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kraków, 14 luty 2013 r.

Szanowni Państwo, 

Zarząd Scanmed Multimedis S.A. ma przyjemność przekazać do publicznej wiadomości wyniki finansowe po 

czwartym kwartale 2012 r.

Spółka zrealizowała kolejne ważne projekty inwestycyjne, z których najważniejszy to przejęcie 49% udziałów 

w spółce Medrun Sp. z o.o. 

W minionym kwartale spółka rozwinęła ofertę produktów ambulatoryjnych i szpitalnych. Oferta usług szpitalnych 

została rozszerzona między innymi o usunięcie guza spojówki i rąbka rogówki z rekonstrukcją, usunięcie gałki 

ocznej z wszczepieniem implantu oczodołowego, usunięcie guza tęczówki. Oferta opieki ambulatoryjnej została 

poszerzona o logopedię oraz medycynę szkolną.

Działalność Scanmed Multimedis na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu, spółka została przyjęta do 

istotnych organizacji biznesowych, m.in. „Koalicji na rzecz odpowiedzialnego biznesu” – projektu zrzeszającego 

polskie przedsiębiorstwa, wdrażające w życie założenia odpowiedzialnego biznesu. Scanmed Multimedis 

dołączył również do Global Compact, organizacji dedykowanej zrównoważonemu rozwojowi, działającej  

w ramach ONZ. 

Dziękując za zaangażowanie oraz zaufanie, jakim obdarzyli nas akcjonariusze, chcielibyśmy zapewnić, że 

będziemy konsekwentnie realizować strategię dynamicznego rozwoju Scanmed Multimedis S.A. Jesteśmy 

przekonani, że sukces który będzie naszym udziałem również w latach kolejnych, przełoży się bezpośrednio na 

dalszy wzrost wartości rynkowej Spółki i maksymalizację wartości dla akcjonariuszy.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Scanmed Multimedis S.A.
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PodStAwowe inforMAcje o eMitencie

firma Scanmed Multimedis S.A.

Siedziba kraków

Adres 30-693 Kraków, ul. Bochenka 12

telefon 12 629 89 00

fax 12 661 11 25

Adres e-mail biuro@multimedis.pl

Adres strony www www.multimedis.pl

Przedmiot działalności Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego

forma prawna Spółka akcyjna

niP 677-22-08-459

reGon 356701089

KRS
Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia – XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS: 0000270437

Kapitał zakładowy 11 850 000 PLN  (w całości opłacony)

Zarząd
Joanna Szyman    Prezes Zarządu
Stanisław Helbich   Wiceprezes Zarządu

rada nadzorcza

Rafał Bauer                 Przewodniczący RN
Mariusz Omieciński   Członek RN
Anna Kaczor                 Członek RN
Aneta Sowińska   Członek RN
Piotr Chondrokostas   Członek RN

GruPA KAPitAłowA ScAnMed MultiMediS

Spółka Siedziba udział w kapitale = 
udział w głosach

charakter 
powiązania

Scanmed Multimedis S.A. kraków spółka dominująca

Scanmed S.A. kraków 100% spółka zależna

Akamedik Services Sp. z o.o. Warszawa 51% spółka zależna

Medrun Sp. z o.o. Warszawa 100% spółka zależna

Scanrent Sp. z o.o. kraków 100% spółka zależna

Scan diagnostic Sp. z o.o. kraków 100% spółka zależna
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wybrAne dAne finAnSowe

Poniższe tabele prezentują wybrane dane finansowe Emitenta za IV kwartał 2012r. i narastająco 
od początku 2012r. wraz z okresami porównawczymi obejmującymi IV kwartał 2011r oraz 
2011r. Wybrane dane finansowe pochodzą ze sprawozdania jednostkowego oraz  sprawozdania 
skonsolidowanego. Począwszy od III kwartału Emitent konsoliduje w rachunku zysków i strat 
wyniki Scanmed S.A.

Scanmed Multimedis S.A. – dane wg sprawozdania jednostkowego

wybrane dane finansowe
(w tys. PLN)

3 miesiące 
zakończone 
31.12.2012

3 miesiące 
zakończone 
31.12.2011

12 miesięcy 
zakończone 
31.12.2012

12 miesięcy 
zakończone 
31.12.2011

bilAnS

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Należności krótkoterminowe 5 053 4 034 5 053 4 034

Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 2 686 89 2 686 89

Kapitał własny 45 611 29 394 45 611 29 394

Zobowiązania długoterminowe 22 885 3 899 22 885 3 899

Zobowiązania krótkoterminowe 5 601 5 676 5 601 5 676

rAcHuneK ZySKÓw i StrAt

Przychody netto ze sprzedaży 11 423 9 930 43 176 31 843

Zysk / Strata na sprzedaży 741 139 1 648 689

Zysk / Strata na działalności 
operacyjnej 753 189 2 549 727

Zysk / Strata brutto 646 216 2 315 743

Zysk / Strata netto 537 152 1 828 576

Amortyzacja 642 441 2 500 1 492
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Grupa Kapitałowa Scanmed Multimedis S.A. – dane wg sprawozdania skonsolidowanego

wybrane dane finansowe
(w tys. PLN)

3 miesiące 
zakończone 
31.12.2012

3 miesiące 
zakończone 
31.12.2011

12 miesięcy 
zakończone 
31.12.2012

12 miesięcy 
zakończone 
31.12.2011

bilAnS

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Należności krótkoterminowe 8 711 4 103 8 711 4 103

Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 4 534 97 4 534 97

Kapitał własny 40 710 28 970 40 710 28 970

Zobowiązania długoterminowe 31 346 3 899 31 346 3 899

Zobowiązania krótkoterminowe 14 082 5 796 14 082 5 796

rAcHuneK ZySKÓw i StrAt

Przychody netto ze sprzedaży 20 707 10 169 65 556 32 132

Zysk / Strata na sprzedaży -3 870 48 -6 867 218

Zysk / Strata na działalności 
operacyjnej -418 98 2 148 256

Zysk / Strata brutto -959 118 1 009 253

Zysk / Strata netto -847 54 -259 89

Zysk / Strata netto podmiotu 
dominującego -831 97 96 322

Amortyzacja 1 532 450 4 343 1 501
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KoMentArZ ZArZądu nA teMAt cZynniKÓw i ZdArZeń, KtÓre MiAły 
wPływ nA oSiąGnięte wyniKi finAnSowe

W IV kwartale  2012r. działalność Emitenta była realizowana zgodnie z założoną strategią rozwoju. 
Komentarz Zarządu dotyczy wyników jednostkowych i skonsolidowanych za IV kwartał 2012r. oraz 
12 miesięcy 2012r. w odniesieniu do analogicznych okresów 2011r.

Przychody

Jednostkowe przychody Emitenta za IV kwartał 2012r. wyniosły 11,42 mln PLN i były większe 
o 15,0% w porównaniu do analogicznego okresu tamtego roku. Jednocześnie przychody za  
IV kwartał 2012r. były wyższe o 12,1% w porównaniu do III kwartału 2012r. Związane jest to ze 
zwiększoną sprzedażą usług „fee-for-service” w IV kwartale oraz ze zwiększeniem bazy populacji 
poZ. 

Przychody za 2012r. były natomiast większe o 35,6% od analogicznego okresu ubiegłego roku. 
Na tak wysoką dynamikę przychodów miał wpływ fakt, iż przejęta w czerwcu 2011r. działalność 
od Scanmed S.A. (podstawowa opieka zdrowotna oraz specjalistyka) uczestniczy w przychodach 
Emitenta od początku 2012r. Skorygowana dynamika przychodów z uwzględnieniem przejętej 
działalności ze skutkami od początku 2011r. wynosi 7,9%.

Skonsolidowane przychody Emitenta za IV kwartał 2012r. wyniosły 20,71 mln PLN., co stanowi 
wzrost o 4,6% w porównaniu do III kwartału 2012r. oraz 103,6% wzrost w porównaniu do  
IV kwartału 2011r. 

Przychody Grupy za 2012r. wyniosły 65,56 mln PLN  (przychody Scanmed S.A. wyłącznie 
za II półrocze) i były wyższe o 104% w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2011.   
Skorygowana dynamika przychodów z uwzględnieniem przejętej działalności ze skutkami od 
początku 2011r. wynosi 63,9%.

Przychody ze sprzedaży 
(w tys. PLN) 4Q 2012 4Q 2011 dynamika 2012 2011 dynamika

Scanmed Multimedis S.A. 11 423 9 930 15,0% 43 176 31 843 35,6%

Grupa  Kapitałowa Scanmed 
Multimedis S.A. 20 707 10 169 103,6% 65 556 32 132 104,0%
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wyniki

Scanmed Multimedis S.A. zanotował zysk netto 537 tys. PLN za IV kwartał, natomiast wynik 
EBITDA osiągnął dodatni poziom 1 395 tys. PLN. Poprawienie wyników spółki w porównaniu do 
poprzedniego kwartału związane jest z jednej strony ze zwiększona sprzedażą w IV kwartale,  
a z drugiej sezonowością sprzedaży w III kwartale odznaczającej się najsłabszymi wynikami  
w trakcie roku.

Zysk netto jednostkowy Emitenta od początku roku wyniósł 1 828 tys. PLN w porównaniu do 
576 tys. PLN w analogicznym okresie 2011r. Natomiast EBITDA za 2012r. wyniosła 5 049 tys. PLN  
w porównaniu do 2 219 tys. PLN za 2011r.

Strata netto wygenerowana przez Grupę w IV kwartale 2012r. wyniosła 831 tys., w porównaniu 
z zyskiem netto za analogiczny okres 2011r. wynoszącym 97 tys. PLN. Na pogorszenie wyników 
skonsolidowanych wpłynęły wyniki Scanmed S.A. Scanmed S.A. prowadzi działalność szpitalną 
opartą o przychody z NFZ oraz przychody komercyjne. W spółce po dokonanym przejęciu 
przeprowadzonone zostaly działania restrukturyzacyjne polegające na redukcji kosztów oraz 
poszukiwaniu nowych źródeł przychodów. 

Zysk netto podmiotu dominującego narastająco od początku 2012 roku wyniósł 96 tys. PLN wobec 
zysku netto 322 tys. PLN w 2011r. 

EBITDA Grupy za IV kwartał 2012r. wyniosła 1 114 tys. PLN (583 tys. PLN w IV kwartale 2011r.) oraz 
narastająco od początku roku 6 491 tys. PLN (1 757 tys. PLN za 2011r.). 
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wyniKi finAnSowe
(w tys. PLN)

4Q 2012 4Q 2011 2012 2011

ScAnMed MultiMediS S.A.

Przychody ze sprzedaży netto 11 423 9 930 43 176 31 843

Wynik na sprzedaży 741 139 1 648 689

Rentowność sprzedaży 6,5% 1,4% 3,8% 2,2%

EBIT 753 189 2 549 727

EBITDA 1 395 630 5 049 2 219

Rentowność EBITDA 12,2% 6,3% 11,7% 7,0%

Wynik brutto 646 216 2 315 743

Wynik netto 537 152 1 828 576

ROS 4,7% 1,5% 4,2% 1,8%

GruPA ScAnMed MultiMediS S.A.

Przychody ze sprzedaży netto 20 707 10 169 65 556 32 132

Wynik na sprzedaży -3 870 48 - 6 867 218

Rentowność sprzedaży -18,7% 0,5% -10,5% 0,7%

EBIT -418 98 2 148 256

EBITDA 1 114 583 6 491 1 757

Rentowność EBITDA 5,4% 5,7% 9,9% 5,5%

Wynik brutto -959 118 1 009 253

Wynik netto podmiotu dominującego -831 97 96 322

ROS -4,0% 1,0% 0,1% 1,0%
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inforMAcje ZArZądu nA teMAt AKtywności, jAKą w oKreSie 
objętyM rAPorteM eMitent PodejMowAł w obSZArZe roZwoju 
ProwAdZonej dZiAłAlności

1) EMISJA OBLIGACJI

W dniu 16 listopada 2012r. Zarząd Spółki Scanmed Multimedis S.A. podjął uchwałę w sprawie 
przydziału obligacji Serii A. Tym samym doszła do skutki emisja obligacji serii A w ramach której  
Emitent wyemitował 19.050 (dziewiętnaście tysięcy pięćdziesiąt) obligacji na okaziciela serii A,  
o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda tj. o łącznej wartości 19.050.000,00 
PLN (dziewiętnaście milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych) z terminem wykupu przypadającym na 
36 (trzydzieści sześć) miesięcy licząc od daty takiego przydziału.

Środki pozyskane z emisji obligacji serii A zostały przeznaczone na rozbudowę istniejącej 
infrastruktury, inwestycje w podmioty medyczne oraz refinansowanie kredytów udzielonych 
Emitentowi jako kredytobiorcy przez Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Warszawie.

2) ZAWARCIE uMOWy NAByCIA uDZIAłóW MEDRuN SP. Z O.O. EMISJA 
WARRANTóW SuBSKRyPCyJNyCH I PODWyŻSZENIE KAPITAłu  
W RAMACH ZAREJESTROWANEGO KAPITAłu WARuNKOWEGO

W dniu 08.01.2013 Scanmed Multimedis SA nabyła 49 udziałów w kapitale zakładowym Medrun Sp. 
z o.o. z siedzibą w Warszawie. Po tej transakcji Scanmed Multimedis S.A. jest jedynym wspólnikiem 
Medrun Sp. z o.o. 

Jednocześnie w dniu 8.01.2013 Emitent na podstawie § 1 uchwały nr 1 Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Scanmed Multimedis S.A. z dnia 20.04.2012 dokonał emisji na rzecz  
dotychczasowego właściciela udziałów Medrun Sp. z o.o. 350.000 szt. imiennych warrantów 
subskrypcyjnych serii A, uprawniających do objęcia akcji serii D w zarejestrowanym kapitale 
warunkowym Emitenta, po cenie emisyjnej 3,0 złote za jedną akcję serii D, a dotychczasowy 
właściciel udziałów Medrun Sp. z o.o. w dniu 8.01.2013 wykonał swoje prawo do objęcia 350.000 
akcji zwykłych serii D. łączna cena emisyjna objętych akcji serii D wyniosła 1.050.000 złotych 
i została w pełni opłacona poprzez umowne potrącenie z częścią wierzytelności wynikającej  
ze sprzedaży udziałów spółki Medrun Sp. z o.o. W następstwie tych czynności, dnia 9.01.2013 
Zarząd Emitenta wydał akcjonariuszowi odcinek zbiorowy 350.000 akcji zwykłych serii D Scanmed 
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Multimedis S.A., co zgodnie z art. 452 § 1 kodeksu spółek handlowych oznacza podwyższenie 
kapitału zakładowego Emitenta. 

Wysokość kapitału zakładowego Emitenta po zmianie wynosi 11.850.000 złotych. 

Medrun Sp. z o.o. posiada przychodnię w Warszawie przy Alei Niepodległości 107/109, gdzie 
znajduje się 21 gabinetów, w których realizowany jest szeroki zakres badań diagnostycznych, 
specjalistyczne porady lekarskie dla dorosłych i dzieci. Spółka prowadzi również we Wrocławiu 
placówkę medyczną, w której realizowane są ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne. 

Zakup udziałów w Spółce stanowi realizację jednego z elementów strategii rozwoju Emitenta, 
polegającego na poszerzeniu działalności medycznej na terenie największych miast w Polsce, 
w zakresie usług komercyjnych finansowanych w modelu fee-for-service w szczególności  
w Warszawie i Wrocławiu.

3) ROZSZERZENIE OFERTy uSłuG 

nowe Procedury SZPitAlne

uSunięcie GuZA SPojÓwKi i rąbKA roGÓwKi Z reKonStruKcją
Guzy spojówki to rozległa grupa zmian, których wspólną cechą jest pojawienie się ograniczonego 
lub rozlanego guzka w obrębie spojówki. Mogą one występować w różnych jej częściach – 
spojówce gałkowej, powiekowej, w załamkach worka spojówkowego, w fałdzie półksiężycowatym  
i w mieszku łzowym. Guzy spojówki mogą mieć charakter barwnikowy lub bezbarwnikowy, łagodny 
lub złośliwy. 

Zabieg u dzieci przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym, u dorosłych w znieczuleniu miejscowym 
(niejednokrotnie w połączeniu z sedoanalgezją). Wszystkie wycięte zmiany poddaje się badaniom 
histopatologicznym dla weryfikacji ich charakteru. 

Technika chirurgiczna obejmuje diatermiczne zabezpieczenie naczyń krwionośnych wokół 
guza, co zapobiega wydostaniu się komórek ze zmiany do naczyń krwionośnych i wycięcie guza  
z marginesem klinicznie zdrowej tkanki wokół, przy czym nie dotyka się samego guza w spojówce. 
Powstałe ubytki tkanki wymagają rekonstrukcji (odtworzenia). 



	 Raport	okresowy	za	IV	kwartał	2012	roku

12Scanmed Multimedis S.A.
www.multimedis.pl

uSunięcie GAłKi ocZnej Z wSZcZePienieM iMPlAntu ocZodołoweGo 
Wyłuszczenie (usunięcie, enukleacja) gałki ocznej to zabieg, który wykonuje się w niektórych 
sytuacjach klinicznych. Należą do nich:

• utrata widzenia w połączeniu z niemożliwymi do opanowania lekami dolegliwościami bólowymi 
na skutek innej choroby (np. jaskry, urazów, chorób zapalnych, nowotworów);

• obecność w oku nowotworu, którego stan jest na tyle zaawansowany, że niemożliwe jest 
uratowanie oka innymi metodami, jak np. napromieniowanie (radioterapia)

• stan po urazie oka, którego rozległość nie pozwala na rekonstrukcję gałki ocznej
• względy kosmetyczne – gałka oczna zmieniona na skutek innej choroby (np. zaniku, jaskry, urazu) 

Zabieg wyłuszczenia gałki ocznej odbywa się w znieczuleniu ogólnym. Jest to zabieg 
bezpieczny i bezbolesny. Polega on na usunięciu gałki ocznej wraz z częścią nerwu wzrokowego  
z pozostawieniem powiek. Po prawidłowym wygojeniu się oczodół pokryty jest różową spojówką 
produkującą niewielkie ilości białawej wydzieliny (śluz).

Implant oczodołowy wszywany w głąb tkanek oczodołu z przyszyciem do niego mięśni 
gałkoruchowych daje szansę na odpowiednie wypełnienie przestrzeni po usuniętej gałce ocznej. 
Pozwala on zapobiegać powstaniu tzw. zespołu poenukleacyjnego, który charakteryzuje się 
opadnięciem powieki górnej, pogłębieniem bruzdy górnej, zapadnięciem się oczodołu, problemom 
z doborem protezy gałki ocznej. u dzieci dodatkowo umożliwia on prawidłowy, symetryczny 
rozwój kości twarzoczaszki. Poprawia on także ruchomość epi-protezy (sztucznego oka). Dostępne 
średnice implantów umożliwiają indywidualny dobór implantu dla pacjenta.

uSunięcie GuZA tęcZÓwKi 
Guzy tęczówki mogą mieć charakter łagodny lub złośliwy, bezbarwnikowy lub barwnikowy. Do 
zmian łagodnych należą: znamiona barwnikowe, gruczolaki, torbiele, ciała obce (imitujące guz) 
lub guzy o charakterze zapalnym (np. ziarniniaki w przebiegu takich chorób jak gruźlica, czy 
sarkoidoza). Guzy łagodne nie wymagają leczenia operacyjnego o ile nie powodują pogorszenia 
wzroku lub wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego prowadzącego do jaskry. Guzy o charakterze 
zapalnym leczy się jak wywołującą je chorobę podstawową. 

Zmiany złośliwe w tęczówce to czerniak, gruczolakorak nabłonka barwnikowego tęczówki lub 
przerzuty raka do tęczówki. Guzy podejrzewane o możliwy charakter złośliwy wymagają wycięcia 
chirurgicznego (jeśli to możliwe), radioterapii (napromieniowania) lub w rzadkich przypadkach 
nawet usunięcia całego oka (wyłuszczenia, enukleacji gałki ocznej). 

Znamiona barwnikowe tęczówki nie wymagają leczenia, trzeba jednak pamiętać, że mogą one 
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się przekształcić w złośliwego czerniaka i dlatego wymagają regularnych badań kontrolnych.  
W przypadku udokumentowanego ich wzrostu podejmuje się decyzję o chirurgicznym wycięciu 
tych zmian. 

Zabieg u dzieci przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym, u dorosłych w znieczuleniu miejscowym 
(niejednokrotnie w połączeniu z sedoanalgezją). Wszystkie wycięte zmiany poddaje się badaniom 
histopatologicznym dla weryfikacji ich charakteru. 

Zabiegi przeprowadza się w trybie chirurgii jednego dnia. Założony opatrunek zdejmuje się 
w pierwszej dobie pooperacyjnej. Do dyspozycji pacjenta są leki przeciwbólowe. Do worka 
spojówkowego stosuje się po zabiegu leki przeciwbakteryjne i przeciwzapalne oraz leki 
rozszerzające źrenicę. Niekiedy konieczne jest zastosowanie leków przeciwkrwotocznych lub 
obniżających ciśnienie wewnątrzgałkowe.

nowe uSłuGi AMbulAtoryjne

GAbinet loGoPedycZny 
Gabinet logopedyczny dla dzieci i dorosłych oferuje usługi z zakresu diagnozy, profilaktyki oraz 
terapii wad wymowy.
W ramach gabinetu proponujemy:

• Terapię logopedyczną niemowląt
• Terapię logopedyczną dla dzieci i młodzieży
• Terapię logopedyczną dla dorosłych
• Terapię logopedyczną dla seniorów

MedycynA SZKolnA
Pielęgniarka szkolna planuje i realizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną w zakresach:
• Wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, zgodnie  z warunkami określonymi 

przez NFZ
• Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi
• Kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami  

z dodatnimi wynikami testów
• udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć
• Edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej
• udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej
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4) ISTOTNE uMOWy

W czwartym kwartale spółka istotnie rozszerzyła swój potencjał pozyskując nowe kontrakty 
komercyjne, między innymi Scanmed Multimedis SA zawarła w dniu 28 grudnia 2012 r. z Gminą 
Miejską Kraków - Zespołem Ekonomiki Oświaty w Krakowie na świadczenie usług medycznych  
z zakresu medycyny pracy dla osób przyjmowanych do pracy i pracowników placówek oświatowych, 
wychowawczo- oświatowych i opiekuńczych z terenu Dzielnic XIV-XVII Miasta Krakowa. 

umowa została podpisana na czas określony od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. łączna 
liczba osób objętych badaniami medycyny pracy w ramach umowy wynosi ok. 1950. Badania będą 
realizowane w centrach medycznych Emitenta na terenie Krakowa. 

Zawarcie powyższej umowy jest istotne z uwagi na liczbę osób objętych badaniami w ramach 
umowy, oraz rozwój usług Emitenta w zakresie medycyny pracy.

5) DZIAłALNOŚć CSR 

Scanmed Multimedis SA szeroko angażuje się w działalność społeczną, w szczególności w zakresie 
ochrony zdrowia, w którym funkcjonuje. Jako integralna część tego środowiska, staramy się 
dokonywać pozytywnych zmian będąc aktywnymi w obszarach, gdzie nasza wiedza i wieloletnie 
doświadczenie medyczne oraz biznesowe mogą okazać się przydatne. W czwartym kwartale 2012 
spółka podjęła szereg akcji skierowanych do szerokiego otoczenia społecznego i interesariuszy – 
mieszkańców miast, w których Scanmed Multimedis prowadzi działalność medyczną, studentów 
uczelni wyższych, fundacji i organizacji, instytucji publicznych.

Spółka wspierała ważne wydarzenia kulturalne oraz sportowe poprzez zapewnienie zabezpieczenia 
medycznego. Scanmed Multimedis zabezpieczał:
• IX Krakowski Bieg Sylwestrowy, jako partner wydarzeń sportowych organizowanych przez 

Miasto Kraków
• Zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem i Wiśle, jako Oficjalny Partner 

Medyczny Polskiego Związku Narciarskiego
• Musical „Metro” wystawiany we wrocławskiej Hali Stulecia.

W IV kwartale spółka podjęła istotne dla otoczenia społecznego inicjatywy na rzecz edukacji 
zdrowotnej i profilaktyki chorób. Przeprowadziliśmy ponad 90 akcji profilaktycznych i edukacyjnych 
w zakresie okulistyki, pulmonologii, kardiologii, endokrynologii, ginekologii, urologii, dermatologii, 
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ortopedii, stomatologii, laryngologii, profilaktyki cholesterolowej, profilaktyki cukrzycy, ortopedii.

Scanmed Multimedis S.A. dołączyła do istotnych – polskich i międzynarodowych inicjatyw 
propagujących idee odpowiedzialnego biznesu. Spółka po przejściu procesu weryfikacyjnego 
dołączyła do Koalicji na rzecz odpowiedzialnego biznesu, projektu zrzeszającego polskie 
przedsiębiorstwa, wdrażające w życie założenia odpowiedzialnego biznesu. Koalicja powstała 
w odpowiedzi na współczesne wyzwania społeczne, środowiskowe i gospodarcze z inicjatywy 
Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej oraz największych polskich przedsiębiorstw.  

W czwartym kwartale spółka została sygnatariuszem Karty Różnorodności - międzynarodowej 
inicjatywy wspieranej przez Komisję Europejską, realizowanej w krajach unii Europejskiej. 
Karta Różnorodności wyraża poszanowanie dla wielokulturowego społeczeństwa oraz kładzie  
szczególny nacisk na politykę równego traktowania ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność,  
stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie, wyznanie i przekonania, przynależność, orientację  
seksualną i tożsamość płciową, status rodzinny czy styl życia. 

Trzecią ważną inicjatywą było dołączenie do Global Compact,  inicjatywy ONZ jednoczącej 
przedsiębiorstwa z całego świata, które działają według zrównoważonych i społecznie 
odpowiedzialny polityk. Global Compact wyznacza dziesięć zasad z dziedziny praw człowieka, 
prawa pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Scanmed Multimedis SA została uhonoraowana statuetką Przyjaciela Zaczarowanego Ptaszka za 
wsparcie przy realizacji 8. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty organizowany 
przy zaangażowaniu Fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko“. 

Scanmed Multimedis SA została również uhonorowana została medalem „Serce za Serce”, 
przyznawanym przez kapitułę krakowskiej Fundacji Prometeusz. Kapituła doceniła działalność na 
rzecz osób pokrzywdzonych przez los, w szczególności dzieci niepełnosprawnych. Medal wręczył 
Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski w trakcie XX Integracyjnego Balu Charytatywnego, 
organizowanego przez Fundację Prometeusz.
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StAnowiSKo odnośnie Możliwości ZreAliZowAniA ProGnoZ 
finAnSowycH PrZeStAwionycH w doKuMencie inforMAcyjnyM

W Dokumencie Informacyjnym, sporządzonym 14 lipca 2010 roku Emitent zaprezentował prognozy 
finansowe na lata 2011 i 2012 dla Grupy w formie konsolidacji pro-forma. Emitent w raporcie  
bieżącym 2/2013 z dnia 11-01-2013 przedstawił następującą aktualizacje prognozy na 2012r.:

(mln Pln) 2012P

Przychody 65,5

Wynik netto -1,4

EBITDA 6,4

Przychody (65,56 mln PLN) oraz EBITDA (6,49 mln PLN) osiągnięte przez Grupę w 2012 roku 
są zgodne z prognozą wyników  na ten okres. Natomiast netto jest lepszy od prognozowanego  
i wynosi - 0,26 mln PLN. Wyższa od prognozowanej wartość związana jest ze zmianami w ewidencji 
odroczonego podatku dochodowego.

Emitent opublikował następujące prognozy wyników jednostkowych w dniu 23.10.2012r.  
w raporcie bieżącym nr 44/2012:

(mln Pln) 2012P

Przychody 43,0

Wynik netto 2,5

EBITDA 5,0

Przychody (43,18 mln PLN),  zysk operacyjny (2,55 mln PLN) oraz EBIDTA (5,05 mln PLN) osiągnięte 
przez Grupę w 2012 roku są zgodne z prognozą wyników  na ten okres. 
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oświAdcZenie ZArZądu eMitentA

Zarząd Scanmed Multimedis S.A. oświadcza, że wedle jego  najlepszej wiedzy, wybrane dane 
finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami 
rachunkowości  oraz odzwierciedlają w sposób rzetelny i prawdziwy obraz sytuacji  finansowej 
Emitenta.

joanna Szyman Prezes Zarządu

Stanisław Helbich Wizeprezes Zarządu


