163 -218 

9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 

wyjątkiem kredytów i pożyczek  
-158 -1017 

10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  5 -84 

11. Inne korekty - 218 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej (I-II) 
3 019 2 451 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności 

inwestycyjnej  
- - 

I. Wpływy  34 145 

II. Wydatki 585 1 258 

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 

rzeczowych aktywów trwałych 
272 958 

3. Na aktywa finansowe, w tym: 313 300 

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej (I-II) 
-552 -1 113 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności 

finansowej  
-  - 

  II. Wydatki  740 2 930 

1. Nabycie akcji (udziałów) własnych -   

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - 2649 

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 500 - 

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 

finansowego 
196 281 

8. Odsetki 30 - 

9. Inne wydatki finansowe 14 - 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej (I-II) 
-740 -2 930 
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D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-

C.III) 
1 727 -1 591 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 727 -1 591 

F. Środki pieniężne na początek okresu 2 773 4 501 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 4 500 2 909 

 

4. Informacje o osobach zarządzających oraz nadzorujących Spółką 
PANI TERESA MEDICA S.A. w 2010 roku. 

 

ZARZĄD 

W  okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Spółką kierowały następujące osoby: 

Dariusz Nikołajuk - Prezes Zarządu od 1 stycznia 2010 r. do 24 maja 2010r.  

Małgorzata Madejska – Członek Zarządu od dnia 18 marca 2010 

Elżbieta Łępecka – Członek Zarządu 

Anna Sobkowiak – Prezes Zarządu od dnia 24 maja 2010 

 

RADA NADZORCZA 
 
W okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. ( i do chwili obecnej) Spółkę nadzorowała Rada Nadzorcza 
w składzie: 
 

Anna Sobkowiak - Przewodnicząca Rady Nadzorczej ( w składzie RN do dnia 24 maja 2010 roku) 

Adam Szyszka - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Kamil Kliszcz - Sekretarz Rady Nadzorczej 

Konstanty Tukałło - Członek Rady Nadzorczej 

Leszek Zalewski - Członek Rady Nadzorczej, od dnia 24 maja 2010 r. Przewodniczący Rady 

Nadzorczej 

Małgorzata Paczkowska – Członek Rady Nadzorczej od dnia 22 czerwca 2010 roku. 

 

W dniu 22 czerwca 2010 roku ZWZA powołało powyższy skład Rady Nadzorczej na nową trzyletnią 

kadencję.  

5. Struktura akcjonariatu Spółki 

 

W okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku w Spółce nie nastąpiła zmiana wysokości 
kapitału. Wysokość kapitału zakładowego Spółki  wynosi  602.019,25 zł i dzieli się na 2.408.077 akcji 
o wartości nominalnej 0,25 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych 
przez Spółkę PANI TERESA MEDICA S.A. akcji  wynosi 3.075.177 głosów. 
 
Struktura akcji Spółki PANI TERESA MEDICA S.A. według serii akcji: 
 
- 667.100 Akcji imiennych uprzywilejowanych Serii A1, co stanowi  27,70% kapitału zakładowego   
  Spółki; akcje uprawniają do 1.334.200 głosów, co stanowi 43,39% ogólnej liczby głosów na WZA 
  Spółki; 
 
- 1.332.900 Akcji zwykłych na okaziciela Serii A2,  co stanowi 55,35% kapitału zakładowego 
  Spółki; akcje uprawniają do 1.332.900 głosów, co stanowi 43,34% ogólnej liczby głosów na WZA 
  Spółki; 
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- 285.000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii B , co stanowi 11,84% kapitału zakładowego 
  Spółki; akcje uprawniają do 285.000 głosów, co stanowi 9,27% ogólnej liczby głosów na WZA 
  Spółki; 
 
-123.077 Akcji zwykłych na okaziciela Serii C, co stanowi 5,11% kapitału zakładowego Spółki; akcje 
 uprawniają do 123.077 głosów co stanowi 4,00% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. 
 
 Znaczącym Akcjonariuszem jest Pani Anna Katarzyna Sobkowiak, która posiada samodzielnie 
667.100 Akcji Serii A1 imiennych uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą Akcję 
Serii A1 przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz 1.292.900 Akcji 
zwykłych na okaziciela serii A2. Łącznie posiada 1.960.000 Akcji serii A1 i A2 co stanowi 81,39% 
udziału w kapitale  zakładowym Spółki, które stanowią samodzielnie 85,43% wszystkich głosów na 
WZA.  
Drugim znaczącym akcjonariuszem jest PZU Asset Management SA, które posiada 150 182 akcji 
zwykłych na okaziciela Serii B Spółki PANI TERESA MEDICA S.A. w portfelach swoich klientów co 
daje prawo do wykonywania 4,88% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki oraz 6,24% udziału w 
kapitale zakładowym Spółki, na podstawie Umów o zarządzanie pakietem papierów wartościowych na 
zlecenie. 

6. Informacje o znanych Spółce umowach, w wyniku których mogą w 
przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez 
dotychczasowych akcjonariuszy 

 
Spółka nie posiada informacji o umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w 
proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. 

7. Sprzedaż i rynki zbytu 
 
Podstawowe informacje o sprzedaży, rynkach zbytu i perspektywach rozwoju 

 

Spółka jest producentem włókienniczych i dziewiarskich wyrobów medycznych, w tym tzw. 

"miękkiej ortopedii". Od 20 lat Spółka zajmuje pozycję niekwestionowanego lidera na 

polskim rynku. Misją Spółki jest dostarczanie wyrobów dobrej jakości w rozsądnej cenie. W 

swojej ofercie Spółka posiada ponad 130 wyrobów oznaczanych markami: 

PANI TERESA® - wyroby medyczne, prozdrowotne i profilaktyczne między innymi: pasy 

brzuszne, opaski elastyczne, temblaki, wyroby przeciwreumatyczne z apreturą bursztynową  

BASIS MEDICA® - wyroby kompresyjne I i II stopnia kompresji tzw. przeciwżylakowe  

BASIS ACTIVE®  - wzmacniające i ochronne stabilizatory i ortezy 

 
Spółka posiada znaczący udział w rynku wyrobów medycznych w kategorii „miękka ortopedia” – 
Spółka szacuje swój udział w rynku krajowym na 25%, oraz w rynku wyrobów medycznych w kategorii 
„kompresja” na 30% i „pozostałe” od 5% (kołnierze) do 100% (wyroby przeciwreumatyczne z 
bursztynem).  
 
Wszystkie wyroby produkowane przez Spółkę spełniają wymagania Europejskiej Dyrektywy 
93/42/EWG, są oznaczane znakiem CE oraz są rejestrowane w Rejestrze Wyrobów Medycznych 
prowadzonym przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów  
Biobójczych w Warszawie. 
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Sprzedaż w ujęciu ilościowym i wartościowym 2010/2009 
Porównanie sprzedaży 2010/2009 poszczególnych grup w ujęciu wartościowym 

MARKA 
Sprzedaż Netto 

2009r. 2010r. 

PANI TERESA 

  

11 054 489,15 10 514 085,66 

BASIS 

MEDICA  

3 872 178,84 4 135 465,67 

BASIS ACTIVE 

 381 766,97 686 632,04 

RAZEM      15 308 434,96 zł      15 336 183,37 zł  
 

Porównanie sprzedaży 2010/2009 poszczególnych grup w ujęciu ilościowym 

MARKA 
Ilość  

2009r. 2010r. 

PANI 

TERESA  

784 394 740 333 

BASIS 

MEDICA  

104 601 105 797 

BASIS 

ACTIVE  14 417 24 777 

RAZEM 903 412 870 907 
 

Struktura sprzedaży 2010 

Udział procentowy poszczególnych grup produktów do całości sprzedaży pozostaje od trzech lat na 

zbliżonym poziomie. Zarówno w ujęciu wartościowym, jak i ilościowym największy udział w sprzedaży 

mają opaski, pasy oraz wyroby kompresyjne.  

Kanały dystrybucji 2010 

 

  2009 2010 

% udział w 

sprzedaży 
2010 

RYNEK APTECZNY 6 291 5 981 39% 

RYNEK MEDYCZNY 7 993 7 746 50,5% 

EKSPORT 563 1 108 7% 

POZOSTAŁE KANAŁY 461 501 3,5% 

Razem sprzedaż 15 308 15 336 100% 
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Kluczowi Klienci  

Do największych klientów Spółki w 2010r. należy zaliczyć kluczowe spółki prowadzące hurtownie 

farmaceutyczne 

- PGF S.A. 

- Torfarm S.A. 

- Farmacol S.A. 

8. Zaopatrzenie 
 

W roku 2010 obroty z dostawcami krajowymi spadły w stosunku do roku 2009 o blisko 7%. 

Natomiast obrót z dostawcami zagranicznymi w 2010 roku w porównaniu z rokiem 2009 spadł o 14% 

(Import surowca do produkcji wyniósł w roku 2010 469 tys. euro). W roku 2010 Spółka 

współpracowała z trzema nowymi dostawcami – łącznie współpracowała z 62 dostawcami  (spadek o 

1 dostawcę w stosunku do roku 2009).  

9. Zatrudnienie 
 
Zatrudnienie w Spółce na  dzień 31 grudnia 2010 wyniosło 103 osoby i wzrosło w stosunku do 2009 o 
8%. 

 

Struktura zatrudnienia według funkcji  

  
 
     Wyszczególnienie 
 

 
31-12-2009 

 

 
                   31-12-2010 
 

osoby     osoby 
 

          % 

 
pracownicy produkcyjni 
 
pracownicy nieprodukcyjni 
 

 
67 

 
28 

 
74 
 
29 

 
        72% 
  
        28% 

Razem 
 

95 103      100% 

 

10. Ochrona środowiska 
 
Spółka na mocy decyzji Starostwa Powiatowego we Wrześni nie jest zobowiązana do wnoszenia 
jakichkolwiek opłat z tytułu zanieczyszczania środowiska. 

11. Badania i rozwój 
 
W 2010 roku w ramach prac badawczo-rozwojowych Spółka wdrożyła 6 modyfikacji istniejących 
produktów oraz kontynuowała prace projektowe nad dwoma wyrobami do linii produktów 
kompresyjnych oznaczanych marką BM PREMIUM® – pończochy i rajstopy w I klasie kompresji. W 
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roku 2010 Spółka kontynuowała proces certyfikacji wyrobów na rynek niemiecki jak również 
rozpoczęła rejestrację wyrobów w niemieckim systemie refundacji. 

12. Produkcja 
 
W 2010r. produkcja Spółki realizowana była nadal w trzech podstawowych działach: szwalni, 
dziewiarni i farbiarni. W całym 2010r. wyprodukowano 1 113 tys. sztuk wyrobów, a w 2009r. 1.010 tys. 
sztuk. Produkcja odbywała się w sposób umożliwiający realizację wszystkich zamówień.  

13. Ocena zarządzania zasobami finansowymi ze szczególnym 
uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych 
zobowiązań oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań jakie 
Spółka podjęła lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym 
zagrożeniom. 

 
Poza dwoma umowami na dofinansowanie zadań inwestycyjnych opisanymi poniżej finansowanie 
bieżącej działalności Spółki w 2010r. odbywało się wyłącznie z kapitałów własnych, zgromadzonych 
przez Spółkę. Spółka realizowała swoje zobowiązania terminowo jak również monitorowała spływ 
należności. W Spółce wdrożone są odpowiednie procedury między innymi: zaciągania zobowiązań, 
udzielania kredytów kupieckich, ściągania należności. 
 
W dniu 12 listopada 2009 roku Zarząd Spółki PANI TERESA MEDICA S.A. podpisał umowę nr UDA-
RPWP.01.02.01-30-839/09-00 z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. Przedmiot powyższej 
umowy to dofinansowanie w ramach programu: „Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny - 
Konkurencyjność przedsiębiorstw” - Działanie 1.2 – Wsparcie rozwoju MSP, a projekt objęty 
dofinansowaniem to „Wdrożenie produkcji innowacyjnych, kompresyjnych wyrobów medycznych w 
oparciu o nowatorską technologię”. Projekt ten został zrealizowany przez Spółkę w roku 2010. 
Całkowite nakłady inwestycyjne projektu wyniosły: 1 270 tys. zł. Projekt polegał na inwestycji w 
urządzenia laboratoryjne i kontrolno-pomiarowe, które Spółka obecnie wykorzystuje w produkcji 
wyrobów kompresyjnych. Do tej pory niezbędne parametry przędz używane do produkcji nie były 
weryfikowane przez Spółkę, a jedynie były potwierdzane przez dostawców. Realizacja tej inwestycji 
umożliwia Spółce znacząco lepszą kontrolę nad produkcją wyrobów kompresyjnych. Kwota 
dofinansowania wynosi 635 tys. zł. Spółka złożyła w Urzędzie Marszałkowskim dokumentację 
potwierdzającą realizację inwestycji i wniosek o wypłatę dotacji.  
 
W dniu 4 listopada 2010 roku Spółka podpisała umowę nr UDA-RPWP.01.02.04-30-052/10-00 na 
dofinansowanie projektu „Rozbudowa parku maszynowego i udoskonalenia organizacyjne w zakładzie 
Pani Teresa Medica Spółka Akcyjna” - Działanie 1.2- Wsparcie rozwoju MSP projekty inwestycyjne 
realizowane w ramach pomocy de minimis. Dofinansowanie wyniesie 499 tys. zł. 

14. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z 
działalności za rok 2010 z określeniem stopnia wpływu tych czynników 
lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik. 

 
W 2010 r. do nietypowych czynników mających wpływ na wynik finansowy zaliczyć należy: 
 
1. Wzrost zamówień eksportowych w roku 2010 - Spółka pozyskała kontrahenta na terenie Federacji 
Rosyjskiej. Kontrakt ten pozytywnie wpłynął na wyniki Spółki w 2010 roku jednakże Spółka nie ma 
wpływu na dalsze plany sprzedaży dla tego kontrahenta. Zarząd ocenia, że incydentalne zamówienia 
od tego kontrahenta w znacznym stopniu wpłynęły na osiągnięty wynik sprzedaży eksportowej. 
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15. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych w tym inwestycji 
kapitałowych w porównaniu do wielkości posiadanych  środków z 
uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej 
działalności. 

 
W roku 2010 Spółka zrealizowała zakładany plan inwestycyjny i obecnie nie ma znaczących 
zamierzeń inwestycyjnych. 

16. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników  istotnych dla 
rozwoju Spółki oraz opis perspektyw rozwoju działalności Spółki co 
najmniej do końca roku obrotowego 2011, z uwzględnieniem elementów 
strategii rynkowej Spółki. 

 
Czynniki zewnętrzne istotne dla rozwoju Spółki: 
 
Czynniki pozytywne: 

1. Wzrost aktywności fizycznej Polaków i zwiększająca się jednocześnie świadomość co do 
konieczności stosowania wyrobów wzmacniających i profilaktycznych chroniących przed 
urazami i kontuzjami.  

2. Systematyczny wzrost sprzedaży internetowej i doskonalenie kompetencji Spółki w obsłudze 
tej sprzedaży umożliwia pozyskanie większej liczby nabywców indywidualnych kupujących 
wyłącznie w Internecie.  

3. Wzrost popytu wewnętrznego w Chinach i Indiach. Ten czynnik zwiększa szanse Spółki 
odegrania bardziej znaczącej roli jako producenta na rynku europejskim.  

4. Systematyczne obniżanie dofinansowania wyrobów medycznych na rynku niemieckim. Ten 
czynnik zwiększa szanse Spółki na sprzedaż wyrobów na terenie Niemiec i innych krajów 
Europy w systemie refundacji.  

5. Możliwość wprowadzenia niższych limitów dofinansowania do zaopatrzenia w środki 
pomocnicze i wyroby ortopedyczne. Biorąc pod uwagę tendencję do wyrównywania poziomu 
życia w krajach europejskich potencjalną szansą dla Spółki jest wzrost wydatków w tym 
segmencie rynku ze środków prywatnych, gdyż zwiększy to konkurencyjność wyrobów Spółki. 

 
Istotne czynniki ryzyka: 

1. Ryzyko związane z bieżącą sytuacją społeczno-ekonomiczną Polski, w tym w szczególności:- 
poziomem życia obywateli. Rynek części produktów Spółki jest w dużej mierze uzależniony od 
wydatków konsumpcyjnych. W momencie trwałej poprawy koniunktury gospodarczej można 
się spodziewać, że wydatki społeczeństwa na środki ortopedyczne wzrosną.  

2. Ryzyko kursowe. Spółka importuje surowce ze strefy euro. Eksport wyrobów wartościowo 
odpowiadał w roku 2010 około 60% wartości importu. W roku 2010 import surowca w euro 
uległ zmniejszeniu w stosunku do 2009 roku o 14%. Jednocześnie eksport Spółki wzrósł. 
Spółka w sposób naturalny eliminuje znaczącą część ryzyka kursowego. W przypadku 
znaczących skoków walut można się spodziewać wzrostu ryzyka kursowego. 

3. Wzrost cen surowców do produkcji. Wyroby Spółki są w około 10% produkowane z bawełny. 
Wzrost popytu w Chinach i Indiach przy jednoczesnym spadku produkcji oraz tendencji do 
gromadzenia zapasów spowodował wzrost cen bawełny na światowych rynkach.  

4. Stosunkowo niska stopa bezrobocia w województwie wielkopolskim i płytki rynek 
wykwalifikowanej kadry technicznej w okolicach siedziby spółki.  
 

 
Czynniki wewnętrzne istotne dla rozwoju Spółki: 
 
Czynniki pozytywne: 

1. Wysoki poziom jakościowy produkowanych wyrobów, zaawansowane rozwiązania 
technologiczne.  

2. Korzystna sytuacja finansowa. Spółka osiąga dodatnie wyniki finansowe. Do tej pory Spółka 
sporadycznie posiłkowała się w swoich inwestycjach kapitałem obcym. Jest to istotny czynnik 
szczególnie w aspekcie możliwej destabilizacji i niepewności na rynkach finansowych. 
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3. Nowoczesny i niezamortyzowany park maszynowy 
 
Czynniki negatywne: 

1. Konieczność stałego podnoszenia kwalifikacji pracowników Spółki, szczególnie kadry 
menadżerskiej, która wraz z rozwojem Spółki jest zmuszona do nauki i doskonalenia 
zawodowego. Wszystkie działania szkoleniowe są realizowane na koszt Spółki.  

17. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych  Spółki z 
innymi podmiotami 

 
Spółka posiada spółkę zależną pod nazwą MEGASENIOR Sp. z o.o., której wyniki finansowe są 
konsolidowane z wynikami Spółki od dnia 1 stycznia 2010 roku. Spółka posiada 613 udziałów o 
łącznej wartości nominalnej 613 tys. zł. stanowiące 100% kapitału.  

18. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Spółkę z 
podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe. 

 
W 2010 roku nie miały miejsca transakcje zawarte przez Spółkę z podmiotami powiązanymi na innych 
warunkach niż rynkowe. Spółka udzieliła pożyczki spółce zależnej Megasenior sp. z o.o. w kwocie 300 
tys. zł, oprocentowanej WIBOR +1 pp w skali roku.  

19. Opis transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 
500.000 EUR. 

 
W 2010 roku Spółka nie zawarła z podmiotami powiązanymi transakcji o wartości przekraczającej 500 
tys. euro. 

20. Informacje o zawartych umowach znaczących dla Spółki 

 
W 2010r. Spółka nie zawarła umów, które można zakwalifikować do umów znaczących. W dniu 30 
sierpnia 2010 roku Spółka zawarła 3 umowy kupna 49% udziałów w spółce Megasenior sp. z o.o. i 
zwiększyła swój stan posiadania do 100% w tej spółce. Spółka przeprowadziła wykup pozostałych 
wspólników w celu dalszego samodzielnego prowadzenia Spółki zgodnie z własną koncepcją rozwoju. 

21. Opis wykorzystania przez Spółkę wpływów z emisji papierów 
wartościowych 

 
  W 2010 roku Spółka nie emitowała papierów wartościowych. 

22. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w 
raporcie rocznym, a wcześniej publikowanymi prognozami wyników za 
rok 2010. 

 
Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok 2010. 

23. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem 
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W roku 2010 nie zaszły znaczące zmiany w zasadach zarządzania przedsiębiorstwem. Należy 
podkreślić jednak, że w dniu 24 maja 2010 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu.  

24. Umowy zawarte między Spółką a osobami zarządzającymi przewidujące 
rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego 
stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie 
następuje z powodu połączenia Spółki przez przejęcie 

 
W 2010 roku nie zostały zawarte umowy między Spółką a członkami Zarządu, za wyjątkiem umowy o 
pracę z Panią Anną Sobkowiak pełniącą obowiązki Prezesa Zarządu od dnia 24 maja 2010 roku oraz 
Panią Małgorzatą Madejską pełniącą obowiązki Członka Zarządu od dnia 18 marca 2010 roku. 
Zawarte z Członkami Zarządu umowy o pracę w 2007 roku nie przewidywały rekompensat w 
przypadku rezygnacji Członków Zarządu lub ich zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej 
przyczyny lub gdy ich zwolnienie nastąpiłoby z powodu połączenia Spółki przez przejęcie. 
 
Na dzień zatwierdzenia sprawozdania przez Zarząd nie ma w Spółce umów przewidujących wypłatę 
rekompensat osobom zarządzającym w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego 
stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie nastąpiłoby z powodu 
połączenia Spółki przez przejęcie. 

25. Wynagrodzenia, nagrody lub korzyści wypłacone lub należne osobom 
zarządzającym i nadzorującym 

 

Wyszczególnienie 2009 2010 

Wypłacone dywidendy w roku - 626 

- Anna Katarzyna Sobkowiak - 582 

- Elżbieta Maria Łępecka - 44 

Wynagrodzenie 696 644 

Zarząd 516 498 

- Elżbieta Maria Łępecka 132 121 

- Dariusz Nikołajuk 384 227 

-Anna Katarzyna Sobkowiak - 150 

-Małgorzata Madejska - - 

Rada Nadzorcza 180 146 

- Anna Katarzyna Sobkowiak 30 12 

- Adam Szyszka 30 30 

- Jakub Frąckowiak 15 - 

- Leszek Zalewski 30 30 

-Konstanty Tukałło 30 30 

- Kamil Kliszcz                       15                       30 

- Małgorzata Paczkowska                          -                       16 

 
Umowy zobowiązujące do świadczeń na rzecz Spółki 

Wyszczególnienie 2009 
2010 

Koszty najmu w roku 38 30 

- Anna Katarzyna Sobkowiak 10 10 

- Elżbieta Maria Łępecka 28 20 

Saldo zobowiązań na dzień bilansowy 1 000 500 

- Anna Katarzyna Sobkowiak 500 250 

- Elżbieta Maria Łępecka 500 250 
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Koszty najmu dotyczą umów najmu zawartych w 2009 roku pomiędzy Anną Sobkowiak i Elżbietą 
Łępecką, a Spółką, których przedmiotem jest nieruchomość położona w Poznaniu przy ulicy Spornej 
1, oraz pomiędzy Spółką, a Elżbietą Łępecką, których przedmiotem jest umowa najmu lokalu 
mieszkalnego w Poznaniu przy ul. Milczańskiej 18. 
 
W grudniu 2006 roku Spółka nabyła od Anny Sobkowiak oraz Elżbiety Łępeckiej nieruchomość 
położoną w Gutowie Małym. Wartość zobowiązania z tego tytułu wynosi na dzień 31.12.2010 r.  500 
tys. zł.  

26. Liczba i wartość nominalna akcji Spółki będąca w posiadaniu osób 
zarządzających i nadzorujących 

 
Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę PANI TERESA MEDICA S.A. informacjami następujące osoby 
zarządzające i osoby nadzorujące Spółkę posiadały na dzień 31 grudnia 2010 roku akcje Spółki: 
 
ZARZĄD 
 

 
Imię i nazwisko 
 

 
 Funkcja 

Łączna liczba 
posiadanych akcji 
Spółki 

Wartość nominalna 
posiadanych akcji 
Spółki (PLN) 

 
Elżbieta Łępecka 
 

 
Członek Zarządu 

 
 40.000 

 
 10.000 

 
Anna Sobkowiak 
 

 
Prezes Zarządu 
 

 
 1.960.000 

 
 490.000 

 
 
RADA NADZORCZA 

 
Imię i nazwisko 
 

 
Funkcja 

Łączna liczba 
posiadanych akcji 
Spółki 

Wartość nominalna 
posiadanych akcji 
Spółki (PLN) 

 
 Adam Szyszka 
 
 

 
Wiceprzewodniczący 
Rady Nadzorczej 

 
 
          953 

 
 
       238 

27. Stan posiadania uprawnień do akcji (opcji) Spółki przez osoby 
zarządzające i nadzorujące 

 
Na dzień  31 grudnia 2010 roku osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadały uprawnień do akcji 
(opcji) Spółki. 

28. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych. 

 
     Nie dotyczy. 

29. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych  umowach dotyczących 
kredytów i pożyczek oraz o otrzymanych poręczeniach i gwarancjach. 

 
Spółka  w 2010 roku nie korzystała z w/w instrumentów finansowych. 
 



Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki PANI TERESA MEDICA S.A. w 2010 roku 
 

Gutowo Małe, 16 marca 2011r.  19 
 

30. Informacje o udzielonych pożyczkach oraz udzielonych poręczeniach i 
gwarancjach 

 
W roku 2010 Spółka udzieliła pożyczki spółce zależnej Megasenior sp. z o.o. w łącznej kwocie 300 
tys. zł. Pożyczka została udzielona zgodnie z umową pożyczki z dnia 19 stycznia 2010r. Łączne saldo 
pożyczki na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiło 304 tys. zł 

31. Informacje o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdania 
finansowego . 

 
W dniu 27 lipca 2010r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru Spółki 4AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą 
w Poznaniu przy ul. Kościelnej 18/4, jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych, z którym została zawarta umowa na: 
- przeprowadzenie przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki PANI TERESA 
MEDICA S.A. za I półrocze 2010roku, 
-przeprowadzenie przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PANI 
TERESA MEDICA S.A. za I półrocze 2010roku, 
-badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki PANI TERESA MEDICA S.A. za rok 2010, 
-badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PANI TERESA MEDICA 
S.A. za rok 2010. Łączne wynagrodzenie z tej umowy wynos 20 tys. zł plus VAT. 
 
Spółka 4AUDYT Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 
3363. Spółka PANI TERESA MEDICA S.A. nie korzystała dotychczas z usług świadczonych przez 
Spółkę 4AUDYT Sp. z o.o. Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych został dokonany 
przez Radę Nadzorczą PANI TERESA MEDICA S.A. na podstawie § 19 ust. 2 pkt. k Statutu Spółki, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. 

32. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym 
dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. 

 
Dnia 28 marca 2008 roku Spółka złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, 
skargę na interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego poprzez upoważnioną do 
wydania tej interpretacji Izbę Skarbową w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2008r. w przedmiocie pisemnej 
interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, dotyczącej nie uznania wydatków poniesionych przez 
Spółkę PANI TERESA MEDICA S.A w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki za 
koszty uzyskania przychodu. 
Dnia 3 października 2008 r. na rozprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w 
Warszawie, dotyczącej kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z 
wejściem na Giełdę Papierów Wartościowych Spółki PANI TERESA MEDICA S.A., WSA nie 
rozstrzygnął sprawy merytorycznie, ale zawiesił postępowanie ze względu na wątpliwość prawną którą 
powziął. W tym zakresie WSA skierował zapytanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego w 
Warszawie. 
W dniu 10.02.2009r. Spółka PANI TERESA MEDICA S.A. wygrała w Naczelnym Sądzie 
Administracyjnym w Poznaniu sprawę o zaliczenie kosztów emisji akcji do kosztów uzyskania 
przychodu, jednak wyrok ten został zaskarżony przez Izbę Skarbową w Poznaniu i obecnie toczy się 
dalsze postępowanie w tej sprawie. Na dzień 21 marca 2010 roku nie miała miejsca rozprawa w tej 
sprawie.  

 
 
 
 
         Anna Sobkowiak                       Elżbieta Łępecka                       Małgorzata Madejska 
          Prezes Zarządu                        Członek Zarządu                          Członek Zarządu 

 


