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Szanowni	Państwo,	Drodzy	Akcjonariusze,	

W imieniu Zarządu przedstawiam Państwu Raport Kwartalny będący podsumowaniem działalności Grupy 

Scanmed Multimedis S.A. Dokument ten prezentuje dane finansowe i opisuje wydarzenia, które miały wpływ na 

funkcjonowanie Grupy w drugim kwartale tego roku. 

Grupa osiągnęła w analizowanym okresie osiągnęła 22,66 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 100,9% do 

II kwartału 2012r.), wynik EBITDA 4,08 mln zł i 0,15 mln zł zysku netto.

Na wysoką dynamikę przychodów Grupy oraz poprawę wyników w drugim kwartale 2013 r. wpłynęła przede 

wszystkim wysoka sprzedaż usług komercyjnych wynikająca między innymi z rozszerzenia oferty usług 

ambulatoryjnych i szpitalnych. Scanmed Multimedis podpisała również 34 nowe umowy korporacyjne 

obejmując opieką medyczną ponad 1 200 nowych Pacjentów. Spółka szpitalna zaś, Scanmed S.A., zyskała istotne 

zwiększenie kontraktu z NFZ na Intensywną Opiekę Medyczną. 

Dzięki tak dobrym wynikom kwartalnym, zamknęliśmy pierwszą połowę roku następującymi wynikami. 

Skonsolidowane przychody  Grupy Scanmed Multimedis za I półrocze 2013 r. wyniosły 44,74 mln zł i były wyższe 

o 78,5% w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2012.  EBITDA osiągnęła wartość 7,04 mln zł (wzrost o 

144% do I półrocza 2012r.), a zysk netto 0,15 mln zł.

wracając do najważniejszych wydarzeń drugiego kwartału tego roku, warto wspomnieć o następujących faktach.

Oferta ambulatoryjna Grupy Scanmed Multimedis została rozszerzona o usługi Poradni Torakochirurgii oraz 

Poradni Chirurgii Ręki. Powstały również nowe, wyposażone w wysokiej klasy sprzęt, pracownie diagnostyczne: 

pracownia diagnostyki kardiologicznej, pracownia EMG oraz pracownia densymetryczna. 

w Szpitalu św. Rafała w Krakowie powstał Ośrodek Chirurgii Rekonstrukcyjnej. Realizowany zakres usług 

obejmuje między innymi  zabiegi z obszaru chirurgii onkologicznej wykonywane we współpracy z ortopedią 

polegające na resekcji kości i tkanek wraz z ich późniejszą rekonstrukcję za pomocą endoprotez. 

Ponadto, w ofercie szpitalnej pojawiły się nowe technologie i metody diagnostyczne oraz terapeutyczne. Szpital 

św. Rafała został pierwszym prywatnym szpitalem w województwie małopolskim, w którym wykorzystywany 

jest system śródoperacyjnego monitorowania nerwów. Poszerzono także diagnostykę chorób trzustki i dróg 

żółciowych, wprowadzając między innymi diagnostykę ERCP, a przy zabiegach chirurgicznych zastosowano 

również videotorakoskopię. 

Zakończono proces budowy nowego Oddziału szpitalnego z zakresu rehabilitacji neurologicznej. Oddział liczący 

14 łóżek będzie realizował świadczenia komercyjne. Podjęto również starania dotyczące uzyskania finasowania 

NFZ w zakresie rehabilitacji neurologicznej dla tego oddziału.
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W drugim kwartale 2013 przeprowadzono modernizację infrastruktury Telefonicznego Centrum Obsługi,  

co zdecydowanie usprawniło system szybkiego rejestrowania się telefonicznego pacjentów na wizyty lekarskie  

i badania diagnostyczne.

Grupa Scanmed Multimedis jako pierwsza firma medyczna w Polsce opublikowała Zintegrowany Raport Roczny, 

przygotowany zgodnie z wytycznymi Global Reporting Initiative (GRI). Tym samym Grupa dołączyła do elitarnego 

grona firm, które kierując się uznanym międzynarodowym standardem w rocznym sprawozdaniu z działalności 

podsumowują wyniki osiągnięte nie tylko w wymiarze finansowym, ale również zarządczym, społecznym  

i środowiskowym.

Ponadto, Grupa Scanmed Multimedis konsekwentnie realizowała strategię zrównoważonego rozwoju,  

w ramach którego zorganizowała w miastach, w których prowadzi swoją działalność (Kraków, Warszawa, Wrocław, 

Poznań, Katowice) w sumie aż 75 akcji profilaktycznych i edukacyjnych. Tematyka tych przedsięwzięć dotyczyła 

profilaktyki w zakresie: ginekologii, laryngologii, kardiologii, neurologii, chirurgii naczyniowej, profilaktyki 

układu pokarmowego i profilaktyki cukrzycy. 

W drugim kwartale 2013 r. Grupa Scanmed Multimedis została laureatem XVI edycji konkursu „Dobroczyńca 

Roku 2012” oraz uzyskała „Certyfikat HR Najwyżej Jakości”. Decyzją Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych  

w Warszawie, Spółka Scanmed Multimedis, została zakwalifikowana do segmentu NewConnect Lead. Tym samym 

znalazła się w gronie najszybciej rozwijających się spółek, które pretendują do przeniesienie swoich notowań 

na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W drugim kwartale 2013 r. kontynuowano prace nad rozszerzeniem certyfikacji Grupy Scanmed Multimedis 

w zakresie zarządzania jakością i bezpieczeństwem w organizacji i wdrożeniem kolejnych norm: ISO 27001 

zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz PN-N 18001 bezpieczeństwo i higiena pracy. Przeprowadzenie 

auditów certyfikujących jest planowane również w trzecim kwartale tego roku. Równocześnie, mając na uwadze 

potrzebę ciągłej poprawy zabezpieczenia procesów biznesowych w drugim kwartale rozpoczęto prace nad 

wdrożeniem w Grupie Scanmed Multimedis systemowego zarządzania ryzykiem zgodnie z zasadami normy ISO 

31000:2012 oraz integrację tego procesu z całościowym ładem organizacyjnym. 

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

będziemy konsekwentnie realizować strategię dynamicznego rozwoju Spółki. Jesteśmy przekonani, że sukces 

który będzie naszym udziałem, przełoży się bezpośrednio na dalszy wzrost wartości rynkowej GK Scanmed 

Multimedis S.A. 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 31-693 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 20 100 000 PLN (w całości opłacony)

Zarząd
Joanna Szyman        Prezes Zarządu
Stanisław Helbich       Wiceprezes Zarządu

Rada	nadzorcza

Maciej Wandzel                 Przewodniczący RN
Rafał Bauer                     Wice Przewodniczący RN
Wojciech Napiórkowski  Członek RN
Piotr Chondrokostas       Członek RN
Maciej Zientara        Członek RN
Mariusz Omieciński       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

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

Scan	Diagnostic	Sp.	z	o.o. kraków 100% spółka zależna

Szpital	św.	Rafała	Sp.	z	o.o. kraków 100% spółka zależna

Scan	Development	Sp.	z	o.o. warszawa 41% spółka zależna
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wybRAne	DAne	fInAnSowe

Poniższe tabele prezentują wybrane dane finansowe Emitenta za II kwartał 2013r. wraz z okresem 
porównawczym obejmującymi II kwartał 2012r. oraz dane narastająco od początku 2013r. wraz 
z danymi porównawczymi za okres 2012r. Wybrane dane finansowe pochodzą ze sprawozdania 
jednostkowego oraz  sprawozdania skonsolidowanego.

Scanmed	Multimedis	S.A.	–	dane	wg	sprawozdania	jednostkowego

wybrane	dane	finansowe
(w tys. PLN)

3	miesiące	
zakończone	
30.06.2013

3	miesiące	
zakończone	
30.06.2012

6	miesięcy	
zakończone	
30.06.2013

6	miesięcy	
zakończone	
30.06.2012

bIlAnS

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Należności krótkoterminowe 5 555 4 580 5 555 4 580

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8 356 237 8 356 237

Kapitał własny 69 322 42 235 69 322 42 235

Zobowiązania długoterminowe 22 305 2 994 22 305 2 994

Zobowiązania krótkoterminowe 6 350 7 176 6 350 7 176

RAcHuneK	ZySKÓw	I	StRAt

Przychody netto ze sprzedaży 11 740 11 045 23 032 21 565

Zysk / Strata na sprzedaży 1 100 437 2 187 851

Zysk / Strata na działalności operacyjnej 1 171 919 2 343 1 727

Zysk / Strata brutto 1 042 1 026 2 033 1 764

Zysk / Strata netto 881 799 1 623 1 435

Amortyzacja 620 595 1 203 1 170
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Grupa	Kapitałowa	Scanmed	Multimedis	S.A.	–	dane	wg	sprawozdania	skonsolidowanego

wybrane	dane	finansowe
(w tys. PLN)

3	miesiące	
zakończone	
30.06.2013

3	miesiące	
zakończone	
30.06.2012

6	miesięcy	
zakończone	
30.06.2013

6	miesięcy	
zakończone	
30.06.2012

bIlAnS

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Należności krótkoterminowe 8 391 7 053 8 391 7 053

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 087 6 360 9 087 6 360

Kapitał własny 61 688 42 697 61 688 42 697

Zobowiązania długoterminowe 29 677 12 188 29 677 12 188

Zobowiązania krótkoterminowe 19 443 29 104 19 443 29 104

RAcHuneK	ZySKÓw	I	StRAt

Przychody netto ze sprzedaży 22 663 11 283 44 735 25 056

Zysk / Strata na sprzedaży 301 -237 438 360

Zysk / Strata na działalności operacyjnej 2 398 657 3 756 1 650

Zysk / Strata brutto 454 733 1 033 1 638

Zysk / Strata netto 153 407 149 1 204

Zysk / Strata netto podmiotu dominującego 72 608 147 1 335

Amortyzacja 1 683 632 3 283 1 230
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KoMentARZ	ZARZąDu	nA	teMAt	cZynnIKÓw	I	ZDARZeń,	KtÓRe	MIAły	
wPływ	nA	oSIąGnIęte	wynIKI	fInAnSowe

W II kwartale  2013r. działalność Emitenta była realizowana zgodnie z założoną strategią rozwoju. 
Komentarz Zarządu dotyczy wyników jednostkowych i skonsolidowanych za II kwartał 2013r. i 
półrocze 2013r. w odniesieniu do analogicznych okresów 2012r.

Przychody

Jednostkowe przychody Emitenta za II kwartał 2013r. wyniosły 11,74 mln PLN i były większe o 6,3% 
w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku. Jednocześnie przychody za II kwartał 2013r. 
były wyższe o 4% w porównaniu do I kwartału 2013r. Związane jest to ze zwiększoną sprzedażą 
usług komercyjnych w II kwartale. Przychody za I półrocze 2013r. były natomiast większe o 6,8% 
od analogicznego okresu ubiegłego roku. 

Skonsolidowane przychody Emitenta za II kwartał 2013r. wyniosły 22,66 mln PLN, co stanowi 
wzrost o 100,9% w porównaniu do II kwartału 2012r. oraz 2,7% wzrost w porównaniu do I kwartału 
2013r. 

Przychody Grupy za I półrocze 2013r. wyniosły 44,74 mln PLN i były wyższe o 78,5% w porównaniu 
do analogicznego okresu w roku 2012.  

Przychody	ze	sprzedaży	
(w tys. PLN)

Q2	2013 Q2	2012 Dynamika 6M	2013 6M	2012 Dynamika

Scanmed Multimedis S.A. 11 740 11 045 6,3% 23 032 21 565 6,8%

Grupa Kapitałowa Scanmed 
Multimedis S.A.

22 663 11 283 100,9% 44 735 25 056 78,5%

wyniki

Scanmed Multimedis S.A. zanotował zysk netto 881 tys. PLN za II kwartał 2013r., natomiast wynik 
EBITDA osiągnął poziom 1 791 tys. PLN. Poprawienie wyników spółki w porównaniu do poprzedniego 
kwartału związane jest ze zwiększona sprzedażą w II kwartale. Zysk netto jednostkowy Emitenta 
od początku roku wyniósł 1 623 tys. PLN w porównaniu do 1 435 tys. PLN w analogicznym okresie 
2012r. Natomiast EBITDA za I półrocze 2013r. wyniosła 3 546 tys. PLN w porównaniu do 2 897 tys. 
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wynIKI	fInAnSowe
(w tys. PLN)

Q2	2013 Q2	2012 6M	2013 6M	2012

ScAnMeD	MultIMeDIS	S.A.

Przychody ze sprzedaży netto 11 740 11 045 23 032 21 565

Wynik na sprzedaży 1 100 437 2 187 851

Rentowność sprzedaży 9,4% 4,0% 9,5% 3,9%

EBIT 1 171 919 2 343 1 727

EBITDA 1 791 1 514 3 546 2 897

Rentowność EBITDA 15,3% 13,7% 15,4% 13,4%

Wynik brutto 1 042 1 026 2 033 1 764

Wynik netto 881 799 1 623 1 435

ROS 7,5% 7,2% 7,0% 6,7%

GRuPA	ScAnMeD	MultIMeDIS	S.A.

Przychody ze sprzedaży netto 22 663 11 283 44 735 25 056

Wynik na sprzedaży 301 -237 438 360

Rentowność sprzedaży 1,3% -2,1% 1,0% 1,4%

EBIT 2 398 657 3 756 1 650

EBITDA 4 081 1 289 7 039 2 880

Rentowność EBITDA 18,0% 11,4% 15,7% 11,5%

Wynik brutto 454 733 1 033 1 638

Wynik netto 153 407 149 1 204

ROS 0,7% 3,6% 0,3% 4,8%

Wynik netto podmiotu dominującego 72 608 147 1 335

PLN za I półrocze 2012r.

Zysk netto wygenerowany przez Grupę w II kwartale 2013r. wyniósł 153 tys., w porównaniu z 
zyskiem netto za analogiczny okres 2012r. wynoszącym 407 tys. PLN. Zysk netto narastająco od 
początku 2013 roku wyniósł 149 tys. PLN wobec zysku netto 1 204 tys. PLN w 2012r. Na pogorszenie 
wyniku netto w 2013.r. wpływ miała większa amortyzacja (dotycząca szpitala) oraz większe koszty 
finansowe.

EBITDA Grupy za II kwartał 2013r. wyniosła 4 081 tys. PLN (1 289 tys. PLN w II kwartale 2012r.) oraz 
narastająco od początku roku 7 039 tys. PLN (2 880 tys. PLN za I półrocze 2012r.). 
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InfoRMAcje	 ZARZąDu	 nA	 teMAt	 AKtywnoścI,	 jAKą	 w	 oKReSIe	
objętyM	 RAPoRteM	 eMItent	 PoDejMowAł	 w	 obSZARZe	 RoZwoju	
PRowADZonej	DZIAłAlnoścI

1) POłACZENIE SCANMED MuLTIMEDIS SA Z MEDRuN SP. Z O.O.

W dniu 1 lipca 2013 roku zostało zarejestrowane połączenie Emitenta ze spółką Medrun Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie. Połączenie odbyło się w oparciu o Plan Połączenia sporządzony 28 marca 
2013 r. i opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dnia 11 kwietnia 2013 roku numer 
71 poz. 4975. Połączenie odbyło się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych 
(połączenie przez przejęcie) przez przeniesienie całego majątku Medrun Sp. z o.o. (Spółka 
Przejmowana) na Scanmed Multimedis S.A. (Spółka Przejmująca), bez podwyższania kapitału 
zakładowego. Na podstawie art. 494 Kodeksu Spółek Handlowych na Scanmed Multimedis S.A. 
przechodzą z dniem połączenia (tj. 1 lipca 2013 roku) przejął wszelkie prawa i obowiązki Spółki 
Przejmowanej tj. Medrun, w tym między innymi wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów 
łączących Medrun z innymi podmiotami a także wszelkie koncesje, licencje i zezwolenia przyznane 
Spółce Przejmowanej.

2) ROZSZERZENIE OFERTy uSłuG 

a)	Rozszerzenie	oferty	ambulatoryjnej	

Oferta ambulatoryjna została rozszerzona o usługii: 
• Poradni Torakochirurgii 
• Poradni Chirurgii Ręki

Oferta zabiegów ambulatoryjnych zostanie rozszerzona o:
• Laserowe usuwanie zmian skórnych

Powstały również nowe pracownie diagnostyczne: 
• Pracownia diagnostyki kardiologicznej (Holter EKG, Holter ciśnieniowy) w lokalizacji przy ulicy 

Armii Krajowej 5 w Krakowie,
• Pracownia EMG - prowadząca badania diagnostyczne pozwalające na rozpoznanie chorób 

nerwów obwodowych i mięśni w Szpitalu św. Rafała,
• Densytometria – badanie sprawdzające gęstość  kości i ich podatność na potencjalne złamania. 

Informuje nas również o ryzyku osteoporozy w lokalizacji przy Armii Krajowej 5.
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Zakres świadczeń Centrum i Oddziału Rehabilitacji został poszerzony o rehabilitację dla Pacjentów 
po zabiegach rekonstrukcyjnych ręki. 

b)	Rozszerzenie	oferty	szpitalnej

W Szpitalu św. Rafała powstał Ośrodek Chirurgii Rekonstrukcyjnej. Realizowany obecnie zakres 
usług obejmuje zabiegi z obszaru chirurgii onkologiczna  we współpracy z ortopedią polegające 
na resekcji kości i tkanek wraz z ich późniejszą rekonstrukcją za pomocą endoprotez. 

Oferta chirurgii rekonstrukcyjnej we współpracy z centrum Chirurgii plastycznej została poszerzona
o leczenie przewlekłych odleżyn, ran wymagających przeszczepów skórnych lub przesunięć płatów 
skórno-mięśniowych. 

Ponadto	w	ofercie	chirurgii	pojawiły	się:	 

• Neuromonitoring - wykorzystywany podczas zabiegów laryngologicznych, neurochirurgicznych 
i innych, to rewolucja, dzięki której chirurdzy mają możliwość lokalizowania nerwów i 
kontrolowania czynności w trakcie operacji. Do tej pory chirurg dopiero po operacji, podczas 
rozmowy z pacjentem i jego obserwacji, miał możliwość sprawdzenia, czy w trakcie zabiegu 
nie doszło do przerwania nerwów. Neuromonitoring pozwala prześledzić przebieg nerwów 
krtaniowych przed podjęciem kluczowych manewrów chirurgicznych i tak zaplanować zabieg 
aby nie doszło do ich uszkodzenia. Pozwala to zapobiec licznym powikłaniom, do których może 
doprowadzić uszkodzenie nerwów, takich jak: chrypka, przejściowy bezgłos, a w najcięższych 
wypadkach nawet stała utrata mowy z dusznością. Szpital św. Rafała został pierwszym 
prywatnym szpitalem w województwie Małopolskim, w którym wykorzystywany jest system 
śródoperacyjnego monitorowania nerwów. Jego zastosowanie umożliwia precyzyjną lokalizację 
nerwów krtaniowych, co pozwala na zminimalizowanie ryzyka powikłań związanych m.in. z 
operacjami tarczycy. 

• Poszerzenie diagnostyki chorób trzustki i  dróg żółciowych, w tym wprowadzenie diagnostyki 
ERCP, polegającej na połączeniu metody endoskopowej  i radiologicznej   ERCP znajduje również 
zastosowanie w diagnostyce i leczeniu powikłań po cholecystektomii – usunięciu pęcherzyka 
żółciowego.

• Videotorakoskopie  - badanie można stosować w diagnostyce i zabiegach np. diagnostyce płynu 
nawrotowego, chorób miążowych KLP, nowotworów, patologii węzłowych śródpiersia, krwiaków 
i ropniaków opłucnej, stanów po urazach, sympatektomii piersiowej, splanchnicektomii i wiele 
innych. 
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3) PROCESy INWESTyCyJNE 

Zakończono proces budowy nowego Oddziału szpitalnego z zakresu rehabilitacji neurologicznej. 
Oddział liczy 14 łóżek. Od 1 sierpnia br. Oddział realizuje  świadczenia komercyjne. Podjęto 
również starania dotyczące uzyskania finasowania NFZ w zakresie rehabilitacji neurologicznej dla 
tego oddziału.

Spółka Scanmed Multimedis S.A. podpisała z GTC Korona S.A. z siedzibą w Warszawie, przy  
ul. Wołoskiej 5, umowę najmu 463 m2 powierzchni biurowej w lokalizacji przy ulicy Armii Krajowej 
18 w Krakowie na potrzeby nowej siedziby spółki. Prace adaptacyjne zostaną przeprowadzone 
w trzecim kwartale. Zmiana siedziby spółki jest planowana na czwarty kwartał 2013r.  

Ponadto uzyskano również pozwolenie budowlane na przebudowę powierzchni administracyjnej  
w Szpitalu św. Rafała na ambulatorium z zakresu specjalistyki. Na powierzchni ok. 383 m2 – 
powstanie 13 nowych gabinetów oraz 4 gabinety diagnostyczno-zabiegowe. Prace budowlane 
rozpoczną się w trzecim kwartale 2013r. a ich zakończenie planowane jest na czwarty kwartał 
2013r. 

W drugim kwartale 2013 przeprowadzono modernizację infrastruktury Telefonicznego Centrum 
Obsługi.  

4) ISTOTNE uMOWy  

Spółka zależna Scanmed Multimedis S.A. podpisała z Narodowym Funduszem Zdrowia  -  Małopolskim 
Oddziałem Wojewódzkim w Krakowie aneks do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
w zakresie lecznictwa szpitalnego, w sprawie zwiększenia wysokości kontraktu z tytułu udzielania 
świadczeń w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii – dla hospitalizowanych w 2013 roku. 
W wyniku porozumienia, Spółka otrzyma w okresie od czerwca do grudnia 2013 roku dodatkowe 
wynagrodzenie w kwocie 1 235 000 zł.

5) DZIAłALNOŚć CSR I AKTyWNOŚCI Z ZAKRESu ZRóWNOWAżONEGO 

ROZWOJu 

Grupa Scanmed Multimedis jako pierwsza firma medyczna w Polsce opublikowała Zintegrowany 
Raport Roczny, przygotowany zgodnie z wytycznymi Global Reporting Initiative (GRI). Tym 
samym Grupa dołączyła do elitarnego grona firm, które kierując się uznanym międzynarodowym  
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standardem, w rocznym sprawozdaniu z działalności podsumowują wyniki osiągnięte nie tylko w 
wymiarze finansowym, ale również zarządczym, społecznym i środowiskowym.

Publikacja Zintegrowanego Raportu Rocznego jest wyrazem realizowania przemyślanej, 
długofalowej i zintegrowanej z kluczowymi obszarami działania organizacji, strategii społecznej 
odpowiedzialności biznesu. 

Raport jest jednocześnie ważnym narzędziem pozwalającym wszystkim interesariuszom Grupy 
na kompleksową ocenę jej wartości nie tylko przez pryzmat osiąganych przychodów, ale również 
roli jaką odgrywa w polskim systemie opieki zdrowotnej oraz społeczności lokalnej. 

Spółka, konsekwentnie realizując strategię zrównoważonego rozwoju, angażuje się w działalność 
społeczną, w szczególności w obszarze ochrony zdrowia, w którym funkcjonuje. Aktywnie działa ona 
na polu promocji i profilaktyki zdrowotnej, przyczyniając się do poprawy społecznej świadomości 
w zakresie ochrony zdrowia, a przede wszystkim do wzrostu wykrywalności chorób.

W drugim kwartale 2013 r. Grupa Scanmed Multimedis zorganizowała w miastach, w których 
prowadzi swoją działalność (Kraków, Warszawa, Wrocław, Poznań, Katowice) w sumie 75 akcji 
profilaktycznych i edukacyjnych. 
 
Tematyka tych przedsięwzięć dotyczyła profilaktyki w zakresie ginekologii, laryngologii, kardiologii, 
neurologii, chirurgii naczyniowej, profilaktyki układu pokarmowego i profilaktyki cukrzycy. W 
ramach akcji zainteresowane osoby mogły skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych i 
znaczących zniżek na usługi. 

Ponadto, z myślą o najmłodszych Scanmed zainicjował program profilaktyki wad postawy „trzymaj	
się	prosto”. Program dedykowany jest dzieciom w wieku od 6. do 17. roku życia i ma na celu 
wczesne wykrywanie wad postawy ciała, szczególnie zaś skolioz. W ramach programu zaplanowano 
konsultacje specjalistyczne wraz z programem ćwiczeń korekcyjnych.

Spółka została partnerem projektu ”opracowanie	Innowacyjnego	testu	w	zakresie	dziedzicznych	
chorób	 nowotworowych	 dla	 populacji	 Polski	 południowej”, oferując bezpłatne badania genu 
BRCA1 kobietom z Polski południowej. Test, któremu poddały się pacjentki jest innowacyjny w 
skali kraju.

Scanmed Multimedis czynnie włączył się również do ogólnopolskiej Akcji „liczy	 się	 każdy	
oddech”, organizowanej przez NFZ w ramach II Polskich Dni Spirometrii. W jej ramach badanie 
spirometryczne zostało wykonane bezpłatnie u 150 pacjentów. 
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Ważnym elementem polityki CSR Scanmed Multimedis jest wspieranie środowisk studenckich. 
Jednym z elementów tych działań jest gwarantowanie bezpieczeństwa medycznego podczas 
ważnych wydarzeń w życiu akademickim.

W drugim kwartale 2013 roku Scanmed Multimedis zabezpieczał wydarzenia sportowe i kulturalne 
realizowane w ramach „Juwenaliów” w najważniejszych ośrodkach akademickich, przyczyniając 
się do ochrony zdrowia blisko 104 000 osób.

Scanmed	Multimedis	wspierał	i	patronował	ważnym	wydarzeniom	kulturalnym	i	społecznym:
• IX Ogólnopolski Festiwal Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty organizowany przez 

Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko” oraz X Ogólnopolskie Dni Integracji 
• Święto Rodziny Krakowskiej - Piknik na Bulwarze Czerwieńskim
• Smoczy Piknik Rodzinny oraz XIII Małopolska Parada Smoków organizowana przez Teatr 

Groteska w Krakowie 
• V Międzynarodowy Festiwal Piosenki Francuskiej GRAND PRIX EDITH PIAF 

Zaangażowanie Spółki w organizację powyższych wydarzeń przyczyniło się do zapewniania 
zaplecza medycznego dla blisko 160 000 osób.

6) POLITyKA JAKOŚCI 

W drugim kwartale 2013r. kontynuowano prace nad rozszerzeniem certyfikacji Grupy Scanmed 
Multimedis  w zakresie zarządzania jakością i bezpieczeństwem w organizacji i wdrożeniem kolejnych 
norm: ISO 27001 zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz PN-N 18001 bezpieczeństwo i 
higiena pracy. Przeprowadzenie auditów certyfikujących jest planowane w trzecim kwartale 
2013 roku. Równocześnie mając na uwadze potrzebę ciągłej poprawy zabezpieczenia procesów 
biznesowych w II kwartale rozpoczęto prace nad wdrożeniem systemowego zarządzania ryzykiem 
w Grupie Scanmed Multimedis zgodnie z zasadami normy ISO 31000:2012 oraz integrację tego 
procesu z całościowym ładem organizacyjnym. Zakończenie tego procesu planowane jest do końca 
III kwartału 2013 roku. Norma ISO 31000:2012 Zarządzanie ryzykiem dostarcza zasad i wytycznych 
do skutecznego zarządzania każdym rodzajem ryzyka w organizacji w sposób systematyczny, 
przejrzysty i wiarygodny w obrębie danego kontekstu i zakresu. Wspiera ona proaktywnie 
zarządzanie, zwiększa prawdopodobieństwo osiągania założonych celów oraz świadomość o 
potrzebie identyfikacji i postępowania ryzykiem w organizacji.

Kolejnym etapem realizowanej polityki jakości w Grupie Scanmed Multimedis jest wdrożenie 
nowego standardu PN-EN 15224:2013. usługi sektora ochrony zdrowia - Systemy zarządzania 
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jakością, który pomaga zapewnić jakość i bezpieczeństwo funkcjonowania procesów medycznych 
z punktów widzenia pacjenta i kładzie nacisk na zarządzanie ryzykiem medycznym jako kluczowym 
komponencie systemu zarządzania jakością. Wdrożenie tego standardu w systemie zarządzania 
Grupy Scanmed Multimedis planowane jest do końca 2013 roku.

7) NAGRODy I WyRóżNIENIA 

Grupa Scanmed Multimedis została laureatem XVI edycji konkursu Dobroczyńca	 Roku	 2012, 
organizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Przyznając nagrodę w kategorii 
„Strategia społecznego zaangażowania firmy”, kapituła konkursu doceniła stworzenie i 
konsekwentne realizowanie przez Scanmed Multimedis długofalowej strategii społecznego 
zaangażowania, uwzględniającej działalność na rzecz społeczności lokalnych. 

Grupa Scanmed Multimedis jako pierwsza firma z branży medycznej została wyróżniona 
certyfikatem	HR	najwyżej	 jakości. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest na podstawie 
wyników obiektywnego badania praktycznego wymiaru realizacji polityki personalnej w firmie. 
Certyfikat dowodzi stosowania przez Grupę najlepszych praktyk i narzędzi zarządzania kapitałem 
ludzkim.

Certyfikat HR Najwyższej Jakości przyznawany jest przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania 
Kadrami – największe i najstarsze stowarzyszenie, którego celem jest rozwój i promocja standardów 
zarządzania zasobami ludzkim.

Decyzją Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Spółka Scanmed Multimedis, 
została zakwalifikowana do segmentu newconnect	 lead. Tym samym znalazła się w gronie 
najszybciej rozwijających się spółek, które mają największe szanse na przeniesienie swoich 
notowań na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W wyniku okresowej weryfikacji wskaźników i warunków Giełda Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. wyodrębniła 19 najlepszych spółek, które wyróżniają się zarówno w obrębie 
kryteriów ilościowych, jak również jakościowych. Kryteria ilościowe dotyczą przede wszystkim 
sfery kapitalizacji i płynności, które są szczególnie istotne dla inwestorów małej giełdy. Przesłanki 
jakościowe skupiają się wokół poziomu wypełniania obowiązków informacyjnych, w tym 
przestrzegania Dobrych Praktyk rynku NewConnect.
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StAnowISKo	oDnośnIe	MożlIwoścI	ZReAlIZowAnIA	PRoGnoZ	
fInAnSowycH	PRZeStAwIonycH	w	DoKuMencIe	InfoRMAcyjnyM

Emitent opublikował 11.01.2013r. w raporcie EBI nr 2/2013 następujące prognozy wyników 
skonsolidowanych na 2013r: 

Przychody ze sprzedaży 90,8  mln PLN

EBIT 3,8 mln PLN

EBITDA 10,4 mln PLN

Wyniki osiągnięte przez Grupę Scanmed Multimedis w II kwartale 2013 roku są zgodne z prognozą 
wyników  na ten okres. 

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


