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1. Pismo Prezesa Zarządu  

 

Szanowni Państwo, 

 

Zarząd Spółki MediSword Plus S.A. z siedzibą w Kiełczówku koło Wrocławia 

przedstawia Państwu raport z działalności Spółki w roku 2012 oraz sprawozdanie 

Zarządu z działalności w tym okresie. MediSword Plus S.A. prowadzi działalność 

usługową w pokrewnych obszarach sportu i rekreacji, hotelarstwa oraz organizacji 

imprez.   

 

Rok 2012 był dla nas okresem szczególnym. Wspólnicy spółki MediSword Plus sp. z o.o., 

założonej w celu realizacji projektu budowy Centrum Rekreacyjnego MediSword 

Zdrowie & Sport w Kiełczówku koło Wrocławia (Centrum), zdecydowali o jej 

przekształceniu w spółkę akcyjną. Przekształcenie powstałej jako spółka celowa 

MediSword sp. z o.o. wiązało się z zakończeniem podstawowych etapów inwestycyjnych 

oraz rozpoczęciem działalności operacyjnej na terenie powstałego Centrum. Aby 

zapewnić środki na zakończenie ostatniego etapu inwestycji w funkcjonujących 

obiektach Centrum, Spółka podpisała umowę pożyczki z Quality All Development - 

Fundusz Kapitałowy S.A. (QAD). 

 

W roku bieżącym MediSword Plus S.A. planuje umocnić swoją pozycję rynkową, budując 

wizerunek Centrum jako prestiżowego ośrodka świadczącego usługi na wysokim 

poziomie. Jednocześnie Spółka ubiega się o wprowadzenie swoich instrumentów 

finansowych (akcji serii B) na rynek NewConnect. Środki uruchomione na podstawie 

umowy pożyczki z funduszem QAD pozwolą na finalizację inwestycji budowy Centrum.  

 

Zapraszamy akcjonariuszy i inwestorów giełdowych do zapoznania się ze 

szczegółowymi informacjami zawartymi w dalszej części raportu. 

 

 

Prezes Zarządu 
Jacek Łopatniuk 
MediSword Plus S.A.  
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2. Wybrane dane finansowe 

PLN 

Wybrane dane finansowe z Bilansu  
w PLN 

Dane na dzień: 

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011 

Kapitał (fundusz) własny 1 090 627,34 852 577,64 

Należności długoterminowe 260 939,55 0,00 

Należności krótkoterminowe 106 565,68 55 187,61 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 14 763,68 394 173,90 

Zobowiązania długoterminowe 2 786 446,98 3 050 446,35 

Zobowiązania krótkoterminowe 1 613 018,38 281 500,00 

   Wybrane dane finansowe z Rachunku 
Zysków i Strat w PLN 01.01.2012-31.12.2012 01.01.2011-31.12.2011 

Przychody netto ze sprzedaży 99 299,99 2 500,00 

Zysk (strata) na sprzedaży -416 649,80 -66 372,79 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej -412 998,81 -66 524,33 

Zysk (strata) brutto -567 225,30 -54 684,71 

Zysk (strata) netto  -521 724,30 -54 684,71 

Amortyzacja 42 018,14 0,00 

   

   EURO 

Wybrane dane finansowe z Bilansu  
w EUR 

Dane na dzień: 

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011 

Kapitał (fundusz) własny 266 774,46 208 545,97 

Należności długoterminowe 63 827,49 0,00 

Należności krótkoterminowe 26 066,65 13 499,24 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 611,29 96 417,47 

Zobowiązania długoterminowe 681 582,84 746 158,79 

Zobowiązania krótkoterminowe 394 554,66 68 856,71 

   Wybrane dane finansowe z Rachunku 
Zysków i Strat w EUR 01.01.2012-31.12.2012 01.01.2011-31.12.2011 

Przychody netto ze sprzedaży 24 289,42 611,52 

Zysk (strata) na sprzedaży -101 915,22 -16 235,21 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej -101 022,16 -16 272,28 

Zysk (strata) brutto -138 746,95 -13 376,23 

Zysk (strata) netto  -127 617,12 -13 376,23 

Amortyzacja 10 277,91 0,00 

   

   4,0882 Kurs EURO z 31.12.2012 r. NBP 
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3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2012  

3.1 Podstawowe informacje o Spółce  

 

Nazwa (firma):  MediSword Plus Spółka Akcyjna (MediSword Plus S.A.)  

Kraj siedziby:  Polska  

Siedziba:  Kiełczówek (gmina Długołęka, powiat wrocławski)  

Adres:  ul. Jesionowa 5, 51-311 Kiełczówek  

Numer KRS:  0000420363  

Oznaczenie sądu:  Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  

REGON:  021269450  

NIP:  8961501782  

Telefon/Fax  71 715 67 20, 71 715 67 89 / 71 715 67 21  

Poczta email:  zarzad@medisword.pl  

Główna strona internetowa:  www.medisword.pl  

 

3.2 Przedmiot działalności 

MediSword Plus S.A. powstała 17.04.2012 roku na mocy uchwały NZW MediSword Plus 

sp. z o.o. o przekształceniu w spółkę akcyjną. Spółka prowadzi działalność usługową na 

terenie aglomeracji wrocławskiej w powiązanych ze sobą obszarach sportu,  rekreacji, 

hotelarstwa i organizacji imprez. Aktualny katalog usług prezentują poniższe tabele. 

 

Tab. Obszar 1: sport & rekreacja 

usługa 

 

charakterystyka 

tenis  

 

2 korty o łącznej powierzchni 1200 m. kw. i szybkości 4 Semi Quick* 

Akademia Tenisa Ziemnego - możliwość treningu lub nauki pod okiem 

utytułowanych profesjonalistów (brak ograniczeń wiekowych) 

 

badminton  jeden z kortów przystosowany do gry w badmintona 

obiekt sportowy przystosowany do gry w speed badminton** i black 

badminton*** przy użyciu profesjonalnego sprzętu 

możliwość treningu pod okiem utytułowanych profesjonalistów 

 

siatkówka jeden z kortów przystosowany do rekreacyjnej gry w siatkówkę 

 

ergometr wioślarski 

(ergowiosła) 

profesjonalny sprzęt amerykańskiej marki Concept II (jedynej marki, na 

której rozgrywane są profesjonalne zawody - mistrzostwa i puchary świata, 
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mistrzostwa Polski) 

wielość zastosowań: profesjonalny trening „na sucho”, poprawa wydolności 

organizmu lub rekreacja 

profesjonalny instruktaż  

 

szermierka jedyne w Polsce komercyjne centrum szermierki (szpada) dostępne dla 

każdej grupy wiekowej 

sprzęt profesjonalnych marek posiadający atest FIE (Międzynarodowej 

Federacji Szermierczej) dla zawodników prawo- i leworęcznych 

możliwość treningu lub nauki pod okiem utytułowanych profesjonalistów  

 

tenis stołowy 

 

możliwość konsultacji u trenerów zawodowych 

spa mini-centrum odnowy biologicznej: 8-osobowa sucha sauna oraz 5-osobowe 

jacuzzi 

 

fitness prowadzone przez trenerkę zajęcia w zakresie: BUP (brzuch-uda-pośladki), 

ATC (gimnastyki antycellulitowej) oraz pilates 

 Źródło: MediSword Plus S.A. 

* wg nomenklatury Międzynarodowej Federacji Tenisowej ITF   

** speed badminton - dziedzina sportu spokrewniona z badmintonem (gra odbywa się bez siatki, z użyciem 

cięższych i bardziej aerodynamicznych lotek oraz rakiet umożliwiających szybsze tempo gry)  

*** black badminton - odmiana speed badmintona (gra odbywa się w nocy, przy użyciu fluorescencyjnej lotki, 

na korcie oznakowanym fluorescencyjnymi liniami i z oświetleniem UV, z towarzyszeniem muzyki).  

 

W obszarze sportu i rekreacji Spółka współpracuje z zespołem najwyższej klasy 

trenerów: medalistów olimpijskich oraz medalistów mistrzostw świata.  

 
Tab. Obszar 2: usługi hotelowe 

usługa 

 

charakterystyka 

hotel 10 pokoi (w tym dwa apartamenty) na łącznie 27 miejsc noclegowych 

zlokalizowanych na piętrze budynku 

wysoki standard wyposażenia: łazienka, telewizor LCD, lodówka, 

bezprzewodowy i przewodowy dostęp do Internetu 

 

restauracja & pub uzupełnienie usługi hotelowej 

lokalizacja: na parterze budynku  

ilość miejsc: 30 

połączenie tradycji z nowoczesnością: dania kuchni polskiej 

przygotowywane na miejscu w nowoczesnym piecu konwekcyjnym z 
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wysokiej jakości półproduktów dostarczanych z innych punktów 

gastronomicznych 

pub: napoje alkoholowe i bezalkoholowe 

ogród letni 

Źródło: MediSword Plus S.A. 

Tab. Obszar 3: organizacja imprez 

usługa 

 

charakterystyka 

organizacja imprez o 

charakterze biznesowym 

 

szkolenia, kursy, spotkania biznesowe 

organizacja wydarzeń 

sportowych 

 

zawody i turnieje towarzyskie dla amatorów i pracowników firm  

przykłady: 1. turnieje korporacyjne organizacji zawodowych i branżowych, 

doradców finansowych, dealerów samochodowych, 2. mistrzostwa 

dziennikarzy, wyższych uczelni, liga masters kobiet i mężczyzn 3. turnieje 

sponsorowane (Speed Badminton Open) 

 

organizacja imprez 

towarzyskich 

 

imprezy okolicznościowe, integracyjne 

organizacja pozostałych 

eventów 

inne nie wymienione wyżej imprezy, możliwe do przeprowadzenia na 

terenie Centrum, na które rynek zgłasza zapotrzebowanie 

Źródło: MediSword Plus S.A. 

Powyższą ofertę Spółka kieruje przede wszystkim do „aktywnych i wymagających 

mieszkańców Wrocławia, dla których ważny jest sport, ruch i czynny wypoczynek w 

komfortowych warunkach oraz pod opieką wysoko wykwalifikowanej kadry trenerskiej 

oraz lekarskiej.” Najliczniejszą grupę stanowią w związku z tym klienci korporacyjni, 

rekrutujący się bezpośrednio lub pośrednio spośród pracowników renomowanych firm 

z Wrocławia i okolic, uczestników turniejów, klientów szkół tenisowych itp. Kolejną pod 

względem liczebności grupą klientów Spółki są klienci podróżujący, przypadkowi, 

którzy chcieliby skorzystać z oferty centrum sportowego w połączeniu z noclegiem. 

Najmniejszą grupę stanowią pochodzący z terenu całej Polski uczestnicy wydarzeń 

sportowych organizowanych przez Spółkę na terenie Centrum Rekreacyjnego 

MediSword Zdrowie & Sport.  

 

Miejscem świadczenia usług jest położone w Kiełczówku koło Wrocławia Centrum 

Rekreacyjne MediSword Zdrowie & Sport, w skład którego wchodzą: 

 dwie hale krytych kortów tenisowych o łącznej powierzchni 1200 m. kw.  

 wielofunkcyjny, dwukondygnacyjny budynek o powierzchni 940 m. kw.  
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 łącznik komunikacyjny. 

Istnieje techniczna możliwość zagospodarowania trzeciego poziomu budynku. 

Powierzchnia użytkowa powiększyłaby się wówczas o 300 m kw.  

 

Ze względu na plany poszerzenia oferty rynkowej Spółki o działalność w zakresie 

rehabilitacji i medycyny, budynek Centrum został przystosowany do świadczenia tego 

typu usług i spełnia odpowiednie normy.  

 

Centrum Rekreacyjne MediSword Zdrowie & Sport znajduje się w odległości trzech 

kilometrów od granic Wrocławia. Trzy alternatywne drogi pozwalają na dojazd do niego 

z najważniejszych punktów Wrocławia w czasie do 20 minut. 

3.3 Kapitał zakładowy  

Na dzień 31.12.2012 r. zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki MediSword Plus S.A. 

składał się z 15.650.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda.  

 
akcjonariusze liczba akcji seria A 

(imienne) 
seria A 

(na 
okaziciela) 

seria B 
(na 

okaziciela) 

wartość 
nominalna 

akcji 

udział w 
kapitale 

zakładowym 

udział w 
liczbie  

głosów 

Jacek Łopatniuk 5 967 700 1 750 000 2 524 500 1 693 200 596 770 38,13% 40,30% 

Wojciech Żyła 5 604 160 1 750 000 2 524 500 1 329 660 560 416 35,81% 38,40% 

MediSword Sp. z 
o.o. 

1 958 140 0 1 000 1 957 140 195 814 12,51% 10,23% 

Inni 2 120 000 0 800 000 1 320 000 212 000 13,55% 11,07% 

Suma 15 650 000 3 500 000 5 850 000 6 300 000 1 565 000 100% 100% 

* 3.500.000 imiennych akcji serii A jest akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu w ten sposób, że na 

jedną akcję przypadają 2 głosy.  

3.4 Skład organów Emitenta 

Na dzień 31.12.2012 r. w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta 

wchodzili: 

 

Jacek Łopatniuk  Prezes Zarządu  

 

Romuald Tarczewski  Przewodniczący Rady Nadzorczej  

Bogusław Bartoń Członek Rady Nadzorczej  
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Rafał Kacza  Członek Rady Nadzorczej 

Adrian Grzesiak  Członek Rady Nadzorczej 

Marcin Weksler  Członek Rady Nadzorczej 

 

Panowie Rafał Kacza i Bogusław Bartoń zostali powołani w skład Rady Nadzorczej 

Emitenta na mocy uchwały nr 4 NWZA Spółki z dnia 06.09.2012 roku. Ich powołanie nie 

było na dzień 31.12.2012 r. ujawnione w KRS.  

3.5 Przewidywany rozwój Spółki  

Misją Spółki Emitenta jest zaspokojenie najbardziej wyszukanych potrzeb i wymagań 

Klientów poprzez zapewnienie im szerokiego wyboru dyscyplin sportowych oraz 

możliwości uczestnictwa w rywalizacji w turniejach sportowych. 

Z tak sformułowanej misji wynika główny kierunek rozwoju Spółki: umacnianie jej 

pozycji rynkowej poprzez stopniowe budowanie wizerunku Centrum Rekreacyjnego 

MediSword Zdrowie & Sport jako prestiżowego ośrodka rekreacyjno-sportowo-

medycznego, świadczącego usługi na najwyższym poziomie. Realizacja tej strategii 

polegać będzie między innymi na: 

 zakończeniu ostatniego etapu inwestycji w funkcjonujących obiektach Centrum (po 

uruchomieniu pożyczki na mocy umowy z Quality All Development - Fundusz 

Kapitałowy S.A.) 

 uzupełnieniu oferty rynkowej Spółki o usługi w obszarze rehabilitacji i medycyny 

 poszerzaniu istniejącej bazy klientów za pośrednictwem wybranych działań 

promocyjnych (reklamy w środkach masowego przekazu, bezpłatnych noclegów dla 

uczestników wydarzeń sportowych typu Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w 

ergowiosłach czy Odra Cup) 

 optymalizacji procesów zarządzania działalnością operacyjną oraz kontynuacji 

szkoleń pracowniczych 

 

Długofalowym celem rozwoju Spółki jest stworzenie ogólnopolskiej sieci 

wielofunkcyjnych i unikatowych obiektów.  

3.6 Istotne zdarzenia wpływające na działalność Spółki, które wystąpiły w 2012 r. 

17.04.2012 roku NZW MediSword Plus sp. z o.o. postanowiło o przekształceniu spółki w 

spółkę akcyjną. 14.05.2012 roku MediSword Plus Spółka Akcyjna została wpisana do 

rejestru przedsiębiorców KRS.  

 

W maju 2012 roku działalność operacyjną rozpoczęło Centrum Rekreacyjne MediSword 

Zdrowie & Sport, na którego terenie Spółka świadczy usługi w zakresie sportu i 

rekreacji, hotelarstwa oraz organizacji imprez. Inwestycja budowy centrum była 
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głównym przedmiotem działalności MediSword Plus sp. z o.o., prawnego poprzednika 

Spółki. Rozpoczęta we wrześniu 2010 roku inwestycja polegała w głównej mierze na 

przebudowie budynku mieszkalno-gospodarczego jako zaplecza kortów tenisowych, 

budowie hal z przeznaczeniem na kryte  korty tenisowe oraz wykonaniu tych kortów.  

Podczas renowacji budynku zachowano jego oryginalny charakter (m. in. łukowe stropy 

i granitowe słupy).  

 

Uchwałą Zarządu Spółki z 1 czerwca 2012 roku 5.850.000 akcji imiennych serii A 

zostało zmienionych na akcje na okaziciela. 800.000 akcji na okaziciela serii A objął 

inwestor prywatny.  

 

4 czerwca 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) Spółki 

Emitenta zadecydowało o podwyższeniu jej kapitału zakładowego w drodze emisji 

6.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 

Akcje zostały zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 ust. 1 KSH), 

przy czym: 

- łącznie 1.320.000 akcji zostało objętych przez czterech inwestorów prywatnych i 

jednego instytucjonalnego 

- 1 693 200 akcji zostało objętych przez p. Jacka Łopatniuka, 

- 1 329 660 akcji zostało objętych przez p. Wojciecha Żyłę, 

- 1 957 140 akcji zostało objętych przez spółkę MediSword sp. z o.o. 

Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B zostało 11.07.2012 

roku zarejestrowane przez sąd. Przed rejestracją akcje nowej emisji zostały pokryte w 

całości wkładami pieniężnymi.  

 

W dniu 16 lipca 2012 roku Spółka podpisała z funduszem Quality All Development - 

Fundusz Kapitałowy S.A. umowę pożyczki w kwocie 5 500 000,00 zł (słownie: pięć 

milionów pięćset tysięcy złotych) z dwudziestoletnim terminem spłaty. Zgodnie z treścią 

tej umowy pożyczka spłacana będzie w miesięcznych równych ratach kapitałowo-

odsetkowych po upływie dwudziestoczteromiesięcznego okresu karencji w spłacie 

kapitału i odsetek. Uruchomienie pożyczki nastąpi po spełnieniu przez Emitenta 

wszystkich warunków umownych. Pożyczka zostanie przeznaczona na realizację 

finalnego etapu budowy kompleksu Centrum Rekreacyjnego MediSword Zdrowie & 

Sport oraz optymalizację zobowiązań kredytowych Emitenta poprzez spłatę kredytu 

bankowego udzielonego przez bank PKO BP w wysokości 2.463.000 zł.  

 

W dniu 20 listopada 2012 roku Spółka podpisała aneks do wyżej wymienionej umowy 

pożyczki. Na dzień 31.12.2012 roku środki z tytułu pożyczki nie zostały wypłacone. 
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W III kwartale 2012 roku, w oparciu o plany poszerzenia oferty Spółki o działalność w 

zakresie rehabilitacji i medycyny, zakupiono profesjonalne stanowiska do 

magnetoterapii, laseroterapii, ultradźwięków, terapii uderzeniowej, elektroterapii a 

także wyposażono salę ćwiczeń do kinezyterapii oraz gabinet diagnostyczny. Łączna 

wartość poniesionych wydatków to 100.000 złotych. 

3.7 Najważniejsze wydarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym 

W styczniu i lutym 2013 roku pan Jacek Łopatniuk sprzedał łącznie 530.000 akcji serii B. 

Akcje nabyło trzech inwestorów prywatnych.   

 

Ponadto, w I kwartale 2013 roku zainicjowano działalność w zakresie rehabilitacji, 

wprowadzając do prowadzonych usług fitness zajęcia kinezyterapii (terapii ruchem) - 

zajęcia te są prowadzone przez trzy  osoby dla grup kobiecych i dla dzieci.  

 

Uchwałą nr 191/13 z dnia 13.03.2013 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów 

Wartościowych S.A. (KDPW S.A.) przyznał Spółce status uczestnika KDPW S.A. oraz 

postanowił o rejestracji akcji serii B Spółki pod kodem PLMSWRD00015 pod warunkiem 

wprowadzenia tych akcji do alternatywnego systemu obrotu.  

 

Wniosek o wprowadzenie akcji serii B do alternatywnego systemu obrotu na rynku 

NewConnect Spółka złożyła 20.03.2013 roku.  

3.8 Analiza sytuacji majątkowej oraz aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej 

wraz z oceną uzyskanych efektów 

Spółka powstała 17.04.2012 roku z przekształcenia MediSword sp. z o.o.. W stosunku do 

roku 2011 kapitał własny Spółki zwiększył się o 45%, wartość aktywów trwałych o 41%, 

a suma bilansowa o 30%. W roku 2012, pierwszym niepełnym roku swojej działalności, 

Spółka osiągnęła przychody wysokości 99.299,99 zł. Według szacunków Zarządu 

najważniejszymi dla komercyjnego sukcesu Spółki będą usługi należące do obszaru sport 

& rekreacja oraz usługi hotelowe. W kolejnych okresach, w związku z prowadzonymi  

działaniami promocyjnymi oraz planowanym poszerzeniem oferty rynkowej o obszar 

medycyny i rehabilitacji, Zarząd przewiduje zwiększenie przychodów z działalności oraz 

poprawę sytuacji finansowej Spółki. 

3.9 Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju 

Ze względu na profil działalności Spółka nie prowadzi działań w zakresie badań i 

rozwoju. 
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3.10 Informacja o nabyciu akcji własnych 

W okresie, za który sporządzono niniejsze sprawozdanie, Spółka nie nabyła akcji 

własnych. 

3.11 Informacja o posiadanych przez Emitenta oddziałach (zakładach) 

Spółka nie posiada oddziałów ani zakładów. 

3.12 Informacja o instrumentach finansowych 

Spółka nie korzysta z instrumentów finansowych w zakresie ryzyka zmiany cen, 

kredytowego i utraty płynności finansowej.  

3.13 Wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń 

Pogorszenie się koniunktury na rynkach działalności Emitenta 

Spółka świadczy szeroki zakres usług przyporządkowanych poszczególnym obszarom 

działalności: sportowi i rekreacji, hotelarstwu oraz organizacji imprez. W czerwcu 

planowane jest ponadto uruchomienie usług w kolejnym obszarze: rehabilitacji i 

medycyny. Nie można wykluczyć ryzyka, że pogorszenie się koniunktury na rynku 

któregokolwiek z wymienionych rodzajów usług negatywnie wpłynie na wysokość 

przychodów Spółki. Oferowanie usług w trzech różnych obszarach, w powiązaniu z 

możliwością wprowadzania zmian w ofercie (dzięki potencjałowi adaptacyjnemu 

Centrum MediSword), jest czynnikiem zmniejszającym opisane wyżej ryzyko. 

Wspomniany potencjał adaptacyjny to fakt przystosowania obiektu do świadczenia 

usług w obszarze rehabilitacji i medycyny oraz możliwość zwiększenia jego powierzchni 

użytkowej o 300 m kw. poprzez zagospodarowanie trzeciej kondygnacji.  

 

Działalność konkurencji 

Zgodnie z prognozą Zarządu Spółki, największy udział w przychodach Spółki generować 

będą usługi sportowo-rekreacyjne oraz hotelarskie. Analiza otoczenia rynkowego, 

przeprowadzona na zlecenie prawnego poprzednika Spółki, wykazała istnienie w 

promieniu 30 km od miejsca działalności Centrum Rekreacyjnego MediSword Zdrowie & 

Sport obiektów oferujących usługi we wspomnianych wyżej zakresach. Obiekty te, 

zlokalizowane w większości na terenie Wrocławia, stanowią konkurencję dla 

MediSword Plus S.A.. Z Wrocławia pochodzi bowiem najliczniejsza grupa klientów 

Emitenta - klienci korporacyjni. Wspomniana analiza nie wykazała jednak istnienia 

podmiotu oferującego usługi we wszystkich obszarach opisanych w punkcie  3.2 

niniejszego sprawozdania. Profil działalności Spółki decyduje niniejszym o jej 

przewadze konkurencyjnej. będąc czynnikiem potencjalnie zmniejszającym ryzyko 

związane z działalnością konkurencji.  
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Pogorszenie się sytuacji gospodarczej w Polsce i/lub na świecie 

Wpływ na działalność Emitenta ma również jego dalsze otoczenie rynkowe - stan 

gospodarki w Polsce i na świecie. Do podstawowych wskaźników opisujących ten stan 

należą: wzrost produktu krajowego brutto (PKB), w tym popytu krajowego, wartość 

PKB na 1 mieszkańca, stopy bezrobocia i inflacji, poziom stóp procentowych (w tym 

WIBOR, będący podstawą kredytu inwestycyjnego spłacanego przez Spółkę Emitenta) i 

kursy walutowe. Nie można wykluczyć pogorszenia się sytuacji na rynku krajowym 

i/lub zagranicznym, ani wpływu takiego pogorszenia się na popyt na wyniki finansowe 

Spółki Emitenta. 

Prognoza Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR) z 05.02.2013 r. 

przewiduje na 2013 rok m. in. dalsze spowolnienie tempa wzrostu polskiej gospodarki 

(1,4 proc. wobec 2,0 proc. w 2012 i 4,3 proc. w 2011 roku) oraz spadek średniego 

poziomu inflacji (2,4 proc. z 3,7 proc. w 2012 roku). Eksperci IBnGR spodziewają się 

poprawy koniunktury gospodarczej w Polsce w 2014 roku (wzrostu PKB na poziomie 

2,3 proc.). Prognozy IBnGR opierają się m.in. o założenie, że tempo wzrostu 

gospodarczego Unii Europejskiej wyniesie w 2013 r. 0,5 proc., zaś w 2014 r. wzrośnie do 

ok. 1,5 procent.  

 

Wzrost obciążenia z tytułu długoterminowych zobowiązań kredytowych 

Spółka MediSword Plus S.A. prowadzi działalność na terenie Centrum Rekreacyjnego 

MediSword Zdrowie & Sport. Inwestycję budowy Centrum przeprowadził prawny 

poprzednik Emitenta, MediSword Plus sp. z o.o., w około 70 procentach finansując ją ze 

środków pochodzących z kredytu inwestycyjnego przyznanego przez jeden z 

funkcjonujących na polskim rynku banków. Nie można wykluczyć ryzyka, że, na 

przykład na skutek wzrostu poziomu stóp procentowych w Polsce (oprocentowanie 

kredytu uzależnione jest od poziomu WIBOR), zysk netto Spółki Emitenta znajdzie się 

poniżej prognozowanej wartości.  

  

Niekorzystne zmiany prawnych warunków funkcjonowania Spółki 

Ze względu na intensywny rozwój kraju po zmianie ustroju politycznego i procesy 

integracyjne w Unii Europejskiej, przepisy prawa polskiego stosunkowo często 

podlegają zmianom. Nie można wykluczyć, że pojawienie się nowych lub nowelizacja 

istniejących regulacji (w zakresie np. podatków czy prawa telekomunikacyjnego) okaże 

się dla działalności Emitenta niekorzystna. Ponadto istnieje ryzyko niewłaściwej 

interpretacji przez Emitenta zmian zachodzących w przepisach, której konsekwencją 

mogą być kary nakładane przez uprawnione do tego instytucje (np. organy podatkowe). 

W celu minimalizacji tego rodzaju ryzyka Spółka korzysta z pomocy doradców 

prawnych i podatkowych. 
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Zerwanie współpracy z kluczowymi współpracownikami Spółki 

Jednym z czynników stanowiących o przewadze konkurencyjnej Emitenta jest 

współpracujący z nim zespół światowej klasy trenerów. Nie można całkowicie 

wykluczyć ryzyka, że nagłe zerwanie współpracy z jednym lub wieloma członkami 

zespołu tymczasowo zakłóci funkcjonowanie prowadzonego przez Spółkę Centrum 

Rekreacyjnego MediSword Zdrowie & Sport.  Aby zminimalizować to ryzyko, stworzono 

innowacyjny model biznesu przyciągający kompetentną kadrę.  

 

Odejście osób kluczowych  

Działalność Spółki Emitenta opiera się o zaangażowanie, doświadczenie zawodowe i 

prywatne wieloletnie relacje w sferze sportu i biznesu panów Jacka Łopatniuka (jednego 

z głównych akcjonariuszy Spółki i Prezesa Zarządu Emitenta) oraz Wojciecha Żyły 

(jednego z głównych akcjonariuszy).  

Odejście jednej z tych kluczowych dla działalności Spółki osób mogłoby uniemożliwić 

dalszy jej rozwój i  osiąganie prognozowanych wyników. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, 

w której osoby te związałyby się z podmiotem o konkurencyjnym profilu działalności. Ze 

względu na stopień i historię zaangażowania obu wymienionych wyżej osób w 

działalność Centrum Rekreacyjnego MediSword Zdrowie & Sport oraz brak 

bezpośredniej dla niego konkurencji (podmiotu o zbliżonym profilu działalności), 

prawdopodobieństwo zajścia takiego zdarzenia można uznać za znikome. 

 

Trudności w powiększaniu bazy klientów  

Podstawą działalności Spółki MediSword Plus S.A. jest Centrum Rekreacyjne MediSword 

Zdrowie & Sport położone na terenie aglomeracji wrocławskiej. Kluczowe dla dalszego 

rozwoju Spółki Emitenta jest dynamiczny rozwój bazy klientów Centrum, zwłaszcza 

większościowej grupy klientów korporacyjnych. Wszelkie trudności w tym zakresie 

mogą negatywnie wpłynąć na poziom przychodów z usług świadczonych przez Spółkę. 

Według danych Zarządu Emitenta, jednym z czynników dalszego rozwoju Spółki jest 

sieć relacji, jakimi w środowisku sportowym i biznesowym dysponują panowie Jacek 

Łopatniuk (jeden z głównych akcjonariuszy oraz Prezes Zarządu Emitenta) oraz 

Wojciech Żyła (jeden z głównych akcjonariuszy). Czynnik ten może się przyczynić do 

zmniejszenia opisanego wyżej ryzyka. 

 

Awarie lub inne problemy techniczne 

Spółka MediSword Plus S.A. prowadzi działalność na terenie Centrum Rekreacyjnego 

MediSword Zdrowie & Sport, świadcząc usługi w zakresie sportu i rekreacji, hotelarstwa 

oraz organizacji imprez. Obiekty wchodzące w skład kompleksu Centrum (hale z 

kortami tenisowymi oraz wielofunkcyjny budynek główny), znajdujące się na jego 
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terenie specjalistyczne wyposażenie (zakupione w związku z planami uruchomienia 

kolejnego obszaru działalności: usług w zakresie rehabilitacji i medycyny) a także 

system informatyczny wykorzystywany do zarządzania relacjami z klientem narażone 

są na ryzyko wystąpienia awarii lub innych problemów technicznych. Problemy takie 

mogłyby zakłócić funkcjonowanie Centrum i, w przypadku ich nasilenia, zagrozić 

rozwojowi działalności Spółki Emitenta. Za minimalnym poziomem tego ryzyka 

przemawia fakt, że Spółka korzysta jedynie z profesjonalnego wyposażenia 

renomowanych producentów, oraz że przy budowie bądź renowacji obiektów Centrum 

zastosowanie znalazły najnowsze technologie i materiały budowlane. Spółka korzysta 

ponadto ze stałego profesjonalnego serwisu, zapewniającego ciągłość pracy.   

 

Nieuprawniony dostęp do danych Klientów 

W swojej działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie sportu, rekreacji, 

hotelarskich czy organizacji imprez Spółka gromadzi dane swoich klientów. W celu 

zarządzania relacjami z klientem korzysta ponadto ze specjalistycznego systemu 

informatycznego. Nie można całkowicie wykluczyć ryzyka, że dostęp do danych 

klientów uzyskają osoby nieuprawnione, szkodząc wizerunkowi Spółki i w 

konsekwencji uniemożliwiając jej rozwój. Aby ograniczyć ten rodzaj ryzyka do  

minimum, dane swoich klientów Spółka przechowuje na wewnętrznym serwerze. 

Dostęp do serwera, podobnie jak do wspomnianego systemu informatycznego, 

chroniony jest odpowiednimi zabezpieczeniami.  

 

Trudności w dostosowaniu się do oczekiwań rynku 

Spółka Emitenta świadczy obecnie usługi w obszarach: sportu i rekreacji, hotelarstwa 

oraz organizacji imprez. Zarząd Emitenta planuje poszerzyć ofertę rynkową Spółki o 

usługi w obszarze rehabilitacji i medycyny, nie wyklucza także innych zmian w zakresie 

świadczonych przez Spółkę usług w przyszłości, w reakcji na popyt zgłaszany przez 

otoczenie rynkowe Emitenta. Istnieje ryzyko, że Spółka nie będzie w przyszłości w 

stanie w optymalny sposób dostosować się do oczekiwań rynku. Potencjał adaptacyjny, 

jakim dysponuje Centrum Rekreacyjne MediSword Zdrowie & Sport, polegający m. in. na 

technicznej możliwości zagospodarowania kolejnych 300 m kw. powierzchni czy 

wielofunkcyjności sali do szermierki, jest czynnikiem zmniejszającym poziom opisanego 

wyżej ryzyka.  

 

3.14 Informacja na temat wynagrodzeń członków organów Spółki 

W okresie sprawozdawczym Spółka nie wypłacała wynagrodzenia osobom wchodzącym 

w skład organu zarządzającego oraz w skład organu nadzorującego.  
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3.15 Informacja na temat wynagrodzeń Autoryzowanego Doradcy 

W 2012 roku Autoryzowany Doradca nie otrzymał wynagrodzenia od Spółki. 

3.16 Informacja o transakcjach z członkami zarządu i rady nadzorczej oraz ich 

rodzinami 

W roku sprawozdawczym nie dokonano transakcji z członkami Zarządu i Rady 

Nadzorczej oraz ich rodzinami.  
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4. Oświadczenie Zarządu  

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Zarząd Spółki MediSword Plus S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy 

roczne sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z 

przepisami obowiązującymi emitenta oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, 

rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową MediSword Plus S.A. oraz jej wynik 

finansowe, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz 

sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.  

 

W imieniu Zarządu Spółki  

 
Prezes Zarządu 
Jacek Łopatniuk 
MediSword Plus S.A.  
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OŚWIADCZENIE 

 

Zarząd Spółki MediSword Plus S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do 

badania sprawozdania finansowego: PKF Audyt Sp. z o.o., 02-695 Warszawa ul. Orzycka 

6/1B, Oddział Regionalny Wrocław, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do 

badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych 

Rewidentów pod nr 548, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot 

ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do 

wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami 

prawa krajowego.  

W imieniu Zarządu Spółki 

 

Prezes Zarządu 
Jacek Łopatniuk 
MediSword Plus S.A.  
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5. Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu 

korporacyjnego 

Papiery wartościowe Spółki, zarejestrowane w KDPW S.A. pod kodem PLMSWRD00015 

pod warunkiem ich wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku 

NewConnect, nie są na dzień publikacji niniejszego raportu przedmiotem tego obrotu. 

Spółka przygotowuje się do prowadzenia polityki informacyjnej zgodnie z wymogami 

określonymi w załączniku do uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010 r. „Dobre praktyki spółek 

notowanych na NewConnect”.  

 

 


