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MedApp Spółka Akcyjna
ul. Dobrego Pasterza 122A, 

31-416 Kraków

http://www.medapp.pl
 KRS: 0000340194

Skonsolidowany raport roczny MedApp S.A. za 2015 rok został przygotowany 
zgodnie z aktualnym stanem prawnym, w oparciu o Regulamin Alternatywnego 

Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w 

Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. 
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1.  Pismo Zarządu
Szanowni Akcjonariusze, Członkowie Rady Nadzorczej oraz Pracownicy,

W imieniu Zarządu MedApp S.A. mam zaszczyt oddać w Państwa ręce skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2015.

Ubiegły rok był dla Spółki MedApp S.A. okresem bardzo intensywnej pracy i jeszcze intensywniejszych zmian napędzających rozwój firmy. Dzięki pracy całego zespołu  
i pamiętając o maksymie Steve’a Jobsa: „Ci, którzy są wystarczająco szaleni, by myśleć, że są w stanie zmienić świat, są tymi, którzy go zmieniają” – zmieniamy oblicze  
i sposób pracy z systemami telemedycznymi, mając na celu rozwiązywanie problemów zdrowotnych całych populacji.

 

3 czerwca 2015 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o przyjęciu planu zmiany przedmiotu działalności prowadzonej przez Emitenta, z dotychczasowej – skoncentrowanej 
głównie na świadczeniu usług w modelu mobilnych usług zintegrowanych, na działalność polegającą na tworzeniu i zarządzaniu grupą spółek operacyjnych – 
tj. działalność holdingową.

Zamiarem Zarządu Emitenta i zarazem głównym celem realizowanym w ramach nowego przedmiotu działalności Emitenta jest budowa grupy kapitałowej, w skład której 
wszedł podmiot działający w obszarze usług wsparcia dla szeroko rozumianej opieki zdrowotnej, z wykorzystaniem wysoko wyspecjalizowanych technologii z zakresu 
informatyki medycznej i bioinformatyki, oferujący innowacyjne usługi telemedyczne dla lekarzy i pacjentów. 

14 września 2015 roku ustalono i podpisano plan połączenia Spółki Yellow Hat S.A. ze spółką zależną MedApp Sp. z o.o., a 21 października podczas Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka podjęła uchwałę o połączeniu Yellow Hat SA z MedApp Sp. z o.o. Połączenie i zmiana nazwy Emitenta na Medapp S.A. zostały 
zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS 2 lutego 2016 roku.

Spółka MedApp S.A. prężnie działała w roku 2015 i nawiązała współpracę z dostawcami z Europy, Chin i USA, oraz uczelniami i organizacjami zdrowotnymi. Rozpoczęła też 
współpracę z firmą zewnętrzną dostarczającą zaawansowane algorytmy rozpoznawania biosygnałow - zoptymalizowane pod kątem rozwiązań chmurowych oraz urządzeń 
mobilnych. 

Pierwsze pozytywne efekty działań Spółki i zmiany strategii powziętej w 2015 roku widać już w pierwszej połowie 2016 roku, kiedy to pokazano pierwsze wersje platformy 
mHealth ECG na targach w Las Vegas na wspólnym stoisku MedApp S.A. i naszego partnera w USA – SecureCare LLC.

Dziękując Państwu za okazywane zaufanie, chciałbym w imieniu Zarządu zapewnić, że tak jak dotychczas, będziemy dążyć do zmiany świata, rozwoju firmy, realizacji 
ambitnych celów biznesowych i w konsekwencji – celów finansowych.

Mateusz Kierepka

Prezes Zarządu MedApp S.A.

Kraków, 3 czerwca 2016 r.
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2.  Wybrane dane finansowe:

Wyszczególnienie
PLN EUR PLN EUR

31.12.2015 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2014
Przychody ze sprzedaży 44 304,30 10 396,41 963 329,46 226 011,65 
Wynik finansowy netto (1 063 873,78) (249 647,72) (910 704,07) (213 664,94)
Wynik finansowy brutto (1 063 873,78) (249 647,72) (1 410 638,50) (330 957,11)
Aktywa razem 6 438 498,26 1 510 852,58 1 009 085,08 236 746,61 
Kapitały własne 5 308 506,38 1 245 689,64 (802 371,94) (188 248,58)
Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 
Zobowiązania krótkoterminowe 1 124 454,24 263 863,48 750 975,14 176 190,12 
Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 
Należności krótkoterminowe 94 160,21 22 095,56 208 992,35 49 032,76 
Inwestycje krótkoterminowe 830 262,79 194 828,77 138 638,54 32 526,70 
Amortyzacja 391 480,04 91 864,38 173 987,12 40 820,01 
Zysk ze sprzedaży (552 815,48) (129 723,21) (1 204 098,04) (282 499,60)
Zysk z działalności operacyjnej 866 068,30 203 230,86 (1 238 922,88) (290 670,03)

 
średni kurs NBP dla roku 2014: 1 EUR = 4,2623 zł

średni kurs NBP dla roku 2015: 1 EUR = 4,2615 zł
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3.  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2015 rok
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2015 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu. 

4.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy w 2015 roku
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy w 2015 roku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

5.  Oświadczenie Zarządu
Oświadczenie Zarządu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego raportu.

6.  Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania fnansowego
Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego raportu. 

7.  Podpisy członków Zarządu

Podpis Zarządu 

Prezes Zarządu

Mateusz Kierepka

Wiceprezes Zarządu

Tomasz Kuciel
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MedApp Spółka Akcyjna (dawniej Yellow Hat Spółka Akcyjna)

www.medapp.pl

mobile  medical  applications


