
 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

Metropolis SA 

Za okres  01.01.2019-31.12.2019 
 
 
 
 

I. Wstęp 
 
 
 Metropolis SA została wpisana  do rejestru  przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego w dniu 25.02.2010 roku  prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego,  pod numerem KRS 0000349031. Spółka 
powstała z przekształcenia spółki Indexmedica sp. z o.o. spółka 
komandytowa, która  działała od roku 2006. pod numerem KRS 0000260781. 
W wyniku przekształcenia nie zmienił  s ię  NIP oraz Regon Spółki .  

 
 

 
II.  Sytuacja gospodarcza i finansowa 
 
 

Podstawową działalnością spółki w roku 2019 było świadczenie usług  
polegające na wykonywaniu usług z zakresu cyfrowej diagnostyki RTG .  

Główny cel działalności f irmy to oferowanie wysokiej jakości usług 
rentgenodiagnostycznych  w rozsądnej cenie. Priorytetem jest świadczenie 
usług medycznych na najwyższym światowym poziomie.  

Własna, w pe łni  wyposażona cyfrowa pracownia RTG szczyci  się 
wysokiej  jakości  diagnostyką radiologiczną. Działając a nowoczesna Cyfrowa 
Pracownia Obrazowania Radiologicznego, pozwala na szybkie diagnozowanie 
dzięki  najnowszej generacji  tomografowi komputerowemu do zastosowań 
stomatologicznych oraz laryngologicznych oraz zestawowi do cyfrowej 
radiowizjografii  f irmy Carestream KODAK.  Naszym Pacjentom oferujemy więc 
usługi wykonywane przez najwyższej  klasy tomograf KO DAK CS 9300. 
Urządzenie posiada Inteligentny System Kontroli  Dawki Promieniowania –  
optymalne dostosowanie dawki do typu badania,  gwarantujące najwyższą 
jakość obrazowania przy najmniejszej  możliwej dawce  promieniowania .  
Badanie tomograficzne jest niezbędn e przed leczeniem implantologicznym 
oraz w przypadku niektórych procesów chorobowych kości szczęk i  żuchwy, 
stawów skroniowo -żuchwowych oraz zatok szczękowych.  

Znaczną część przychodu w roku 2019 stanowił przychód z odsetek od 
udzielonych pożyczek do spółek powiązanych.  

 
 

 
 



W okresie sprawozdawczym Spółka osiągnęła następujące wyniki:   
 

 
Zysk brutto ze sprzedaży  
 
Strata ze sprzedaży 
 

 187 738,35 zł 
 
149 665,13  zł 

Strata z działalności operacyjnej  121 238,33 zł 
 

Zysk brutto     92 584,37 zł 
 

Zysk netto    97 268,37 zł 
  
  

Wypracowany za rok 2019 zysk Spółki w kwocie 97 268,37 zł Zarząd rekomenduje 
przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego. 
  
 
 

 

III. Przewidywane kierunki rozwoju Spółki 
 
 

Zarząd planuje w następnym okresie sprawozdawczym  zintensyfikować 
sprzedaż w zakresie wykonywanych usług i  rozwijać swoją działalność w 
zakresie cyfrowej diagnostyki RTG. Główny kierunek rozwoju spółki to 
dążenie do wzmocnienia swojej pozycji  konkurenc yjnej poprzez zwiększenie 
l iczby klientów oraz wzrost rentowności prowadzonej dzia łalności .  
 

Dzięki nowej pracowni RTG z tomografem najnowszej generacji  Kodak CS 
9300, który od września 2011 roku jest wykorzystywany w  badaniach 
diagnostycznych zlecanych wcześniej f irmom zewnętrznym spółka planuje  
zwiększenie przychodów oraz rentowności ,  a także poprawi komfort  
pacjentów, gdyż badania będą przeprowadzane bezpośrednio przed wizytą, 
a nie jak wcześniej w zaprzyjaźnionych pracowniach. Głównym celem 
inwestycji  jest  zapewnienie pacjentom kliniki INDEXME DICA kompleksowej 
oferty w zakresie opieki stomatologicznej, jednocześnie tomograf może 
również być wykorzystywany do innych badań diagnostycznych –  takich jak 
np. tomografia zatok lub tomografia ucha. Urządzenie posiada odpowiednie 
parametry do przeprowadzania badań kości szczęk i  żuchwy, stawó w 
skroniowo-żuchwowych oraz zatok szczękowych, dlatego też Spółka 
przygotowała ofertę współpracy dla laryngologów oraz gabinetów 
stomatologicznych,  które nie posiadają własnego cyfrowego sprzętu do 
diagnostyki radiologicznej. Spółka stale rozwija sieć wspó łpracujących 
gabinetów stomatologicznych oraz laryngologicznych kierujących pacjentów 
na badania radiologiczne.  

 

 



IV. Struktura własności  kapitału Metropolis SA na dzień 31.12.2019. 
 
 

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów 

Udział w 

ogólnej liczbie 

akcji 

Udział w 

ogólnej liczbie 

głosów 

Sebastian Kamiński       5 035 879          5 535 880     47,96% 48,14% 

Krzysztof Kwiecień       5 028 651          5 528 650     47,89% 48,08% 

pozostali           435 065             435 065     4,14% 3,78% 

RAZEM     10 499 595       11 499 595     100% 100% 

seria A       1 000 000          2 000 000     9,52% 17,39% 

seria B          300 000             300 000     2,86% 2,61% 

seria C       1 300 000          1 300 000     12,38% 11,30% 

seria D       4 317 180          4 317 180     41,12% 37,54% 

seria E       3 582 415          3 582 415     34,12% 31,15% 

RAZEM     10 499 595       11 499 595     100% 100% 

 
 
 
 V. Sytuacja kadrowa Spółki 
 
 

Na dzień bilansowy t.j .  na dzień 31. 12.2019. roku zatrudnienie w 
spółce wynosiło:  
 

a)  3  osoby zatrudnione na etatach,  
b)  7 osób zatrudnionych na kontraktach o świadczenie usług 
medycznych 
c)   3 osoby zatrudnione na umowę zlecenie.  

 
 

 W roku 2019 osoby wchodzące w skład organów zarządzających  pobrały  
wynagrodzenie w kwocie 48 600,00 zł .  Cz łonkowie Rady Nadzorczej za nadzór 
spółki nie pobierają wynagrodzenia .  
 
 
 
 
       ...................................................... 
                  (Prezes Zarządu  ) 
 
 
 
 

...................................................... 
                  (v- ce Prezes Zarządu  ) 
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