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Szanowni	Państwo,	Drodzy	Akcjonariusze,	Klienci	i	Partnerzy

W imieniu Zarządu przedstawiam Państwu Raport Kwartalny będący podsumowaniem działalności Grupy 
Scanmed Multimedis. Dokument ten prezentuje dane finansowe i opisuje wydarzenia, które miały wpływ na 
funkcjonowanie Grupy w trzecim kwartale tego roku. 

Grupa w analizowanym okresie osiągnęła 21,6 mln PLN przychodów ze sprzedaży (wzrost o 9,2% do III kwartału 
2012r.), wynik EBITDA 5,45 mln PLN i 2,57 mln zł zysku netto.

Skonsolidowane przychody  Grupy Scanmed Multimedis za 9 miesięcy 2013 r. wyniosły 66,34 mln PLN i były 
wyższe o 47,9% w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2012.  EBITDA osiągnęła wartość 12,49 mln 
PLN, co oznacza wzrost o 132,3 % do analogicznego okresu 2012r.

Podsumowując najważniejsze wydarzenia trzeciego kwartału tego roku, warto wspomnieć o następujących 
faktach.

Spółka z sukcesem zakończyła subskrypcję prywatną akcji Spółki serii E. Ofertami objęte zostało 7.340.000 
akcji Spółki serii E po cenie emisyjnej 4,50 zł za jedną akcję serii E. 

Scanmed Multimedis S.A. zyskała kontrolę nad Scan Development Sp. z o.o., spółką która leasinguje i zarządza 
nieruchomością i budynkiem Szpitala św . Rafała Krakowie, nabywając 58,99 proc. udziałów i zwiększając tym 
samym swój udział do 99,97 proc. w kapitale zakładowym.

Uruchomiono dwie nowe placówki Scanmed Multimedis, pierwsza na terenie Gdańska, druga w Skawinie 
oferujące odpowiednio: usługi podstawowej opieki zdrowotnej oraz medycy pracy. 

Scanmed Multimedis S.A. podpisała 35 nowych umów w zakresie medycyny pracy obejmując profilaktyczną 
opieką medyczną ponad 1260 nowych Pacjentów. Dodatkowo zrealizowała ponad 20 zabezpieczeń medycznych 
imprez oraz pozyskała dwóch kluczowych klientów w zakresie transportów medycznych  o łącznej wartości 
kontraktów prawie 2 miliony złotych. 

Spółka przeprowadziła akcje sprzedażowe w ośrodkach akademickich na terenie Warszawy, Krakowa, Wrocławia, 
Poznania, Katowic i Gdańska. O sukcesie przeprowadzonych działań świadczy liczba pozyskanych blisko 30 tys.  
nowych Pacjentów.

Szpital św. Rafała dzięki wprowadzeniu zabiegów interdyscyplinarnych poszerzył swoją ofertę o zakres 
chirurgii onkologicznej.  Do dyspozycji pacjentów Szpital św. Rafała oddano również nowoczesny Oddział 
Rehabilitacji Neurologicznej. Świadczenia wykonywane w nowo otwartej placówce, skierowane są do pacjentów  
z uszkodzeniami mózgu, rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych. Dnia 1 października oddział uzyskał kontrakt 
z nFZ.

W trzecim kwartale rozszerzona została także oferta diagnostyczna uwzględniająca przezklatkowe badanie 
ultrasonograficzne oraz szeroki zakres USG pediatrycznego. 

Miniony kwartał 2013 roku, to ponadto zakończona adaptacja pomieszczeń powierzchni biurowej w lokalizacji 
przy ulicy Armii Krajowej 18 w Krakowie na potrzeby nowej siedziby spółki (zmiana siedziby nastąpiła 12 
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listopada 2013). Rozpoczęto przebudowę części powierzchni w Szpitalu św. Rafała na ambulatorium z zakresu 
specjalistycznej opieki medycznej. Na powierzchni  prawie 400 m2 powstanie 17 nowych gabinetów, w tym 5 to 
gabinety diagnostyczno-zabiegowe. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na koniec 2013 r. 

Grupa Scanmed Multimedis konsekwentnie realizowała strategię zrównoważonego rozwoju, w ramach 
którego zorganizowała w miastach, w których prowadzi swoją działalność akcje  profilaktyczne i edukacyjne 
oraz zabezpieczała medycznie ważne wydarzenia sportowe i kulturalne. Grupa Scanmed Multimedis jako 
partner merytoryczny wzięła udział w I edycji nowego projektu edukacyjnego „Liderzy w Sektorze Zdrowia” 
organizowanego przez Fundację 2065 im. Lesława Pagi. Scanmed Multimedis dołączyła do organizacji POPON 
-  Polskiej Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

W obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Spółka przystąpiła do prestiżowego projektu wdrożenia Normy 
SA8000. Ponadto, we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami zaangażowała się w projekt 
stworzenia Polskich Norm Jakości Staży. 

W raportowanym okresie Grupa Scanmed Multimedis otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia w tym między 
innymi „Skrzydła Biznesu 2013”, nagrodę Certyfikat Profesjonalne ZZL, „Miejsce przyjazne maluchom”, 
Prezes Zarządu Joanna Szyman otrzymała Portret Polskiej Medycyny w kategorii: Menedżer Rynku Zdrowia 
2013 (placówki niepubliczne) a Szpital św. Rafała po raz kolejny znalazł się w czołówce najlepszych szpitali  
w Polsce w ogólnopolskim Rankingu „Rzeczpospolitej” i Centrum Monitorowania Jakością Ministerstwa Zdrowia  
- “Bezpieczny Szpital” 2013. W rankingu tym dla województwa małopolskiego obejmującym zarówno szpitale 
publiczne, jak i niepubliczne, Szpital św. Rafała zajął pierwsze miejsce. 

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 Grupy Kapitałowej 
Scanmed Multimedis i maksymalizację wartości dla akcjonariuszy.

Z	wyrazami	szacunku,

Zarząd	Scanmed	Multimedis	S.A.
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	 SPIS	tReścI

Podstawowe informacje o Emitencie.

Opis organizacji Grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek 
podlegających konsolidacji.

Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy 
posiadających na dzień przekazania raportu kwartalnego, co najmniej 5% 
głosów na walnym zgromadzeniu.

Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym 
informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

Skrócone sprawozdanie finansowe jednostkowe.

Skrócone sprawozdanie finansowe skonsolidowane.

Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta  
w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych 
czynników i zdarzeń, w szczególności  o nietypowym charakterze, mającym 
wpływ na osiągnięte wyniki.

Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania prognoz finansowych

Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent 
podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności,  
w tym działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych.

Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogram ich 
realizacji, o których mowa w §10 pkt 13a) Załącznika nr 1 do regulaminu 
alternatywnego Systemu Obrotu.

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

Oświadczenie Zarządu Emitenta.
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PoDStAwowe	InfoRMAcje	o	eMItencIe

firma Scanmed	Multimedis	S.A.

Siedziba kraków

Adres 30-150 Kraków, ul. Armii Krajowej 18 

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 27 440 000 PLN (w całości opłacony)

Zarząd
Joanna Szyman        Prezes Zarządu
Aneta Sowińska        Członek 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
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oPIS	oRGAnIZAcjI	GRuPy	KAPItAłowej,	Ze	wSKAZAnIeM	jeDnoSteK	
PoDleGAjących	KonSolIDAcjI

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 99,97% spółka zależna

StRuKtuRA	AKcjonARIAtu	eMItentA,	Ze	wSKAZAnIeM	
AKcjonARIuSZy	PoSIADAjących	nA	DZIeń	PRZeKAZAnIA	
RAPoRtu	KwARtAlneGo,	co	nAjMnIej	5%	GłoSów	nA	wAlnyM	
ZGRoMADZenIu

Akcjonariusz	 liczba	akcji udział	w	kapitale	 udział	w	głosach

Black	lion	fund	S.A. 14 315 382 52,16% 52,16%

Investors	towarzystwo	
funduszy	Inwestycyjnych	S.A.	 5 000 000 18,22% 18,22%

Altus	tfI	S.A. 1 806 812 6,58% 6,58%

Pozostali 6 317 806 23,04% 23,04%

RAZeM 27 440 000 100% 100%
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InfoRMAcje	o	ZASADAch	PRZyjętych	PRZy	SPoRZąDZAnIu	
RAPoRtu,	w	tyM	InfoRMAcje	o	ZMIAnAch	StoSowAnych	ZASAD	
(PolItyKI)	RAchunKowoścI.

Zasady	rachunkowości	zastosowane	przy	sporządzaniu	skróconego	
sprawozdania	finansowego

Niniejsze skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone 
zgodnie z:

• Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 – Śródroczna sprawozdawczość 
finansowa oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (dalej 
„MSSF”) opublikowanymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1725/2003 z dnia 29 września 
2003 roku z późniejszymi zmianami, 

• w zakresie nieuregulowanym powyższymi standardami - zgodnie z wymogami ustawy 29 
września 1994 roku o rachunkowości  (Dz. U. z 2013 r., poz. 330) i wydanymi na jej podstawie 
przepisami wykonawczymi,

• Wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259),

• Wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 
„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku 
New Connect”.

MSSF obejmują Standardy i Interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej 
Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”). 

Następujące zmiany do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zostały 
wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji 
Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej i oczekują na zatwierdzenie w UE:
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nazwa	Standardu tytuł obowiązujący	dla	okresów	
rocznych	

MSSf	9 Instrumenty finansowe
Okresy roczne rozpoczynające 

się 1 stycznia 2015 roku 
lub po tej dacie.

Poprawki	do	MSSf	10,	MSSf	12	 
i	MSR	27 Podmioty inwestycyjne

Okresy roczne rozpoczynające 
się 1 stycznia 2014 roku 

lub po tej dacie.

Zmiany	do	MSR	36
Ujawnienia dotyczące wartości 

odzyskiwalnej aktywów 
niefinansowych

Okresy roczne rozpoczynające 
się 1 stycznia 2014 roku 

lub po tej dacie.

Zmiany	do	MSR	39

Instrumenty finansowe 
(ujmowanie i wycena) – 
instrumenty pochodne 

i kontynuacja rachunkowości 
zabezpieczeń 

Okresy roczne rozpoczynające 
się 1 stycznia 2014 roku 

lub po tej dacie.

Interpretacja	KIMSf	21	 Opłaty publiczne
Okresy roczne rozpoczynające 

się 1 stycznia 2014 roku 
lub po tej dacie.

 
Kierownictwo Emitenta jako jednostki dominującej zasadniczo nie przewiduje, aby wprowadzenie 
powyższych Standardów oraz Interpretacji miało istotny wpływ na stosowane przez Emitenta oraz 
Grupę Kapitałową zasady (politykę) rachunkowości.

Emitent jak również  Grupa Kapitałowa nie zastosowały żadnych nowych Standardów i Interpretacji 
po raz pierwszy.  

Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest sporządzane na podstawie 
Dokumentacji Zasad Rachunkowości obowiązującej u Emitenta i w Grupie Kapitałowej.

Nie dokonano zmian stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad 
obowiązujących u Emitenta oraz w Grupie Kapitałowej w 2012 roku i opisanych w rocznym 
(skonsolidowanym i jednostkowym) sprawozdaniu finansowym. 

Założenie	kontynuacji	działalności	gospodarczej

Skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę dominującą i jednostki podporządkowane w okresie 12 miesięcy 
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po ostatnim dniu bilansowym, czyli po 30.09.2013 r. Kierownictwo Emitenta jako jednostki 
dominującej nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania istnienia faktów i okoliczności, które 
wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności w okresie 12 miesięcy 
po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego 
ograniczenia dotychczasowej działalności.

Pozostałe	informacje	dotyczące	skróconego	sprawozdania	finansowego	

Rokiem obrotowym Emitenta oraz spółek podporządkowanych wchodzących w skład  Grupy 
Kapitałowej jest rok kalendarzowy. Dzień bilansowy Emitenta i spółek  podporządkowanych  
przypada również na koniec każdego kwartału. Dla celów podatkowych okresem sprawozdawczym 
jest miesiąc kalendarzowy.
 
Rachunek zysków i strat jest sporządzony w wersji porównawczej. Rachunek przepływów 
pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią.   

Skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w polskich złotych (zł). Polski złoty jest 
walutą funkcjonalną i sprawozdawczą Emitenta i Grupy Kapitałowej. Wszystkie kwoty, o ile nie 
wskazano inaczej, zostały zaprezentowane w tysiącach złotych.

Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2013 r. 
oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 września 2012 r. Dane finansowe są 
porównywalne z analogicznym okresem roku ubiegłego. 

Nie wystąpiły korekty błędów podstawowych w sprawozdaniach za lata ubiegłe.

Skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu ani 
przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.
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SKRócone	SPRAwoZDAnIe	fInAnSowe	jeDnoStKowe
Skrócone	Sprawozdanie	z	Sytuacji	finansowej

Skrócone	jednostkowe	Sprawozdanie	
z	Sytuacji	finansowej

30.09.2013 30.09.2012

Aktywa	trwałe 77	180 47	275

Rzeczowe aktywa trwałe 12 816 9 721

Wartość firmy i inne wartości niematerialne 20 750 17 336

Nieruchomości inwestycyjne 0 0

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i współzależnych 0 0

Akcje i udziały w jednostkach zależnych 43 283 20 004

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 0 0

Pożyczki udzielone 0 104

Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 0 0

Pozostałe aktywa finansowe 0 0

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 331 110

Pozostałe aktywa trwałe 0 0

Aktywa	obrotowe 55	179 8	292

Zapasy 407 252

Należności handlowe 5 284 3 838

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego (PDOP) 78 0

Pozostałe należności 1 406 298

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 0 0

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 0 0

Pożyczki udzielone 27 680 1 262

Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 1 286 2 227

Pozostałe aktywa finansowe 4 0

Rozliczenia międzyokresowe 202 187

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 18 832 228

Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 0 0

AKtywA		RAZeM 132	359 55 567
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Skrócone	jednostkowe	Sprawozdanie	
z	Sytuacji	finansowej

30.09.2013 30.09.2012

Kapitały	własne	 101	971 45	085

Kapitał zakładowy 27 440 11 500

Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej 69 672 30 513

Akcje własne (wielkość ujemna) 0 0

Pozostałe kapitały 3 609 1 781

Niepodzielony wynik finansowy -91 0

Wynik finansowy bieżącego okresu 1 341 1 291

Zobowiązania	i	rezerwy	długoterminowe	 22	946 4	008

Kredyty i pożyczki 3 126 3 419

Zobowiązania finansowe, w tym  z tytułu leasingu i  dłużnych papierów 
wartościowych 19 537 589

Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 283 0

Rezerwa na świadczenia pracownicze 0 0

Pozostałe rezerwy 0 0

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0 0

Zobowiązania	i	rezerwy	krótkoterminowe 7	442 6 474

Kredyty i pożyczki 1 588 2 497

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 0 0

Zobowiązania finansowe, w tym  z tytułu leasingu i  dłużnych papierów 
wartościowych 517 473

Zobowiązania handlowe 2 883 1 531

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego (PDOP) 0 0

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 2 454 1 951

Rezerwa na świadczenia pracownicze 0 0

Pozostałe rezerwy 0 22

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0 0

Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami klasyfikowanymi jako 
przeznaczone do sprzedaży 0 0

PASywA		RAZeM 132	359 55 567
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Sprawozdanie	z	całkowitych	dochodów

Sprawozdanie	z	całkowitych	
dochodów

01.07.2013	-	
30.09.2013

01.07.2012	-	
30.09.2012

01.01.2013	-	
30.09.2013

01.01.2012	-	
30.09.2012

Przychody	ze	sprzedaży 11	370 10	188 34	402 31	753

Przychody ze sprzedaży produktów i usług 11 370 10 188 34 398 31 753

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 4 0

Koszty	działalności	operacyjnej -11	632 -10	132 -32	477 -30	846

Amortyzacja -737 -688 -1 940 -1 858

Zużycie materiałów i energii -1 160 -938 -2 921 -2 812

Usługi obce -4 588 -4 244 -13 691 -13 020

Podatki i opłaty -65 -68 -194 -214

Wynagrodzenia -4 056 -2 259 -11 123 -10 341

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -680 -1 689 -1 859 -1 689

Pozostałe koszty rodzajowe -346 -246 -739 -912

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 -10 0

Zysk	(strata)	na	sprzedaży -262 56 1	925 907

Pozostałe przychody operacyjne -51 50 230 937

Pozostałe koszty operacyjne 66 -37 -59 -48

Zysk	(strata)	na	działalności	operacyjnej -247 69 2	096 1	796

Przychody finansowe 646 -12 1 661 324

Koszty finansowe -704 -152 -2 029 -451

Zysk	(strata)	przed	opodatkowaniem -305 -95 1	728 1	669

Podatek dochodowy 23 -49 -387 -378

- Bieżący podatek dochodowy -26 -44 -288 -234

- Odroczony podatek dochodowy 49 -5 -99 -144

Zysk	(strata)	netto	z	działalności	
kontynuowanej -282 -144 1	341 1	291

Zysk (strata) z działalności zaniechanej 0 0 0 0

Zysk	(strata)	netto	 -282 -144 1	341 1	291

Pozostałe dochody całkowite 0 0 0 0

Podatek dochodowy związany z elementami 
pozostałych dochodów całkowitych 0 0 0 0

Suma	dochodów	całkowitych		(w	tym	wynik	
netto	bieżącego	okresu) -282 -144 1	341 1	291
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Skrócone	Sprawozdanie	z	Przepływów	Pieniężnych

Skrócone	jednostkowe	Sprawozdanie	
z	Przepływów	Pieniężnych	

01.07.2013	
-	30.09.2013

01.07.2012	
-	30.09.2012

01.01.2013	
-	30.09.2013

01.01.2012	
-	30.09.2012

Przepływy	środków	pieniężnych	z	działalności	operacyjnej

Zysk (strata) netto -282 -144 1 341 1 291

Korekty	razem 717 1	466 2	181 989

Amortyzacja 737 688 1 940 1 858

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 59 164 369 127

Inne zyski/straty z inwestycji 0 0 0 -110

Zmiana stanu rezerw 120 -238 164 -516

Zmiana stanu zapasów -41 -11 -59 -13

Zmiana stanu należności -857 794 -1 359 -102

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych,  
z wyjątkiem pożyczek i kredytów 760 80 1 136 -249

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -61 -11 -10 -6

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy	pieniężne	netto	z	działalności	
operacyjnej 435 1	322 3	522 2	280

Przepływy	środków	pieniężnych	z	działalności	inwestycyjnej

Wpływy / wydatki z tytułu wartości niematerialnych 
oraz rzeczowych aktywów trwałych -2 744 -2 097 -3 401 -2 781

Wpływy / wydatki z inwestycji w nieruchomości 0 0 0 0

Wpływy / wydatki z tytułu inwestycji w jednostkach 
stowarzyszonych 0 0 0 0

Wpływy / wydatki z tytułu inwestycji w jednostkach 
zależnych i współzależnych 932 0 -268 -1 222

Wpływy / wydatki z tytułu inwestycji w pozostałych 
jednostkach 0 1 000 0 2 000

Otrzymane odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 48 101 370 127

Udzielenie i spłata pożyczek -5 371 -364 -11 835 -1 028

Inne wpływy / wydatki inwestycyjne 171 0 171 0

Przepływy	pieniężne	netto	z	działalności	
inwestycyjnej -6	964 -1	360 -14	963 -2	904



	 Raport	okresowy	za	III	kwartał	2013	roku

14Scanmed Multimedis S.A.
www.multimedis.pl

Przepływy	środków	pieniężnych	z	działalności	finansowej

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) 
i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 
kapitału

18 376 0 31 126 0

Zaciągnięte/spłacone kredyty i pożyczki -590 304 -1 103 1 596

Wpływy / wydatki z tytułu emisji i wykupu dłużnych 
papierów wartościowych (pole wypełniają emitenci 
papierów dłużnych)

0 0 0 0

Zapłacone dywidendy i inne wypłaty na rzecz 
właścicieli 0 0 0 0

Zapłacone odsetki, w tym odsetki z tytułu leasingu 
finansowego -704 -152 -2 029 -451

Dokonane płatności zobowiązań z tytułu leasingu 
finansowego (część kapitałowa) -77 -123 -407 -382

Inne wpływy/wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy	pieniężne	netto	z	działalności	finansowej	 17	005 29 27	587 763

Przepływy	pieniężne	netto,	razem 10	476 -9 16	146 139

Środki pieniężne na początek okresu 8 356 237 2 686 89

środki	pieniężne	na	koniec	okresu 18	832 228 18	832 228
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Zestawienie	zmian	w	kapitale	własnym

Zestawienie	zmian	w	kapitale	
własnym

Kapitał	
zakładowy

Kapitał	
zapasowy 

ze 
sprzedaży	

akcji	
powyżej	
ceny	

nominalnej

Akcje	
własne

Kapitał	
zapasowy 
i	pozostały

niepodzielony	
wynik 

finansowy

wynik	
finansowy	
bieżącego	
okresu

Razem 
kapitały	
własne

9	miesięcy	zakończonych	30.09.2012	r.

Kapitał	własny	na	dzień		
01.01.2012	r. 6	700 20	913 0 1	205 576 0 29	394

Zmiany zasad (polityki) 
rachunkowości 0 0 0 0 0 0 0

Korekty z tyt. błędów podstawowych 0 0 0 0 0 0 0

Kapitał	własny	po	korektach 6	700 20	913 0 1	205 576 0 29	394

Emisja akcji 4 800 9 600 0 0 0 0 14 400

Koszt emisji akcji 0 0 0 0 0 0 0

Płatności w formie akcji własnych 0 0 0 0 0 0 0

Podział wyniku netto 0 0 0 576 -576 0 0

Wypłata dywidendy 0 0 0 0 0 0 0

Pozostałe zmiany 0 0 0 0 0 0 0

Suma dochodów całkowitych 0 0 0 0 0 1 291 1 291

Kapitał	własny	na	dzień	bilansowy 11	500 30	513 0 1	781 0 1	291 45	085
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Zestawienie	zmian	w	kapitale	
własnym

Kapitał	
zakładowy

Kapitał	
zapasowy 

ze 
sprzedaży	

akcji	
powyżej	
ceny	

nominalnej

Akcje	
własne

Kapitał	
zapasowy i 
pozostały

niepodzielony	
wynik 

finansowy

wynik	
finansowy	
bieżącego	
okresu

Razem 
kapitały	
własne

12	miesięcy	zakończonych	31.12.2012	r.

Kapitał	własny	na	dzień		
01.01.2012	r. 6	700 20	913 0 1	205 576 0 29	394

Zmiany zasad (polityki) 
rachunkowości 0 0 0 0 0 0 0

Korekty z tyt. błędów podstawowych 0 0 0 0 -11 0 -11

Kapitał	własny	po	korektach 6	700 20	913 0 1	205 565 0 29	383

Emisja akcji 4 800 9 600 0 0 0 0 14 400

Koszt emisji akcji 0 0 0 0 0 0 0

Płatności w formie akcji własnych 0 0 0 0 0 0 0

Podział wyniku netto 0 0 0 576 -576 0 0

Wypłata dywidendy 0 0 0 0 0 0 0

Pozostałe zmiany 0 0 0 0 0 0 0

Suma dochodów całkowitych 0 0 0 0 0 1 828 1 828

Kapitał	własny	na	dzień	bilansowy 11	500 30	513 0 1	781 -11 1	828 45	611
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Zestawienie	zmian	w	kapitale	
własnym

Kapitał	
zakładowy

Kapitał	
zapasowy 

ze 
sprzedaży	

akcji	
powyżej	
ceny	

nominalnej

Akcje	
własne

Kapitał	
zapasowy i 
pozostały

niepodzielony	
wynik 

finansowy

wynik	
finansowy	
bieżącego	
okresu

Razem 
kapitały	
własne

9	miesięcy	zakończonych	30.09.2013	r.

Kapitał	własny	na	dzień		
01.01.2013	r. 11	500 30	513 0 1	781 1	817 0 45	611

Zmiany zasad (polityki) 
rachunkowości 0 0 0 0 0 0 0

Korekty z tyt. błędów podstawowych 0 0 0 0 -80 0 -80

Kapitał	własny	po	korektach 11	500 30	513 0 1	781 1	737 0 45	531

Emisja akcji 15 940 39 590 0 0 0 0 55 530

Koszt emisji akcji 0 -431 0 0 0 0 -431

Płatności w formie akcji własnych 0 0 0 0 0 0 0

Podział wyniku netto 0 0 0 1 828 -1 828 0 0

Wypłata dywidendy 0 0 0 0 0 0 0

Pozostałe zmiany 0 0 0 0 0 0 0

Suma dochodów całkowitych 0 0 0 0 0 1 341 1 341

Kapitał	własny	na	dzień		bilansowy 27	440 69	672 0 3	609 -91 1	341 101	971
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SKRócone	SPRAwoZDAnIe	fInAnSowe	SKonSolIDowAne
Skrócone	Sprawozdanie	z	Sytuacji	finansowej

Skonsolidowane	sprawozdanie	z	sytuacji	finansowej 30.09.2013 30.09.2012

Aktywa	trwałe 186	742 71	153

Rzeczowe aktywa trwałe 33 781 32 663

Wartość firmy i inne wartości niematerialne 43 087 37 377

Nieruchomości inwestycyjne 104 950 0

Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych i współzależnych 0 0

Akcje i udziały w jednostkach zależnych 0 0

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 0 0

Pożyczki udzielone 0 0

Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 0 0

Pozostałe aktywa finansowe 10 10

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 737 884

Pozostałe aktywa trwałe 3 177 219

Aktywa	obrotowe 38	809 15	176

Zapasy 1 268 1 210

Należności handlowe 7 593 7 341

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego (PDOP) 78 24

Pozostałe należności 4 385 808

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 0 0

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 0 0

Pożyczki udzielone 0 0

Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 1 286 2 227

Pozostałe aktywa finansowe 4 0

Rozliczenia międzyokresowe 4 574 607

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 19 621 2 959

Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 0 0

AKtywA		RAZeM 225	551 86	329
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Skonsolidowane	sprawozdanie	z	sytuacji	finansowej 30.09.2013 30.09.2012

Kapitały	własne	 97	132 41	568

Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominującej 97 072 41 942

Kapitał zakładowy 27 440 11 500

Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej 69 672 30 513

Akcje własne (wielkość ujemna) 0 0

Pozostałe kapitały -400 -578

Niepodzielony wynik finansowy -2 354 -419

Wynik finansowy bieżącego okresu 2 714 926

Kapitał akcjonariuszy niesprawujących kontroli 60 -374

Zobowiązania	i	rezerwy	długoterminowe	 101	121 13	823

Kredyty i pożyczki 4 282 3 783

Zobowiązania finansowe, w tym  z tytułu leasingu i  dłużnych papierów 
wartościowych 95 356 9 356

Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 370 576

Rezerwa na świadczenia pracownicze 113 108

Pozostałe rezerwy 0 0

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0 0

Zobowiązania	i	rezerwy	krótkoterminowe 27	298 30	939

Kredyty i pożyczki 1 847 4 854

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 0 0

Zobowiązania finansowe, w tym  z tytułu leasingu i  dłużnych papierów 
wartościowych 3 341 3 361

Zobowiązania handlowe 8 362 14 449

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego (PDOP) 0 1

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 7 744 4 323

Rezerwa na świadczenia pracownicze 448 348

Pozostałe rezerwy 1 964 2 469

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 3 592 1 134

Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami klasyfikowanymi jako 
przeznaczone do sprzedaży 0 0

PASywA		RAZeM 225	551 86	330
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Sprawozdanie	z	całkowitych	dochodów

Skonsolidowane	sprawozdanie	
z	całkowitych	dochodów

01.07.2013	-	
30.09.2013

01.07.2012	-	
30.09.2012

01.01.2013	-	
30.09.2013

01.01.2012	-	
30.09.2012

Przychody	ze	sprzedaży 21	607 19	793 66	342 44	849

Przychody ze sprzedaży produktów i usług 21 607 19 793 66 338 44 849

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 4 0

Koszty	działalności	operacyjnej -23	309 -23	150 -67	606 -47	846

Amortyzacja -1 826 -1 581 -5 109 -2 811

Zużycie materiałów i energii -3 903 -3 166 -11 100 -5 354

Usługi obce -9 291 -10 384 -27 525 -21 439

Podatki i opłaty -134 -138 -373 -308

Wynagrodzenia -6 447 -5 118 -18 694 -14 289

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -1 134 -2 183 -3 249 -2 315

Pozostałe koszty rodzajowe -574 -580 -1 546 -1 330

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 -10 0

Zysk		(strata)	na	sprzedaży -1	702 -3	357 -1	264 -2	997

Pozostałe przychody operacyjne 5 730 4 323 9 370 5 624

Pozostałe koszty operacyjne -402 -50 -724 -61

Zysk	(strata)	na	działalności	operacyjnej 3	626 916 7	382 2	566

Przychody finansowe 216 2 482 310

Koszty finansowe -903 -588 -2 694 -908

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 
rozliczanych metodą praw własności -608 0 -1 806 0

Zysk	(strata)	przed	opodatkowaniem 2	331 330 3	364 1	968

Podatek dochodowy 234 -947 -650 -1 381

- Bieżący podatek dochodowy -26 -22 -288 -249

- Odroczony podatek dochodowy 260 -925 -362 -1 132

Zysk	(strata)	netto	z	działalności	
kontynuowanej 2	565 -616 2	714 588

Zysk	(strata)	z	działalności	zaniechanej 0 0 0 0

Zysk	(strata)	netto	 2	565 -616 2	714 588

Zysk (strata) przypisana akcjonariuszom 
niesprawującym kontroli 2 208 0 339

Zysk	(strata)	netto	podmiotu	dominującego 2	567 -408 2	714 927
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Pozostałe dochody całkowite 0 0 0 0

Podatek dochodowy związany z elementami 
pozostałych dochodów całkowitych 0 0 0 0

Suma	dochodów	całkowitych		(w	tym	wynik	
netto	bieżącego	okresu) 2	565 -616 2	714 588

Suma dochodów całkowitych przypisana 
akcjonariuszom mniejszościowym 2 208 0 339

Suma	dochodów	całkowitych	przypadająca	na	
podmiot	dominujący 2	567 -408 2	714 927

Skrócone	Sprawozdanie	z	Przepływów	Pieniężnych

Skrócone	Skonsolidowane	Sprawozdanie	
z	Przepływow	Pieniężnych	

01.07.2013	-	
30.09.2013

01.07.2012	-	
30.09.2012

01.01.2013	-	
30.09.2013

01.01.2012	
-	30.09.2012

Przepływy	środków	pieniężnych	z	działalności	operacyjnej

Zysk (strata) netto 2 567 -408 2 714 927

Korekty	razem -2	658 -1	242 -274 -1	872

Amortyzacja 1 826 1 580 5 109 2 811

Udziały niesprawujące kontroli -2 -208 0 -339

Wycena metodą praw własności udziałów 
w j. stowarzyszonych 608 0 1 806 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 688 589 2 213 603

Inne zyski/straty z inwestycji -5 634 0 -8 777 -110

Zmiana stanu rezerw 274 -1 648 824 -1 866

Zmiana stanu zapasów -31 -41 -54 -52

Zmiana stanu należności -831 -935 -552 -2 896

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, 
z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 571 -1 135 3 342 -644

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 127 556 -4 185 621

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy	pieniężne	netto	z	działalności	
operacyjnej -91 -1	650 2	440 -945

Przepływy	środków	pieniężnych	z	działalności	inwestycyjnej

Wpływy / wydatki z tytułu wartości niematerialnych 
oraz rzeczowych aktywów trwałych -5 053 -2 492 -7 412 -3 663
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Wpływy / wydatki z inwestycji w nieruchomości 0 0 0 0

Wpływy / wydatki z tytułu inwestycji w jednostkach 
stowarzyszonych 0 0 0 0

Wpływy / wydatki z tytułu inwestycji w jednostkach 
zależnych i współzależnych 1 403 0 203 5 000

Wpływy / wydatki z tytułu inwestycji w pozostałych 
jednostkach -1 069 1 000 0 1 990

Otrzymane odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 50 152 382 178

Udzielenie i spłata pożyczek -4 001 0 -8 991 0

Inne wpływy / wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy	pieniężne	netto	z	działalności	
inwestycyjnej -8	670 -1	340 -15	818 3	505

Przepływy	środków	pieniężnych	z	działalności	finansowej
 
 
 

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji)  
i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 
kapitału

18 376 0 31 126 0

Zaciągnięte/spłacone kredyty i pożyczki 2 457 688 1 944 1 980

Wpływy / wydatki z tytułu emisji i wykupu dłużnych 
papierów wartościowych (pole wypełniają emitenci 
papierów dłużnych)

0 0 0 0

Zapłacone dywidendy i inne wypłaty na rzecz 
właścicieli 0 0 0 0

Zapłacone odsetki, w tym odsetki z tytułu leasingu 
finansowego -903 -486 -2 731 -806

Dokonane płatności zobowiązań z tytułu leasingu 
finansowego (część kapitałowa) -635 -613 -1 874 -872

Inne wpływy/wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy	pieniężne	netto	z	działalności	finansowej	 19	295 -411 28	465 302

Przepływy	pieniężne	netto,	razem 10	534 -3	401 15	087 2	862

środki	pieniężne	na	początek	okresu 9	087 6	360 4	534 97

środki	pieniężne	na	koniec	okresu 19	621 2	959 19	621 2	959
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Zestawienie	zmian	w	kapitale	własnym

Zestawienie 
zmian w 

skonsolidowanym	
kapitale	własnym

Kapitał	
zakładowy

Kapitał	
zapasowy ze 
sprzedaży	

akcji	powyżej	
ceny	

nominalnej

Akcje	
własne

Kapitał	
zapasowy i 
pozostały

niepodzielony	
wynik 

finansowy

wynik	
finansowy	
bieżącego	
okresu

Kapitał	własny	
akcjonariuszy	
jednostki	

dominującej

Kapitał	
akcjonariuszy	

niesprawujących	
kontroli

Razem 
kapitały	
własne

9	miesięcy	zakończonych	30.09.2012	r.

Kapitał	własny	na	
dzień		01.01.2012	r. 6	700 20	913 0 1	205 168 0 28	986 -15 28	971

Zmiany zasad 
(polityki) 
rachunkowości

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Korekty z 
tyt. błędów 
podstawowych

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kapitał	własny	po	
korektach 6	700 20	913 0 1	205 168 0 28	986 -15 28	971

Emisja akcji 4 800 9 600 0 0 0 0 14 400 0 14 400

Koszt emisji akcji 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Płatności w formie 
akcji własnych 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Podział zysku netto 0 0 0 587 -587 0 0 0 0

Wypłata dywidendy 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pozostałe zmiany 0 0 0 -2 370 0 0 -2 370 -20 -2 390

Suma dochodów 
całkowitych 0 0 0 0 0 926 926 -339 587

Kapitał	własny	na	
dzień		bilansowy 11	500 30	513 0 -578 -419 926 41	942 -374 41	568
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Zestawienie 
zmian w 

skonsolidowanym	
kapitale	własnym

Kapitał	
zakładowy

Kapitał	
zapasowy ze 
sprzedaży	

akcji	powyżej	
ceny	

nominalnej

Akcje	
własne

Kapitał	
zapasowy i 
pozostały

niepodzielony	
wynik 

finansowy

wynik	
finansowy	
bieżącego	
okresu

Kapitał	własny	
akcjonariuszy	
jednostki	

dominującej

Kapitał	
akcjonariuszy	

niesprawujących	
kontroli

Razem 
kapitały	
własne

12	miesięcy	zakończonych	31.12.2012	r.

Kapitał	własny	na	
dzień		01.01.2012	r. 6	700 20	913 0 1	205 168 0 28	986 -15 28	971

Zmiany zasad 
(polityki) 
rachunkowości

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Korekty z 
tyt. błędów 
podstawowych

0 0 0 0 -11 0 -11 0 -11

Kapitał	własny	po	
korektach 6	700 20	913 0 1	205 157 0 28	975 -15 28	960

Emisja akcji 4 800 9 600 0 0 0 0 14 400 0 14 400

Koszt emisji akcji 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Płatności w formie 
akcji własnych 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Podział zysku netto 0 0 0 587 -587 0 0 0 0

Wypłata dywidendy 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pozostałe zmiany 0 0 0 -2 370 0 0 -2 370 -21 -2 391

Suma dochodów 
całkowitych 0 0 0 0 0 96 96 -355 -259

Kapitał	własny	na	
dzień		bilansowy 11	500 30	513 0 -578 -430 96 41	101 -391 40	710
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Zestawienie 
zmian w 

skonsolidowanym	
kapitale	własnym

Kapitał	
zakładowy

Kapitał	
zapasowy ze 
sprzedaży	

akcji	powyżej	
ceny	

nominalnej

Akcje	
własne

Kapitał	
zapasowy i 
pozostały

niepodzielony	
wynik 

finansowy

wynik	
finansowy	
bieżącego	
okresu

Kapitał	własny	
akcjonariuszy	
jednostki	

dominującej

Kapitał	
akcjonariuszy	

niesprawujących	
kontroli

Razem 
kapitały	
własne

9	miesięcy	zakończonych	30.09.2013	r.

Kapitał	własny	na	
dzień		01.01.2013	r. 11	500 30	513 0 -578 -334 0 41	101 -391 40	710

Zmiany zasad 
(polityki) 
rachunkowości

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Korekty z 
tyt. błędów 
podstawowych

0 0 0 0 -192 0 -192 0 -192

Kapitał	własny	po	
korektach 11	500 30	513 0 -578 -526 0 40	909 -391 40	518

Emisja akcji 15 940 39 590 0 0 0 0 55 530 0 55 530

Koszt emisji akcji 0 -431 0 0 0 0 -431 0 -431

Płatności w formie 
akcji własnych 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Podział zysku netto 0 0 0 1 828 -1 828 0 0 0 0

Wypłata dywidendy 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pozostałe zmiany 0 0 0 -1 650 0 0 -1 650 451 -1 199

Suma dochodów 
całkowitych 0 0 0 0 0 2 714 2 714 0 2 714

Kapitał	własny	na	
dzień		bilansowy 27	440 69	672 0 -400 -2	354 2	714 97	072 60 97	132
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ZwIęZłA	chARAKteRyStyKA	IStotnych	DoKonAń	luB	nIePowoDZeń	
eMItentA	w	oKReSIe,	KtóReGo	DotycZy	RAPoRt,	wRAZ	Z	oPISeM	
nAjwAżnIejSZych	cZynnIKów	I	ZDARZeń,	w	SZcZeGólnoścI	 
o	nIetyPowyM	chARAKteRZe,	MAjącyM	wPływ	nA	oSIąGnIęte	
wynIKI.

W III kwartale  2013 r. działalność Emitenta była realizowana zgodnie z założoną strategią rozwoju. 
Komentarz Zarządu dotyczy wyników jednostkowych i skonsolidowanych za III kwartał 2013 r.  
i 9 miesięcy 2013 r. w odniesieniu do analogicznych okresów 2012 r.

Przychody

Jednostkowe przychody Emitenta za III kwartał 2013 r. wyniosły 11,37 mln PLN i były większe 
o 11,6% w porównaniu do analogicznego okresu tamtego roku. Jednocześnie przychody za  
9 miesięcy 2013r. wyniosły 34,4 mln PLN i były większe o 8,3% w porównaniu do 9 miesięcy 
2012r.

Skonsolidowane przychody Emitenta za III kwartał 2013 r. wyniosły 21,6 mln PLN, co stanowi 
wzrost o 9,2% w porównaniu do III kwartału 2012 r. 

Przychody Grupy za 9 miesięcy 2013 r. wyniosły 66,34 mln PLN i były wyższe o 47,9% w porównaniu 
do analogicznego okresu w roku 2012.  Tak duża dynamika wzrostów przychodów za 9 miesięcy 
wynika z konsolidacji Scanmed S.A. w 2012 r. od III kwartału (w 2013 r. konsolidacja od początku 
roku).

W porównaniu do II kwartału 2013 (22,66 mln przychodów) skonsolidowane przychody za III 
kwartał 2013 spadły o 4,7%. Wynika to z przyjętego przez Grupę modelu  działalności, opartego 
w dużej części o przychody z usług „fee-for-service”, których wysokość w III kwartale, ze względu 
na okres wakacyjny przyjmuje najniższe w roku wartości. 
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Przychody	ze	sprzedaży	
(w tys. PLN)

Q3	2013 Q3	2012 Dynamika 9M	2013 9M	2012 Dynamika

Scanmed Multimedis 11 370 10 188 11,6% 34 402 31 753 8,3%

Grupa Kapitałowa Scanmed 
Multimedis

21 607 19 793 9,2% 66 342 44 849 47,9%

wyniki

Scanmed Multimedis S.A. osiągnął w III kwartale 2013 r. wynik EBITDA 490 tys. PLN., wynik EBIT 
na poziomie -247 tys. PLN oraz stratę netto wynoszącą 282 tys. PLN. Pogorszenie wyników 
jednostkowych III kwartału w stosunku do pozostałych kwartałów 2013 r. wynika ze zmniejszonych 
przychodów w tym okresie.

Wynik EBITDA jednostkowy od początku 2013 r. wyniósł 4 036 tys. PLN i był lepszy o 10,5% od 
analogicznego okresu ubiegłego roku. Wynik EBIT za 9 miesięcy 2013 r. osiągnął wartość 2 096 tys. 
PLN i był większy o 16,7% w porównaniu do 9 miesięcy 2012 r. Zysk netto jednostkowy Emitenta 
od początku roku wyniósł 1 341 tys. PLN w porównaniu do 1 291 tys. PLN w analogicznym okresie 
2012r. 

Zysk netto wygenerowany przez Grupę w III kwartale 2013 r. wyniósł 2 565 tys., w porównaniu 
ze stratą netto za analogiczny okres 2012 r. wynoszącą 616 tys. PLN. Zysk netto narastająco od 
początku 2013 roku wyniósł 2 714 tys. PLN wobec zysku netto 588 tys. PLN w 2012 r. 

EBITDA Grupy za III kwartał 2013 r. wyniosła 5 452 tys. PLN (2 497 tys. PLN w III kwartale 2012 r.) 
oraz narastająco od początku roku 12 491 tys. PLN (5 377 tys. PLN za 9 miesięcy 2012 r.).
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wynIKI	fInAnSowe
(w tys. PLN)

Q3	2013 Q3	2012 9M	2013 9M	2012

ScAnMeD	MultIMeDIS	S.A.

Przychody ze sprzedaży 11 370 10 188 34 402 31 753

Wynik na sprzedaży -262 56 1 925 907

Rentowność sprzedaży -2,3% 0,5% 5,6% 2,9%

EBIT -247 69 2 096 1 796

EBITDA 490 757 4 036 3 654

Rentowność EBITDA 4,3% 7,4% 11,7% 11,5%

Wynik netto -282 -144 1 341 1 291

roS -2,5% -1,4% 3,9% 4,1%

GRuPA	KAPItAłowA	ScAnMeD	MultIMeDIS	S.A.

Przychody ze sprzedaży 21 607 19 793 66 342 44 849

Wynik na sprzedaży -1 702 -3 357 -1 264 -2 997

Rentowność sprzedaży -7,9% -17,0% -1,9% -6,7%

EBIT 3 626 916 7 382 2 566

EBITDA 5 452 2 497 12 491 5 377

Rentowność EBITDA 25,2% 12,6% 18,8% 12,0%

Wynik netto 2 565 -616 2 714 588

roS 11,9% -3,1% 4,1% 1,3%

Zakończenie	subskrypcji	prywatnej	akcji	Spółki
 
W dniu 30 września 2013 r., zakończyła się rozpoczęta w dniu 26 września 2013 r. subskrypcja 
prywatna akcji Spółki serii E emitowanych na postawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki z dnia 16 września 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
Spółki w drodze emisji nowych akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa 
poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie dematerializacji  
i wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą „NewConnect” 
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prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje serii E zostały 
przydzielone w dniu 30 września 2013 r. Oferty objęcia akcji były kierowane, w trybie subskrypcji 
prywatnej, do nie więcej niż 149 inwestorów wybranych przez Zarząd Spółki i zaakceptowanych 
przez Radę Nadzorczą Spółki. Ofertami objęte zostało 7.340.000 akcji Spółki serii E. W ramach 
subskrypcji zostały przydzielone 7.340.000 akcji Spółki serii E. Akcje serii E obejmowane były 
przez inwestorów po cenie emisyjnej 4,50 PLN (cztery złote i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję 
serii E. Ofertę objęcia akcji serii E, złożoną przez Spółkę, przyjęło trzynastu inwestorów. Akcje serii 
E przydzielono trzynastu inwestorom. Akcje serii E nie były obejmowane przez subemitentów, w 
ramach wykonywania umów o subemisję. Łączne koszty emisji akcji serii E wynoszą 787 955,93 
PLN.  Powyższe koszty zostaną rozliczone w kosztach Emitenta poprzez kapitały własne.

nabycie	aktywów	o	znacznej	wartości	oraz	zawarcie	znaczącej	umowy	
przez	Spółkę

Scanmed Multimedis S.A. w dniu 30 września 2013 r. nabyła od spółki Black Lion Fund Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Black Lion”) 2.264 (słownie: dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt 
cztery) udziały w kapitale zakładowym spółki pod firmą Scan Development Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej pod numerem KRS 0000349536  
o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda, za łączną cenę 14.655.007,84 
PLN (słownie: czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedem złotych  
i osiemdziesiąt cztery grosze) („Umowa”). Źródłem finansowania nabycia wyżej wymienionych 
akcji są środki pochodzące z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego poprzez 
emisję i objęcie akcji serii E. Powyższe udziały stanowią 58,99% w kapitale zakładowym Scan 
Development Sp. z o.o. Scan Development Sp.  z o.o. jest to spółka, która leasinguje i zarządza 
nieruchomością i budynkiem Szpitala św. Rafała Krakowie. Spółka ta wynajmuje nieruchomość 
szpitalną między innymi Scanmed S.A. podmiotowi zależnemu od Spółki, świadczącemu usługi 
medyczne. Z uwagi na niepowtarzalność infrastruktury szpitalnej oraz jej strategiczne znaczenie 
dla działalności operacyjnej, celem Spółki, o którym informowała raportem bieżącym nr 15/2013  
było przejęcie kontroli nad spółką Scan Development Sp. z o.o. Po nabyciu udziałów Spółka 
posiada obecnie 3.837 udziałów, stanowiących 99,97% kapitału zakładowego Scan Development 
Sp. z o.o. W dniu 30 września 2013 roku została zawarta Umowa potrącenia pomiędzy Spółką  
a Black Lion, na mocy której strony dokonały umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności 
w kwocie 14.655.001,50 złotych, wynikających z wierzytelności Spółki wobec Black Lion z tytułu 
wniesienia wkładu na pokrycie obejmowanych akcji w kapitale zakładowym Spółki wobec objęcia 
przez Black Lion m.in. 3.256.667 akcji serii E Spółki oraz Black Lion wobec Spółki z tytułu zapłaty 
ceny wynikającej z Umowy.
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otwarcie	nowej	przychodni	emitenta	w	Gdańsku

Zarząd Scanmed Multimedis S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 1 października 2013 roku 
rozpoczęła działalność nowa przychodnia Emitenta zlokalizowana w Gdańsku przy ul. Marii 
Skłodowskiej-Curie 5. Jest to dwudziesta trzecia placówka Grupy kontrolowanej przez Emitenta  
i pierwsza na terenie województwa pomorskiego. Przychodnia oferuje usługi medyczne w ramach 
lecznictwa ambulatoryjnego w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Rozwój placówki będzie 
polegał na systematycznym powiększaniu bazy pacjentów w zakresie podstawowej opieki 
zdrowotnej finansowanej ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Otwarcie nowej przychodni 
w Gdańsku wpływa na zwiększenie skali oraz zasięgu działalności spółki i osiągane wyniki 
finansowe. Otwarcie przychodni w Gdańsku stanowi realizację jednego z elementów strategii 
rozwoju zaplanowanych na 2013 rok.

otwarcie	nowej	przychodni	emitenta	w	Skawinie

W dniu 7 października 2013 roku rozpoczęła działalność nowa przychodnia Emitenta zlokalizowana 
w Skawinie przy ulicy Tynieckiej 12. Jest to dwudziesta czwarta placówka Grupy kontrolowanej 
przez Emitenta.
Przychodnia ma charakter przychodni przyzakładowej i oferuje usługi medyczne dla pracowników 
w ramach lecznictwa ambulatoryjnego w zakresie medycyny pracy, porad lekarskich oraz pomocy 
doraźnej. W ramach strategii rozwoju spółka poszerza działalność medyczną opartą na świadczeniu 
usług komercyjnych. 

Działania	sprzedażowe	dotyczące	pozyskania	nowych	pacjentów	do	
POZ

Spółka przeprowadziła z sukcesem akcje sprzedażowe w ośrodkach akademickich na terenie 
Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Katowic i Gdańska. Na terenie 6 ośrodków akademickich 
przeprowadzono: 374 spotkania informacyjne, zorganizowano ponad 253 stoiska informacyjne 
oraz przeprowadzono 75 akcji profilaktycznych.
W wyniku przeprowadzonych działań pozyskano blisko 30 000  nowych Pacjentów.

Istotne	umowy		

• W dniu 22 sierpnia 2013 roku Scanmed Multimedis S.A. zawarła umowę ze Szpitalem 
Uniwersyteckim w Krakowie, której przedmiotem jest wykonywanie usług polegających na 
przewożeniu transportem medycznym pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. 
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Umowa została zawarta na dwa lata. Wartość umowy wynosi  578 640,00 zł. Zawarcie umowy 
jest istotne z uwagi na skalę usług realizowanych w ramach umowy, co wpłynie na rozwój spółki 
w zakresie transportu medycznego.

• w dniu 10 września 2013 roku Scanmed Multimedis S.A. zawarła umowę ze Międzynarodowym 
Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o., której przedmiotem jest 
zabezpieczenie medyczne Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – 
Balice realizowane przez zespół specjalistyczny wraz z karetką typu S w latach 2014-2015. 
Umowa została zawarta na dwa lata. Wartość umowy wynosi 1.297.200,00 zł. Zawarcie 
powyższej umowy jest istotne z uwagi na skalę usług realizowanych w ramach umowy.

• w dniu 2 października 2013 roku podmiot zależny spółka Scanmed S.A., prowadząca Szpital 
św. Rafała w Krakowie, zawarła aneks do Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
na świadczenia w zakresie rehabilitacji leczniczej z Narodowym Funduszem Zdrowia 
-Małopolskim Oddziałem Wojewódzki w Krakowie na realizację nowej usługi - rehabilitacja 
neurologiczna, realizowanej w trybie stacjonarnym. W wyniku zawartego aneksu Spółka 
realizować będzie usługi rehabilitacji neurologicznej w trybie stacjonarnym w okresie od 1 
października 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku. Zawarcie powyższego aneksu jest znaczące 
z uwagi na zwiększanie zakresu współpracy Spółki z NFZ, który jest istotnym zleceniodawcą 
świadczeń medycznych oraz ze względu na rozwój nowej działalności Szpitala św. Rafała w 
Krakowie w zakresie stacjonarnej rehabilitacji neurologicznej. Adaptacja Oddziału rehabilitacji 
neurologicznej Szpitala św. Rafała została sfinansowana ze środków pochodzących z emisji 
serii D akcji Emitenta.

• w dniu 2 października 2013 roku Scanmed Multimedis S.A. podpisała umowę z Akademią 
Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie na realizację oraz monitorowanie 
programu adaptacyjnego dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w 
Krakowie. W ramach realizacji programu Emitent odpowiedzialny będzie za diagnozę problemów 
adaptacyjnych studentów pierwszych lat studiów, przeprowadzenie cyklu warsztatów, zajęć 
psychoedukacyjnych i prozdrowotnych, a także organizację punktu konsultacyjnego dla 
studentów. Szacunkowa liczba studentów pierwszego roku objętych programem wynosi ok. 
9.900 osób. Umowa została podpisana na realizację usług objętych programem w okresie od 
1 października 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku. Zawarcie powyższej umowy jest istotne  
z uwagi na liczbę osób objętych programem oraz rozwój usług w zakresie opieki medycznej 
nad studentami.

• w dniu 23 października 2013 Scanmed Multimedis S.A. podpisała umowę z Nadwiślańskim 
Oddziałem Straży Granicznej, ul. 17-go stycznia 23, 02-148 Warszawa. Przedmiotem umowy 
są usługi medyczne, w szczególności konsultacje specjalistyczne, diagnostyka laboratoryjna 
oraz obrazowa realizowane dla potrzeb medycyny pracy oraz orzecznictwa lekarskiego.  
Świadczenia realizowane będą w Centrum Medycznym Scanmed Multimedis w Warszawie. 



	 Raport	okresowy	za	III	kwartał	2013	roku

32Scanmed Multimedis S.A.
www.multimedis.pl

Umowa jest istotna z uwagi na liczbę osób objetych opieką medyczną oraz rozwój usług 
medycznych na nowym rynku.

• w dniu 28 października 2013 roku Scanmed Multimedis S.A. podpisała umowę ze Szpitalem 
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. (dalej “Szpital”) na wykonywanie 
badań rezonansu magnetycznego zabezpieczających funkcje i zadania Szpitala, w tym badania 
rezonansu głowy, kręgosłupa, jamy brzusznej, układu mięśniowo – szkieletowego, a także 
angiografia rezonansu magnetycznego. W ramach umowy szacunkowo wykonane zostanie ok. 
300 badań. Badania będą wykonywane za pomocą posiadanego przez Emitenta najnowszej 
generacji wysokopolowego aparatu rezonansu magnetycznego 1,5T HDx firmy General Electric, 
funkcjonującego w Szpitalu św. Rafała w Krakowie. Zawarcie powyższej umowy jest istotne  
z uwagi na liczbę badań objętych programem oraz dalszy rozwój badań diagnostyki obrazowej.

• W dniu 5 listopada 2013 roku została podpisana jednostronnie przez Emitenta umowa  
z Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku  
o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), 
obejmujących usługi lekarza POZ oraz pielęgniarki POZ. Umowa została zawarta na okres od 1 
listopada 2013 roku do 31 grudnia 2015 roku i będzie realizowana przez centrum medyczne 
Emitenta Akamedik Gdańsk w Gdańsku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5.

Istotne	wydarzenia

W dniu 16.09.2013 r. uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta do Zarządu Spółki 
została powołana Pani Aneta Sowińska. Pani Aneta Sowińska ukończyła studia w Łodzi na kierunku 
Zarządzanie. W latach 1997 do 2009 związana z sektorem odzieżowym i nieruchomościowym. Od 
2006 pełniła funkcje kierownicze m.in. w Vistula Group. Od 2009 roku związana z Black Lion Fund 
S.A. jako osoba zarządzająca w Biurze Zarządu. Od sierpnia 2011 roku do października 2013 roku 
pełniła funkcję Członka Zarządu spółki Kalder A Sp. z o.o. Od 2009 roku w spółkach medycznych 
Grupy Scanmed odpowiedzialna między innymi za pion human resources, wspierała w istotny 
sposób procesy konsolidacji Grupy Scanmed . W okresie 2010-2013 pełniła funkcję Członka Rady 
Nadzorczej Scanmed Multimedis SA. 
W dniu 30.10.2013r. Pan Stanisław Helbich złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu 
Emitenta.
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Zmiana	siedziby	emitenta

Z dniem 12 listopada 2013 roku uległ zmianie adres siedziby Emitenta.

Nowy adres siedziby Emitenta jest następujący:

Scanmed Multimedis S.A.

ul. Armii Krajowej 18

30-150 Kraków

nagrody	i	wyróżnienia	

Grupa Scanmed Multimedis została laureatem konkursu „Skrzydła	Biznesu	2013”	organizowanym 
przez Dziennik Gazeta Prawna w województwie Małopolskim. Głównym celem rankingu jest 
wskazanie, wyróżnienie i nagrodzenie firm wiarygodnych i charakteryzujących się najlepszymi 
wynikami finansowymi. 

Scanmed Multimedis S.A. w XIV edycji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi 
organiozowanego przez Instytut Pracy i Spaw Socjalnych otrzymała nagrodę certyfikat	
Profesjonalne	ZZl.													

Szpital św. Rafała  oraz przychodnia Scanmed Multimedis S.A. przy ulicy Armii Krajoweij 5  
w Krakowie otrzymały certyfikat VIII edycji akcji „Miejsce	przyjazne	maluchom”.

Połączone kolegium redakcyjne miesięcznika Rynek Zdrowia i portalu rynekzdrowia.pl postanowiło 
przyznać Prezes Zarządu Scanmed Multimedis S.A. Joannie Szyman Portret Polskiej Medycyny  
w kategorii: Menedżer	Rynku	Zdrowia	2013	(placówki	niepubliczne).

Szpital św. Rafała po raz kolejny znalazł się w czołówce najlepszych szpitali w Polsce ogólnopolskiego 
Rankingu Rzeczpospolitej i Centrum Monitorowania Jakością Ministerstwa Zdrowia  - „Bezpieczny	
Szpital”	 2013. W rankingu dla województwa małopolskiego obejmującym zarówno szpitale 
publiczne, jak i niepubliczne, Szpital św. Rafała zajął	1	miejsce.	Ponadto, Szpital św. Rafała znalazł 
się w	najlepszej	dziesiątce	szpitali	pod	względem	dbałości	o	pacjentów	i	jakości	świadczonych	
usług	(8 miejsce w tym rankingu).
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StAnowISKo	oDnośnIe	MożlIwoścI	ZReAlIZowAnIA	PRoGnoZ	
fInAnSowych.

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

Przychody ze sprzedaży 90,8 mln PLN

EBIT 3,8 mln PLN

EBITDA 10,4 mln pln

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

InfoRMAcje	nA	teMAt	AKtywnoścI,	jAKą	w	oKReSIe	oBjętyM	
RAPoRteM	eMItent	PoDejMowAł	w	oBSZARZe	RoZwoju	
PRowADZonej	DZIAłAlnoścI,	w	tyM	DZIAłAnIA	nAStAwIone 
nA	wPRowADZenIe	RoZwIąZAń	InnowAcyjnych.

Rozszerzenie	oferty	usług	

A) ROZSZERZENIE OFERTy SZPITALNEJ

W Szpitalu św. Rafała poszerzono ofertę z zakresu chirurgii onkologicznej poprzez wprowadzenie  
zabiegów interdyscyplinarnych. Współpracujące zespoły operacyjne: chirurg onkolog, ortopeda, 
mikrochirurg  wykonują skomplikowane zabiegi z mikrochirurgicznymi zespoleniami w mięsakach 
tkanek miękkich. Jest to leczenie alternatywne dla  amputacji przedramienia. Szpital św. Rafała 
jest jedynym takim ośrodkiem w południowej części Polski. 

Zespół neurochirurgów ze Szpitala św. Rafała wykonał zabieg usunięcia trzonu kręgu lędźwiowego, 
czyli tzw. korpektomii z dostępu przedniego – pozaotrzewnowego. Szpital jest pierwszym 
krakowskim ośrodkiem medycznym leczącym urazy kręgosłupa tą techniką. Pozwala ona 
zminimalizować ryzyko powikłań chorego i skrócić jego czas rekonwalescencji.
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W zakresie ortopedii pojawiły się:
• rewizyjne zabiegi endoprotezolastyki, w tym także rewizje po zabiegach wykonanych 

pierwotnie w innych ośrodkach.
• rewizyjne zabiegu po rekonstrukcjach więzadeł stawu kolanowego, w tym także rewizje po 

zabiegach wykonanych w innych ośrodkach
• zabiegi mikrochirurgiczne głównie jako leczenie komplementarne w leczeniu onkologicznym, 

w chirurgii ręki i chirurgii stopy. 
• Endoprotezy stawu kolanowego z użyciem indywidualnych, personalizowanych przymiarów. 

Technologia ta pozwala na podstawie badania rezonansu magnetycznego albo tomografii 
komputerowej chorego kolana zaplanować całą operację na ekranie monitora komputera na 
kilka tygodni wcześniej. Sam zabieg jest wtedy  krótszy oraz zdecydowanie mniej inwazyjny, 
natomiast precyzja osadzenia implantu praktycznie nieosiągalna w tradycyjnej technice. 

Ponadto do dyspozycji pacjentów Szpitala św. Rafała oddano nowoczesny oddział	Rehabilitacji	
neurologicznej.	 Świadczenia wykonywane w tym oddziale skierowane są do pacjentów  
z uszkodzeniami mózgu, rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych. Nad efektami leczenia 
i powrotem do pełnej sprawności czuwa kompetentny, doświadczony zespół lekarzy, 
fizjoterapeutów, psychologa, terapeuty zajęciowego, pielęgniarek oraz opiekunek medycznych. 
Zespół Oddziału w codziennej pracy stosuje zaawansowane metody rehabilitacji i nowoczesny 
sprzęt, co gwarantuje całkowitą bezbolesność w trakcie leczenia i widoczne efekty procesu 
terapii. Oddział Rehabilitacji Neurologicznej wyposażony został w 14 łóżek w ramach pokojów 
jedno i dwu- osobowych, dostosowanych do potrzeb pacjentów z problemami neurologicznymi, 
ortopedycznymi i reumatologicznymi. Od 1 października oddział posiada również kontrakt z NFZ. 

B) NOWE USŁUGI AMBULATORyJE 

W III kwartale rozszerzono ofertę diagnostyczną o: 

• Przezklatkowe badanie  ultrasonograficzne – badanie wykonywane w celu:
• oceny zmian zapalnych (zapalenie płuc, zapalenie opłucnej, płyn w jamie opłucnej)
• kontrolne w przypadku regresji nacieku w przebiegu zapalenia płuc
• oceny rusztowania klatki piersiowej (złamania żeber, zmiany pourazowe, guz powłok klatki 

piersiowej)
• oceny śródpiersia (grasica, węzły chłonne, guzy)
• oceny zmiany miąższu płucnego położone obwodowo
• jest  badaniem alternatywnym dla rtg płuc u kobiet w ciąży 
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• szeroki zakres USG pediatrycznego: 
• USG przezciemiączkowe
• USG jamy brzuszej pediatryczne
• USG miednicy mniejszej pediatryczne
• USG tarczycy pediatryczne
• USG płuc 

 

C) ROZWóJ OFERTy SZKOŁy RODZENIA 

W ofercie Szkoły Rodzenia pojawił się próbny poród - indywidualne zajęcia symulujące przebieg 
porodu fizjologicznego odbywającego się drogami i siłami natury. Zajęcia przeznaczone dla kobiet 
w pierwszej ciąży. Celem zajęć jest przygotowanie ciężarnej do sytuacji porodu i realnych zachowań, 
wyeliminowanie strachu, niepewności, zapoznanie ze specyfiką sali porodowej, sytuacjami  
i  zabiegami, które będą miały miejsce w trakcie porodu. Przekazane informacje i ćwiczenia  
w trakcie symulowanego porodu pozwolą na nabycie umiejętności praktycznych zachowań.
Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnych zajęć praktycznych, symulacja porodu 
prowadzonego przez położną. 

D) NOWE USŁUGI W CENTRUM MEDyCyNy ESTETyCZNEJ 
 
W III kwartale do oferty wprowadzono zabiegi wykonywane z wykorzystaniem wchłanialnych 
nici First Lift (Multi Picture Filaments). Jest to nowość na polskim rynku medycyny estetycznej, 
przynosząca Pacjentom spektakularne efekty.  
Delikatne nici liftingujące nowej generacji First Lift służą do rewitalizacji, poprawy struktury 
skóry twarzy, szyi i dekoltu, a także biustu, pośladków, brzucha czy nawet nóg. Dzięki tym niciom 
uzyskujemy naturalny, odmłodzony efekt wyglądu skóry. Wykonane są z rozpuszczalnej substancji 
PDO (polidioksanon) - wchłaniają się do ośmiu miesięcy,  a spektakularny efekt utrzymuje się 
około dwóch lat. Aplikacja nici jest praktycznie bezinwazyjna i bezbolesna, trwa około pół 
godziny, nie pozostawia żadnych blizn ani nacięć, a drobne zaczerwienienia znikają w ciągu kilku 
dni. Dodatkowo można je aplikować niemal na całym ciele – tak delikatnych i wszechstronnych 
nici jeszcze nie było! Po około 10-14 dniach rozpoczyna się proces syntezy naturalnych białek 
organizmu i trwa przez cały okres utrzymywania się nici w organizmie.
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Procesy	inwestycyjne	

Została zakończona adaptacja pomieszczeń powierzchni biurowej w lokalizacji przy ulicy Armii 
Krajowej 18 w Krakowie na potrzeby nowej siedziby spółki. Zmiana siedziby nastąpiła 12 listopada 
2013 r.  
Rozpoczęto przebudowę części powierzchni  w Szpitalu św. Rafała na ambulatorium z zakresu 
specjalistycznej opieki medycznej. Na powierzchni  ok. 383 m² – powstanie 12 nowych gabinetów 
oraz 5 gabinetów diagnostyczno-zabiegowych. Prace budowlane zostaną zakończone pod koniec 
2013 r. 

Działalność	cSR	i	aktywności	z	zakresu	zrównoważonego	rozwoju	

A) AKCJE PROFILAKTyCZNE I EDUKACJA PROZDROWOTNA

Realizując założoną strategię zrównoważonego rozwoju Grupa Scanmed Multimedis aktywnie 
działa na polu edukacji społecznej, promocji oraz profilaktyki zdrowia, tym samym przyczyniając 
się do poprawy społecznej świadomości i znacznego wzrostu wcześniejszej wykrywalności chorób.
W trzecim kwartale 2013 roku dla mieszkańców największych miast Polski (Kraków, Warszawa, 
Wrocław, Poznań i Katowice), w których Spółka prowadzi swoją działalność, zostały zorganizowane 
liczne akcje profilaktyczne i edukacyjne.
Akcje dotyczyły profilaktyki zdrowotnej m. in. w zakresie dermatologii, ginekologii, ortopedii, 
endokrynologii, laryngologii, neurologii, kardiologii, profilaktyki cukrzycy oraz letni kurs pierwszej 
pomocy.
Od początku września dla najmłodszych Pacjentów ruszył program profilaktyki wad postawy 
„trzymaj	się	prosto”. Program dedykowany jest dzieciom w wieku od 6 do 17 roku życia, głównym 
celem programu jest wczesne wykrywanie wad postawy ciała, szczególnie skolioz u dzieci. Celem 
szczegółowym jest zmniejszenie odsetka dzieci z nieleczoną skoliozą, a także ograniczenia jej 
następstw. Program będzie realizowany przez okres 1 roku. W tym okresie przewiduje się objęcie 
badaniami ok. 300 dzieci.
W trzecim kwartale Grupa uruchomiła program profilaktyki cukrzycy „Słodki	problem”	obejmujący 
osoby od 25 do 65 roku życia, zamieszkałe na terenie Krakowa, którzy w momencie badania nie 
mają zdiagnozowanej cukrzycy. Głównym założeniem programu jest ograniczenie zachorowalności 
oraz prewencja i opóźnianie rozwoju cukrzycy. Udział w programie weźmie ok. 300 osób.
W Szpitalu św. Rafała został zorganizowany dzień otwarty pod hasłem „Biała	sobota	w	Szpitalu	
św.	Rafała”, w tym dniu wszyscy zainteresowani mogli skorzystać z konsultacji specjalistycznych 
w zakresie: intenistycznym, chirurgii ogólnej, ortopedii, neurologii, ginekologii, okulistyki, 
proktologii, a także wykonać badania diagnostyczne.
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B) ZABEZPIECZENIE MEDyCZNE

W trzecim kwartale 2013 roku Scanmed Multimedis zabezpieczył zaplecze medyczne ważnych 
wydarzeń sportowych:
• VII etap najważniejszego wyścigu kolarskiego „tour	de	Pologne”	Wieliczka-Kraków odbył się 

pod opieką zespołów ratowników Grupy.
• Scanmed Multimedis czuwała nad bezpieczeństwem uczestników biegu Business	 Run, jak 

również licznego zgromadzenia publiczności we wszystkich trzech miastach (Krakowie, 
Poznaniu i Katowicach). W biegu wzięło udział ponad 4 600 biegaczy.

• Grupa Scanmed Multimedis wspiera piłkarską	 reprezentację	 wisły	 Kraków we wszystkich 
wydarzeniach sportowych.

• Jako oficjalny Partner Polskiego	 Związku	 narciarskiego Scanmed Multimedis zapewniała 
zabezpieczenie medyczne między innymi: Pucharu Świata, Letnie Grand Prix oraz Mistrzostwa 
Polski w skokach narciarskich.

Polityka	jakości	

Grupa Scanmed Multimedis kładzie duży nacisk na nowoczesne zarządzanie organizacją  
i konsekwentnie realizuje założone cele polityki jakości i bezpieczeństwa prowadzonej  
działalności. 
W III kwartale 2013 roku zakończono realizację projektów wdrożeniowych kolejnych norm  
w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Grupy Scanmed Multimedis w spółkach Scanmed 
Multimedis S.A. i Scanmed S.A.:

• PN-ISO/EIC 27001:2007 Zarządzanie bezpieczeństwem informacji,

• PN-N 18001:2004 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,

• EN-ISO 31000:2012 - Zarządzanie Ryzykiem.

Kolejnym etapem strategii jakości Grupy jest certyfikacja w zakresie standardu PN-EN 15224:2013 
Usługi sektora ochrony zdrowia - Systemy zarządzania jakością, który pomaga zapewnić jakość  
i bezpieczeństwo funkcjonowania procesów medycznych z punktu widzenia pacjenta i kładzie 
nacisk na zarządzanie ryzykiem medycznym jako kluczowym komponencie systemu zarządzania 
jakością. Zakończenie prac włączenia całości wymagań tego standardu do Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania Grupy Scanmed Multimedis planowane jest do końca 2013 roku. 
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oPIS	StAnu	ReAlIZAcjI	DZIAłAń	I	InweStycjI	eMItentA	oRAZ	
hARMonoGRAM	Ich	ReAlIZAcjI,	o	KtóRych	MowA	w	§10	PKt	13A)	
ZAłącZnIKA	nR	1	Do	ReGulAMInu	AlteRnAtywneGo	SySteMu	
oBRotu.

Nie dotyczy.

InfoRMAcjA	DotycZącA	lIcZBy	oSóB	ZAtRuDnIonych	PRZeZ	
eMItentA,	w	PRZelIcZenIu	nA	Pełne	etAty.

umowa	o	pracę umowa	zlecenie Działalność

Scanmed Multimedis S.A. 351 osób
etaty 310,70 357 osób 423 osób

Scanmed S.A. 217 osób
etaty 205,04 69 179

Scan Development 2 osoby
etaty 2 1 -

Zarząd Scanmed Multimedis S.A. realizując wymagania  dotyczące „Zarzadzanie Zasobami 
Ludzkimi” W III kwartale 2013 roku podjął następujące działania:

• w sierpniu 2013 roku Grupa Scanmed Multimedis dołączyła do organizacji	PoPon	-		Polskiej	
organizacja	 Pracodawców	 osób	 niepełnosprawnych w celu realizacji właściwej polityki 
ukierunkowanej na pomoc osobom niepełnosprawnym. Reprezentanci firmy angażują się  
w program konsultacji społecznych oraz współpracują z organizacją w celu wdrażania stosownych 
i efektywnych rozwiązań dla firmy. Celem jest podniesienie liczby osób niepełnosprawnych 
zatrudnionych w firmie. 

• Grupa Scanmed Multimedis	przystąpiła	do	projektu	wdrożenia	normy	SA8000. We współpracy  
z organizacją Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej, CRiDO Taxand, Instytutu Odpowiedzialnego 
Biznesu oraz ICAN Institute w drodze konkursu Scanmed Multimedis S.A. została wybrana do 
wdrożenia normy jako jedna z 15 firm. Celem wdrożenia jest wypracowanie rozwiązań oraz 
narzędzi służących budowaniu etycznej kultury w przedsiębiorstwie. Projekt wdrożenia bazuje 
na wytycznych międzynarodowej normy Social Accountability 8000, która dotyczy miejsca 
pracy. jest	 to	 jedyna	 uznana	 na	 świecie	 norma	 cSR	 w	 zakresie	 aspektów	 etycznych	 oraz	
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pracowniczych	podlegająca	certyfikacji.		Zgodnie z harmonogramem projektu przeprowadzone 
zostało badanie ilościowe i jakościowe firm dotyczące realizowanej w strukturach etyki biznesu 
oraz szkolenie na audytorów wewnętrznych normy SA8000, prowadzone przez trenera Social 
Accountability International. Zakończenie projektu przewidziane jest na  II kwartał 2014 roku. 

• Grupa Scanmed Multimedis we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami 
zaangażowała się w projekt stworzenia Polskich	 norm	 jakości	 Staży	 rozumianych jako 
zbiór norm i standardów dotyczących sposobu realizacji programów stażowych w firmach. 
Podjęte działania to odpowiedź na apel Komisji Europejskiej.  Dział HR  Scanmed Multimedis 
S.A. zaangażował się merytorycznie w tworzenie polskich ram jakości staży poprzez udział 
w debatach, badaniach, analizach, ankietach. We wrześniu 2013 roku został ostatecznie 
zatwierdzony, przez pracodawców zrzeszonych w PSZK, dokument, który jest wyznacznikiem 
wysokich standardów realizacji staży i praktyk mających na celu m.in. wzrost zaufania młodych 
do rzetelnych programów staży i praktyk, a także zwiększanie edukacji praktycznej ułatwiającej 
procesy rekrutacyjne w firmach. 

• Grupa Scanmed Multimedis jako partner wzięła udział w	I	edycji	nowego projektu edukacyjnego 
„liderzy	w	Sektorze	Zdrowia”	organizowanym przez fundację	2065	im.	lesława	Pagi.		Celem 
projektu jest wyposażenie stypendystów w praktyczną wiedzę i nowoczesne rozwiązania 
w obszarze zarządzania jednostkami służby zdrowia i farmacji. Inauguracja Projektu miała 
miejsce we wrześniu 2013 roku. Grupa Scanmed Multimedis zaangażowała się zarówno  
w jego część edukacyjną, jak i umożliwi jego uczestnikom zdobycie praktycznej wiedzy  
z zakresu zarządzania jednostką służby zdrowia. Stypendyści programu będą mogli pozyskać 
wiedzę praktyczną o sposobie działania prywatnej służby zdrowia i odbędą	staże	zawodowe	w	
Dziale	finansowym	i	Prawnym należącym do Grupy, w Szpitalu św. Rafała w Krakowie. Celem 
udziału firmy w projekcie jest wsparcie młodzieży uzdolnionej. 

• Grupa Scanmed Multimedis przystąpiła do udziału w badaniu	wynagrodzeń	w	sektorze	opieki	
medycznej.	Badanie prowadzone jest przez firmę doradczą Hay Group i pod patronatem Związku 
Pracodawców Medycyny Prywatnej, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych 
oraz Organizacji Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Celem  badania jest opracowanie 
pierwszego	 kompleksowego	 raportu	 wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych personelu	
medycznego	w	Polsce.	Udział Scanmed Multimedis S.A. w badaniu pozwoli na uzyskanie pełnej 
informacji odnośnie wynagrodzeń w sektorze medycznym oraz zwiększy efektywność systemu 
zarządzania kapitałem ludzkim, pozwoli oprzeć politykę wynagrodzeń na rzetelnych danych 
rynkowych.
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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

Aneta	Sowińska	 Członek Zarządu


