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1. Kwartalne skrócone sprawozdanie
2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, 

w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.
3. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, 

którego dotyczy raport, wraz z opisem naj
w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte 
wyniki. 

4. Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych.
5. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich 

realizacji (w przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał 
informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu 
Alternatywnego Systemu Obrotu).

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

7. Informacja na temat grupy kapitałowej Emitenta.
8. Wskazanie przyczyn niesporządzenia skonsolidowanych spraw

finansowych. 
9. Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia 

raportu. 
10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, 

w przeliczeniu na pełne etaty.
 
 
 
 
 
 

 

 

SPIS TREŚCI: 

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe. 
Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, 
w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.
Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, 
którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, 
w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte 

Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych.
Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich 
realizacji (w przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał 
informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu 
Alternatywnego Systemu Obrotu). 
Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent 

w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności 
poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych 
w przedsiębiorstwie. 
Informacja na temat grupy kapitałowej Emitenta. 
Wskazanie przyczyn niesporządzenia skonsolidowanych spraw

Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia 

Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, 
w przeliczeniu na pełne etaty. 

  

Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu,  
w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości. 
Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, 

ważniejszych czynników i zdarzeń, 
w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte 

Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych. 
Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich 
realizacji (w przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał 
informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu 

Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent 
w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności 

poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych 

Wskazanie przyczyn niesporządzenia skonsolidowanych sprawozdań 

Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia 

Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta,  



 

  

1.Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.

Wszystkie dane liczbowe prezentowane w niniejszym skróconym sprawozdaniu 
finansowym są wyrażone w

 

Bilans sporządzony na dzień: 30.06.2020 roku

Wyszczególnienie
A. AKTYWA TRWAŁE 

I. Wartości niematerialne i prawne
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy 

3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wartości niematerialne i pr
II. Rzeczowe aktywa trwałe

1. Środki trwałe 
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu 

e) inne środki trwałe 

2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

III. Należności długoterminowe
1. Od jednostek powiązanyc
2. Od pozostałych jednostek

IV. Inwestycje długoterminowe
1. Nieruchomości 

2. Wartości niematerialne i prawne

3. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych

- udziały lub akcje 

- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki 

- inne długoterminowe aktywa finansowe

 
 

 
 

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe. 

dane liczbowe prezentowane w niniejszym skróconym sprawozdaniu 
nansowym są wyrażone w złotych. 

Bilans sporządzony na dzień: 30.06.2020 roku 

BILANS - AKTYWA 
  

Wyszczególnienie 30.06.2020 
7 408 870,94

ści niematerialne i prawne 5 796 447,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 943 598,67

4 852 848,33

3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne  

II. Rzeczowe aktywa trwałe 43 233,60

43 233,60
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)  

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 20 039,17

ne i maszyny 14 966,34

0,00
8 228,09

2. Środki trwałe w budowie   
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie   

III. Należności długoterminowe 0,00
1. Od jednostek powiązanych   
2. Od pozostałych jednostek   

IV. Inwestycje długoterminowe 785 587,00
  

2. Wartości niematerialne i prawne 0,00

3. Długoterminowe aktywa finansowe 785 587,00
a) w jednostkach powiązanych   

  

inne papiery wartościowe   
  

inne długoterminowe aktywa finansowe   

dane liczbowe prezentowane w niniejszym skróconym sprawozdaniu 

30.06.2019 
7 408 870,94 7 298 036,30 

5 796 447,00 6 487 642,72 
943 598,67 1 325 038,15 

4 852 848,33 5 162 604,57 

0,00 0,00 
    

43 233,60 61 776,30 

43 233,60 61 776,30 
    

20 039,17 21 941,19 

14 966,34 28 615,06 

0,00 0,00 
8 228,09 11 220,05 

  
  

0,00 6 123,15 
6 123,15 

  

785 587,00 140 136,00 
  

0,00 0,00 

785 587,00 140 136,00 
140 136,00 

140 136,00 

  
  

  



 

  

b) w pozostałych jednostkach w kt
zaangażowanie w kapitale
- udziały lub akcje 
- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki 

- inne długoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach 

- udziały lub akcje 
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki 

- inne długoterminowe aktywa finansowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Inne rozliczenia międzyokresowe
B. AKTYWA OBROTOWE 
I. Zapasy 

1. Materiały 
2. Półprodukty i produkty w toku

3. Produkty gotowe 

4. Towary 
5. Zaliczki na dostawy 

II. Należności krótkoterminowe

1. Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

- do 12 miesięcy 
- powyżej 12 miesięcy 
b) inne 
2. Należności od pozostały
posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o 

- do 12 miesięcy 
- powyżej 12 miesięcy 

3. Należności od pozostałych jednostek

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy 

- powyżej 12 miesięcy 
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych
c) inne 

d) dochodzone na drodze sądowej
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

a) w jednostkach powiązanych

b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada 
wanie w kapitale 0,00

  
inne papiery wartościowe   

  

inne długoterminowe aktywa finansowe   

b) w pozostałych jednostkach  785 587,00

  
inne papiery wartościowe 785 587,00

  

długoterminowe aktywa finansowe   
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 783 603,34
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 783 603,34

2. Inne rozliczenia międzyokresowe   
 12 328 658,43

0,00

  
2. Półprodukty i produkty w toku   

  

  
  

II. Należności krótkoterminowe 3 609 682,21

1. Należności od jednostek powiązanych 0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00

  
  
  

2. Należności od pozostałych jednostek w których jednostka 
posiada zaangażowanie w kapitale 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00

  
  

3. Należności od pozostałych jednostek 3 609 682,21

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3 243 272,67
3 243 272,67

  
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych 300 499,00

65 910,54

d) dochodzone na drodze sądowej 0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe 215 295,36
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 215 295,36

a) w jednostkach powiązanych 0,00

0,00 0,00 

  
  

  

  

785 587,00   

  
785 587,00   

  

  
783 603,34 602 358,13 
783 603,34 602 358,13 

  
12 328 658,43 7 200 116,77 

0,00 0,00 

  
  

  

  
  

3 609 682,21 377 423,66 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

  
  
  

0,00 0,00 

0,00 0,00 

  
  

3 609 682,21 377 423,66 

3 243 272,67 377 423,66 
3 243 272,67 377 423,66 

  
300 499,00   

65 910,54   

0,00   
215 295,36 796 377,89 

5,36 796 377,89 

0,00   



 

  

- udziały lub akcje 

- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki 
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje 

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki 
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
- inne środki pieniężne 

- inne aktywa pieniężne 
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA OGÓŁEM 
 

Wyszczególnienie

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

I. Kapitał (fundusz) podstawowy

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy

III. Udziały (akcje) własne

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy

nadwyżka wartościsprzedaży nad wartością nominalna 

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych

VIII. Zysk (strata) netto 

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

I. Rezerwy na zobowiązania

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

- długoterminowa 

- krótkoterminowa 

3. Pozostałe rezerwy 

- długoterminowe 

- krótkoterminowe 

II. Zobowiązania długoterminowe

  

inne papiery wartościowe   
  

inne krótkoterminowe aktywa finansowe   

b) w pozostałych jednostkach 0,00
0,00

inne papiery wartościowe   

  
inne krótkoterminowe aktywa finansowe   

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 215 295,36

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 215 295,36
  

  
2. Inne inwestycje krótkoterminowe   
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 503 680,86

19 737 529,37

BILANS - PASYWA 

  

Wyszczególnienie 30.06.2020 

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 17 109 411,78

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 23 919 094,30

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy   

III. Udziały (akcje) własne   

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy   

isprzedaży nad wartością nominalna -agio 1 065 566,26

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny   

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 772 000,00

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -7 487 168,95

-1 160 079,83
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego   

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 2 628 117,59

I. Rezerwy na zobowiązania 13 300,00

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   

  

  

13 300,00

  

13 300,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00

  

  
  
  

0,00 795 443,33 
0,00 785 587,00 

  

9 856,33 

  
215 295,36 934,56 

215 295,36 934,56 
  

  
  

8 503 680,86 6 026 315,22 

19 737 529,37 14 498 153,07 

 30.06.2019 

17 109 411,78 4 933 242,73 

23 919 094,30 12 550 000,00 

  

  

  

1 065 566,26   

  

772 000,00 1 350 000,00 

7 487 168,95 -8 160 523,13 

1 160 079,83 -806 234,14 
  

2 628 117,59 9 564 910,34 

13 300,00 8 000,00 

  

  

  

  

13 300,00 8 000,00 

  

13 300,00 8 000,00 

0,00 0,00 



 

  

1. Wobec jednostek powiązanych

2. Wobec pozostałych jednostek

a) kredyty i pożyczki 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) inne 

III. Zobowiązania krótkoterminowe

1. Wobec jednostek powiązanych

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

- do 12 miesięcy 

- powyżej 12 miesięcy 

b) inne 
2. Wobec pozostałych jednostek w których jednostka 
posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

- do 12 miesięcy 

- powyżej 12 miesięcy 

Inne 

3. Wobec pozostałych jednostek

a) kredyty i pożyczki 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

- do 12 miesięcy 

- powyżej 12 miesięcy 

e) zaliczki otrzymane na dostawy

f) zobowiązania wekslowe

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

h) z tytułu wynagrodzeń 

i) inne 

4. Fundusze specjalne 

IV. Rozliczenia międzyokresowe

1. Ujemna wartość firmy 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

- długoterminowe 

- krótkoterminowe 

PASYWA OGÓŁEM 
 

 

 

jednostek powiązanych   

2. Wobec pozostałych jednostek 0,00

  

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

c) inne zobowiązania finansowe   

  

III. Zobowiązania krótkoterminowe 2 422 817,55

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00

  

  

  
2. Wobec pozostałych jednostek w których jednostka 
posiada zaangażowanie w kapitale 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00

  

  

  

3. Wobec pozostałych jednostek 2 422 817,55

405,48

tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

c) inne zobowiązania finansowe   

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 339 931,75

339 931,75

  

na dostawy 2 439,02

f) zobowiązania wekslowe   

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 1 297 613,15

 101 690,88

680 737,27

  

enia międzyokresowe 192 000,04

   

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 192 000,04

  

192 000,04

19 737 529,37

  

0,00 0,00 

  

  

  

  

2 422 817,55 9 556 910,34 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

  

  

  

0,00 724 514,01 

0,00 720 091,77 

720 091,77 

  

4 422,24 

2 422 817,55 8 832 396,33 

405,48   

  

  

339 931,75 2 104 916,75 

339 931,75 2 104 916,75 

  

2 439,02   

  

1 297 613,15 1 683 156,33 

101 690,88 138 255,13 

680 737,27 4 906 068,12 

  

192 000,04 0,00 

  

192 000,04 0,00 

  

192 000,04   

19 737 529,37 14 498 153,07 



 

  

Rachunek zysków i strat sporządzony 

    

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 
i materiałów, w tym: 

- od jednostek powiązanych 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów,
 w tym: 

- jednostkom powiązanym 

I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

II Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) 

D. Koszty sprzedaży 

E Koszty ogólnego zarządu 

F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) 

G. Pozostałe przychody operacyjne 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II. Dotacje 

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  

IV. Inne przychody operacyjne 

H. Pozostałe koszty operacyjne 

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  

III. Inne koszty operacyjne 

I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G

J. Przychody finansowe 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

a) od jednostek powiązanych 

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

b) od jednostek pozostałych, w tym: 

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

II. Odsetki, w tym: 

- od jednostek powiązanych 

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

- w jednostkach powiązanych 

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

 

Rachunek zysków i strat sporządzony  za okres: 01.01.2020 – 30.06.2020 roku

          
01/01- 

30/06/2020 
01/01-

30/06/2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów  255 188,82 6 253,13

        

Przychody netto ze sprzedaży produktów     255 188,82 6 253,13

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 0,00 0,00

     
  

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów       

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 
    

    255 188,82 6 253,13

        97 263,02 43 216,33

      1 130 996,04 602 370,42

     -973 070,24 -639 333,62

    0,00 0,0

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych     

            

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   
   

      0,00 0,00

      168 532,12 155 878,12

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych   

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   

 
  

      168 532,12 155 878,12

(strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)   -1 141 602,36 -795 211,74

        

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:         

        

posiada zaangażowanie w kapitale   

      

w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale   

          

        

chodu aktywów finansowych, w tym:         

        

Aktualizacja wartości aktywów finansowych       

30.06.2020 roku 

- 
30/06/2019 

01/04 - 
30/06/2020 

01/04-
30/06/2019 

6 253,13 239 050,90 4 002,33 

  0,00   
6 253,13 239 050,90 4 002,33 

      

0,00   0,00 

      
      
      

6 253,13 239 050,90 4 002,33 

43 216,33 -22 561,66 0,00 
602 370,42 858 814,94 676 771,62 
639 333,62 -597 202,38 -680 773,95 

0,00   0,00 
      
      

 
    

0,00   0,00 
155 878,12 90 093,06 102 006,05 

      

 
    

155 878,12 90 093,06 102 006,05 
795 211,74 -687 295,44 -782 780,00 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



 

  

V. Inne 

K Koszty finansowe 

I. Odsetki, w tym: 

- od jednostek powiązanych 

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

- od jednostek powiązanych 

III. Aktualizacja wartości inwestycji 

IV. Inne 

L Zysk (strata) brutto (I+J-K) 

M Podatek dochodowy 

N Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty) 

O Zysk(strata) netto (L-M-N)  

 

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 30.06.2020 roku

  

I 
Kapitał ( fundusz ) własny na początek 
okresu (BO ) 

  - korekty błędów podstawowych 
I 
a 

Kapitał ( fundusz ) własny na początek 
okresu ( BO ), po korektach 

  1 
Kapitał ( fundusz ) podstawowy na 
początek okresu 

    
1.
1 

Zmiany kapitału ( funduszu ) 
podstawowego  

      a
) 

zwiększenie ( z tytułu ) 

        -wydania udziałów ( emisji akcji )

      
b
) zmniejszenie ( z tytułu ) 

        -umorzenia udziałów ( akcji )

    1.
2 

Kapitał ( fundusz ) podstawowy na 
koniec okresu 

  2 
Należne wpłaty na kapitał podstawowy 
na początek okresu 

    2.
1 

Zmiana należnych wpłat na kapitał 
podstawowy 

      a
) 

zwiększenie ( z tytułu ) 

      b
) 

zmniejszenie ( z tytułu ) 

            

        2 692,55 11 235,40

2 534,00 11 235,40

        

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:   136,00 

     

        

          22,55 

      -1 144 294,91 -806 447,14

      15 784,92 0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku    

      -1 160 079,83 -806 447,14

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 30.06.2020 roku 

30.06.2020 30.06.2019 

na początek 
 16 231 767,05     5 729 689,51   15 972 135,00 

    
Kapitał ( fundusz ) własny na początek 

  16 231 767,05       5 729 689,51    15 972 135,

Kapitał ( fundusz ) podstawowy na 
 13 850 000,00   12 550 000,00   13 850 000,00 

  10 069 094,30      10 069 094,30 

  10 069 094,30      10 069 094,30 

wydania udziałów ( emisji akcji )     

    

enia udziałów ( akcji )     
Kapitał ( fundusz ) podstawowy na   23 919 094,30    12 550 000,00    23 919 094,30 

Należne wpłaty na kapitał podstawowy 
    

wpłat na kapitał     

    

    

      
11 235,40 2 595,58 11 235,00 

11 235,40 2 534,00 11 235,00 

 
    

  136,00   
      
      
  -74,42   

806 447,14 -689 891,02 -793 015,00 

0,00 210 139,12 0,00 

 
    

806 447,14 -900 030,14 -793 015,01 

01/04- 
30/06/2020 

01/04-
30/06/2019 

15 972 135,00      4 709 321,55  

    

15 972 135,00       4 709 321,55  

13 850 000,00    12 550 000,00  

10 069 094,30                             -   

10 069 094,30                             -   

    

                             -   

    

23 919 094,30    12 550 000,00  

    

    

    

    



 

  

    
2.
2 

Należne wpłaty na kapitał 
podstawowy na koniec okresu

  3 
Udziały ( akcje ) własne na początek 
okresu 

      a
) 

zwiększenie   

      b
) 

zmniejszenie   

    3.
1 

Udziały ( akcje ) własne na koniec 
okresu 

  4 
Kapitał ( fundusz ) zapasowy na 
początek okresu 

    4.
1 

Zmiany kapitału ( funduszu ) 
zapasowego 

      
a
) 

zwiększenie ( z tytułu ) 

        -akcji powyżej wartości nominalnej
        -z podziału zysku ( ustawowo

        
-z podziału zysku ( ponad 
wymaganą ustawowo minimalną 
wartość ) 

      b
) 

zmniejszenie  ( z tytułu ) 

        -pokrycia straty 

    
4.
2 

Stan kapitału ( funduszu ) zapasowego 
na koniec okresu 

  5 
Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny 
na początek okresu 

    5.
1 

Zmiany kapitału ( funduszu ) z 
aktualizacji wyceny 

      a
) 

zwiększenie ( z tytułu ) 

      b
) 

zmniejszenie ( z tytułu ) 

        -zbycia środków trwałych 

    
5.
2 

Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji 
wyceny na koniec okresu 

  6 
Pozostałe kapitały ( fundusze ) 
rezerwowe na początek okresu 

    6.
1 

Zmiany pozostałych kapitałów ( 
funduszy ) rezerwowych  

      a
) zwiększenie ( z tytułu ) 

      b
) 

zmniejszenie ( z tytułu ) 

    6.
2 

Pozostałe kapitały ( fundusze ) 
rezerwowe na koniec okresu 

podstawowy na koniec okresu     

Udziały ( akcje ) własne na początek 
    

    

    

Udziały ( akcje ) własne na koniec     

Kapitał ( fundusz ) zapasowy na 
   1 065 566,26                     -      

    

     1 065 566,26         

akcji powyżej wartości nominalnej      1 065 566,26         
z podziału zysku ( ustawowo )     
z podziału zysku ( ponad 

wymaganą ustawowo minimalną     

    

    
Stan kapitału ( funduszu ) zapasowego 

     1 065 566,26         

Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny 
    

Zmiany kapitału ( funduszu ) z     

    

    

     
Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji 

    

Pozostałe kapitały ( fundusze ) 
 

   9 868 936,00       

Zmiany pozostałych kapitałów (     

        772 000,00       1 340 000,00          

     9 868 936,00         

fundusze ) 
 

        772 000,00       1 340 000,00          

    

    

    

    

    

   1 065 566,26                     -   

    

     1 065 566,26    

     1 065 566,26    
    

    

    

    

     1 065 566,26    

    

    

    

    

    

    

   9 868 936,00    

    

        772 000,00       1 340 000,00  

     9 868 936,00    

        772 000,00       1 340 000,00  



 

  

  7 
Zysk ( strata ) z lat ubiegłych na 
początek okresu 

    
7.
1 

Zysk z lat ubiegłych na początek 
okresu 

        -korekty błędów podstawowych

    7.
2 

Zysk z lat ubiegłych na początek 
okresu, po korektach 

      
a
) zwiększenie ( z tytułu ) 

        -podziału zysku z lat ubiegłych

      b
) 

zmniejszenie ( z tytułu ) 

    7.
3 

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

    7.
4 

Strata z lat ubiegłych na początek 
okresu 

        -korekty błędów podstawowych

    
7.
5 

Strata z lat ubiegłych na początek 
okresu, po korektach 

      
a
) zwiększenie ( z tytułu ) 

        
-przeniesienie straty z lat ubiegłych 
do pokrycia 

      
b
) zmniejszenie ( z tytułu ) 

    
7.
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

    7.
7 

Zysk ( strata ) z lat ubiegłych na koniec 
okresu 

  8 Wynik netto 

      a
) 

zysk netto 

      
b
) strata netto 

      
c
) odpisy z zysku 

II 
Kapitał ( fundusz ) własny na koniec 
okresu ( BZ ) 

 

 

 

 

 

 

Zysk ( strata ) z lat ubiegłych na 
-  8 160 310,49  -  5 795 722,65  -  

k z lat ubiegłych na początek 
    

korekty błędów podstawowych     
Zysk z lat ubiegłych na początek     

    

podziału zysku z lat ubiegłych     

    

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu     

Strata z lat ubiegłych na początek -   8 160 310,49  -   5 795 722,65  -   

owych                           -     
Strata z lat ubiegłych na początek 

-   8 160 310,49  -   5 795 722,65  -   

  -   2 364 587,84  -       

przeniesienie straty z lat ubiegłych 
    

        673 141,54            

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -   7 487 168,95  -   8 160 310,49  -   

Zysk ( strata ) z lat ubiegłych na koniec -   7 487 168,95    

-  1 160 079,81  -     806 447,14  -     

    

     1 160 079,81          806 447,14  -       

    

Kapitał ( fundusz ) własny na koniec 
 17 109 411,78     4 933 242,73   17 109

  8 160 130,49  -   5 795 722,65  

    

    

    

    

    

    

    

   8 160 130,49  -   5 795 722,66  

    

   8 160 310,49  -   5 795 722,66  

       260 049,69  -           6 887,26  

    

        673 141,54       1 021 132,00  

   7 747 218,64  -   6 823 741,92  

  -   6 823 741,92  

     900 030,14  -     793 015,01  

    

       900 030,14          793 015,01  

    

17 109 411,78      4 933 242,73  



 

  

Rachunek przepływów pieniężnych za okres: 01.01.2020 

Metoda pośrednia

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto 

II. Korekty razem 

1. Amortyzacja 

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 

5. Zmiana stanu rezerw 

6. Zmiana stanu zapasów 

7. Zmiana stanu należności 

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 

10. Inne korekty 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy 

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

3. Z aktywów finansowych, w tym: 

a) w jednostkach powiązanych 

b) w pozostałych jednostkach 

- zbycie aktywów finansowych 

dywidendy i udziały w zyskach 

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki 

inne wpływy z aktywów finansowych 

4. Inne wpływy inwestycyjne 

II. Wydatki 

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów

trwałych 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

3. Na aktywa finansowe, w tym: 

a) w jednostkach powiązanych 

b) w pozostałych jednostkach 

nabycie aktywów finansowych 

udzielone pożyczki długoterminowe 

4. Inne wydatki inwestycyjne 

 

Rachunek przepływów pieniężnych za okres: 01.01.2020 - 30.06.2020

Metoda pośrednia 
01/01-

30/06/2020 
01/001

30/06/2019

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 
 

    

 
-1 160 079,83 -806 447,14

 
-1 743 357,43 -717 825,86

 
360 824,77 201 517,13

 
    

    

 
136,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
-396 622,70 -32 165,13

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -377 012,38 253 555,65

 
-1 330 683,12 -1 140 733,51

 
    

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 
 

-2 903 437,26 -1 524 273,00

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 
 

    

  
0,00 

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych     

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne     

 
    

    

 
    

 
    

 
    

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 
 

    

  
    

 
    

 
    

  
8 510,59 

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 8 510,59   

  
    

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne     

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

30.06.2020 

01/001-
30/06/2019 

01/04-
30/06/2020 

01/04-
30/06/2019 

    

806 447,14 -900 030,14 -793 015,01 

717 825,86 -1 649 861,12 222 186,20 

201 517,13 183 667,53 100 758,56 

0,00   

0,00   

0,00 136,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

32 165,13 -449 392,36 -10 256,33 

253 555,65 -824 599,76 -99 563,12 

1 140 733,51 -559 672,53 231 247,09 

    

1 524 273,00 -2 549 891,26 -570 828,81 

    

0,00 0,00 0,00 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

0,00 8 510,59 0,00 

8 510,59   

    

    

    

    

    

    

    

    



 

  

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy 

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów

kapitałowych oraz dopłat do kapitału 

2. Kredyty i pożyczki 

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 

4. Inne wpływy finansowe 

II. Wydatki 

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

4. Spłaty kredytów i pożyczek 

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

8. Odsetki 

9. Inne wydatki finansowe 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym

o ograniczonej możliwości dysponowania 
 

2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym 
informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.
 
Raport kwartalny spółki MEDAPP SA za II kwartał 2020 roku nie podlegał badaniu, 
ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. 

 
Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami: 
 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje 

bieżące i okresowe przekazywane w alternatyw
NewConnect"; 

 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. nr 
152, poz. 1223 z 2009 roku, z późniejszymi zmianami) oraz Załącznikiem nr 1 
do tej ustawy „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdani

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 
 

-8 510,59 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 
 

    

3 058 224,56 1 524 134,15

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów 2 528 224,56   

 
    

 
    

 
    

 
530 000,00 1 524 134,15

  
0,00 

    

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 
 

    

Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku     

 
    

 
    

 
    

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 
 

    

  
    

 
    

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 
 

3 058 224,56 1 524 134,15

B.III+/-C.III) 
 

146 276,71 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym 
 

146 276,71 

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 
 

    

 
69 018,65 1 123,00

D), w tym 215 295,36 

      

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

Raport kwartalny spółki MEDAPP SA za II kwartał 2020 roku nie podlegał badaniu, 
i przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. 

Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami: 
Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje 
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku 

Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. nr 
152, poz. 1223 z 2009 roku, z późniejszymi zmianami) oraz Załącznikiem nr 1 
do tej ustawy „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdani

0,00 -8 510,59 0,00 

0,00   

1 524 134,15 2 771 097,21 571 000,00 

2 528 224,56   

    

    

    

1 524 134,15 242 872,65 571 000,00 

0,00 0,00 0,00 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

1 524 134,15 2 771 097,21 571 000,00 

-138,85 212 695,36 171,19 

-138,85 212 695,36 171,19 

0,00   

1 123,00 2 600,00 812,96 

984,15 215 295,36 984,15 

    

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

Raport kwartalny spółki MEDAPP SA za II kwartał 2020 roku nie podlegał badaniu, 
i przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.  

Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami:  
Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje 

nym systemie obrotu na rynku 

Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. nr 
152, poz. 1223 z 2009 roku, z późniejszymi zmianami) oraz Załącznikiem nr 1 
do tej ustawy „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym,  



 

  

o którym mowa w art 45 ustawy, dla innych jednostek niż banki, zakłady 
ubezpieczeń i zakłady reasekuracji”.

 
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy podzielony na okresy 
sprawozdawcze odpowiadające poszczególnym miesiącom w roku obroto
Spośród fakultatywnych metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku 
finansowego stosowane są metody ujęte w polityce rachunkowości obowiązującej 
w Spółce. 
 
Rachunek zysków i strat jest sporządzony w wersji porównawczej. 
Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią. Walutą 
sprawozdawczą jest złoty polski.
 
Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 
czerwca 2020 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 
czerwca 2019 r. 

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

 
23 kwietnia 2020 roku Sąd
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Statucie Spółki, obejmującą podwyższenie kapitału
 
9 czerwca 2020 roku Emitent otrzymał potwierdzenie odnowienia cert
swojego analitycznego systemu telemedycznego CarnaLife jako wyrobu 
medycznego, podnosząc jednocześnie klasę aplikacji z poziomu IIa na IIb. Proces 
certyfikacji został przeprowadzony przez TÜV NORD Polska Sp. z o.o. dla Systemu 
Zarządzania wg PN-EN ISO 13485:2016
audytu potwierdził, że MedApp S.A. stosuje system zarządzania zgodnie z 
powyższą normą w zakresie: Projektowania, produkcji i sprzedaży analitycznych 
systemów telemedycznych. Aktualny Certyfikat CE IIb
telemedycznych dla MedApp S.A. jest ważny do 13 czerwca 2023r. 

 
o którym mowa w art 45 ustawy, dla innych jednostek niż banki, zakłady 
ubezpieczeń i zakłady reasekuracji”. 

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy podzielony na okresy 
sprawozdawcze odpowiadające poszczególnym miesiącom w roku obroto
Spośród fakultatywnych metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku 
finansowego stosowane są metody ujęte w polityce rachunkowości obowiązującej 

Rachunek zysków i strat jest sporządzony w wersji porównawczej. 
pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią. Walutą 

sprawozdawczą jest złoty polski. 

Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 
czerwca 2020 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 

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

kwietnia 2020 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę

Statucie Spółki, obejmującą podwyższenie kapitału zakładowego 

9 czerwca 2020 roku Emitent otrzymał potwierdzenie odnowienia cert
swojego analitycznego systemu telemedycznego CarnaLife jako wyrobu 
medycznego, podnosząc jednocześnie klasę aplikacji z poziomu IIa na IIb. Proces 
certyfikacji został przeprowadzony przez TÜV NORD Polska Sp. z o.o. dla Systemu 

ISO 13485:2016-04. TÜV NORD Polska Sp. z o.o. podczas 
audytu potwierdził, że MedApp S.A. stosuje system zarządzania zgodnie z 
powyższą normą w zakresie: Projektowania, produkcji i sprzedaży analitycznych 
systemów telemedycznych. Aktualny Certyfikat CE IIb analitycznych systemów 
telemedycznych dla MedApp S.A. jest ważny do 13 czerwca 2023r. 

o którym mowa w art 45 ustawy, dla innych jednostek niż banki, zakłady 

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy podzielony na okresy 
sprawozdawcze odpowiadające poszczególnym miesiącom w roku obrotowym. 
Spośród fakultatywnych metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku 
finansowego stosowane są metody ujęte w polityce rachunkowości obowiązującej 

Rachunek zysków i strat jest sporządzony w wersji porównawczej.  
pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią. Walutą 

Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 
czerwca 2020 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 

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

Śródmieścia w Krakowie, XI 
zarejestrował zmianę w 

zakładowego Spółki.  

9 czerwca 2020 roku Emitent otrzymał potwierdzenie odnowienia certyfikacji 
swojego analitycznego systemu telemedycznego CarnaLife jako wyrobu 
medycznego, podnosząc jednocześnie klasę aplikacji z poziomu IIa na IIb. Proces 
certyfikacji został przeprowadzony przez TÜV NORD Polska Sp. z o.o. dla Systemu 

04. TÜV NORD Polska Sp. z o.o. podczas 
audytu potwierdził, że MedApp S.A. stosuje system zarządzania zgodnie z 
powyższą normą w zakresie: Projektowania, produkcji i sprzedaży analitycznych 

analitycznych systemów 
telemedycznych dla MedApp S.A. jest ważny do 13 czerwca 2023r.  



 

  

Pomimo pandemii wszyscy pracownicy 
sposób zdalny, zapewniając

4. Komentarz zarządu Emite

Zarząd MEDAPP S.A. oświadcza, że Spółka nie publikowała prognoz finansowych 
na rok 2020. 

5. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich 
realizacji (w przypadku gdy dokument inform

§ 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu)

Nie dotyczy. 
 

6. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent 
podejmował w obszarze rozwoju prowadz
poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych  w 
przedsiębiorstwie. 

Emitent kontynuuje podjętą 
ramach programu Akcja Ablacja) uzyskując 
realizacji tej Umowy.  
 
W czerwcu 2020r. Spółka 
do planowania zabiegów i edukacji pacjentów z NEO Hospital Sp. z o.o. ONE 
Spółka komandytowa, będącej właścicielem "Szpitala 
Szpital wykorzystuje aplikacje
onkologicznych oraz skomplikowanych zabiegów guzów wątroby
CarnaLife Holo jest  również wykorzystywany
planowania zabiegów, tak aby optymalnie zaplanować ich wykonanie.
 
17 czerwca 2020 r. Spółka
Podpisana umowa dotyczy sprzedaży aplikacji CarnaLife System do odbierania 
danych z urządzenia zaprojektowanego przez Semicon. Apli
 

 

pandemii wszyscy pracownicy Spółki mogli realizować sw
zapewniając ciągłość prowadzonej działalności.  

Komentarz zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych.

Zarząd MEDAPP S.A. oświadcza, że Spółka nie publikowała prognoz finansowych 

Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich 
(w przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa w 

§ 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu). 

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

Emitent kontynuuje podjętą w styczniu współpracę z Johnson & Johnson (w 
ramach programu Akcja Ablacja) uzyskując powtarzalne, regu

2020r. Spółka zawarła umowę wykorzystania systemu CarnaLife Holo 
do planowania zabiegów i edukacji pacjentów z NEO Hospital Sp. z o.o. ONE 

ka komandytowa, będącej właścicielem "Szpitala na Klinach
uje aplikacje CarnaLife Holo do zabiegów ginekologicznych i 

onkologicznych oraz skomplikowanych zabiegów guzów wątroby
również wykorzystywany w “Szpitalu na Klinach”

ak aby optymalnie zaplanować ich wykonanie.

Spółka podpisała umowę współpracy z firmą Semicon Sp. z o.o. 
Podpisana umowa dotyczy sprzedaży aplikacji CarnaLife System do odbierania 
danych z urządzenia zaprojektowanego przez Semicon. Aplikacja CarnaLife System 

mogli realizować swoje zadania w 
  

nta dotyczący realizacji prognoz finansowych. 

Zarząd MEDAPP S.A. oświadcza, że Spółka nie publikowała prognoz finansowych 

Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich 
acyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa w 

 

Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent 
onej działalności, w szczególności 

poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych  w 

współpracę z Johnson & Johnson (w 
regularne przychody z 

zawarła umowę wykorzystania systemu CarnaLife Holo 
do planowania zabiegów i edukacji pacjentów z NEO Hospital Sp. z o.o. ONE 

na Klinach" w Krakowie. 
CarnaLife Holo do zabiegów ginekologicznych i 

onkologicznych oraz skomplikowanych zabiegów guzów wątroby. System 
lu na Klinach” do wsparcia 

ak aby optymalnie zaplanować ich wykonanie. 

podpisała umowę współpracy z firmą Semicon Sp. z o.o. 
Podpisana umowa dotyczy sprzedaży aplikacji CarnaLife System do odbierania 

kacja CarnaLife System  



 

  

będzie wykorzystana w urządzeniach firmy Semicon przeznaczonych do analizy 
danych wchodzących w skład badań laboratoryjnych. 

7. Informacja na temat grupy kapitałowej Emitenta

Zarząd MEDAPP S.A. oświadcza, iż Spółka nie tworzy gru
związku z tym nie ma obowiązku publikowania skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego. 

8. Wskazanie przyczyn niesporządzenia skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych. 

Nie dotyczy. 

9. Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wsk
posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na 
walnym zgromadzeniu. 

Akcjonariusz 

Amida Capital Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością S.K.A.

Omegia Spółka Akcyjna

Blue Ring Sp. z o.o. 

Pozostali akcjonariusze

RAZEM 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
będzie wykorzystana w urządzeniach firmy Semicon przeznaczonych do analizy 
danych wchodzących w skład badań laboratoryjnych.  

Informacja na temat grupy kapitałowej Emitenta. 

Zarząd MEDAPP S.A. oświadcza, iż Spółka nie tworzy grupy kapitałowej i w 
związku z tym nie ma obowiązku publikowania skonsolidowanego sprawozdania 

Wskazanie przyczyn niesporządzenia skonsolidowanych sprawozdań 

Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy 
posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na 

 

Liczba posiadanych 
akcji 

Udział w kapitale 
zakładowym 

Amida Capital Spółka z ograniczoną 
dzialnością S.K.A. 

96 456 352 39,03% 

Omegia Spółka Akcyjna 22 183 204 8,98% 

18 500 000 7,49% 

Pozostali akcjonariusze 110 021 387 44,51% 

247 160 943 100,00% 

będzie wykorzystana w urządzeniach firmy Semicon przeznaczonych do analizy 

py kapitałowej i w 
związku z tym nie ma obowiązku publikowania skonsolidowanego sprawozdania 

Wskazanie przyczyn niesporządzenia skonsolidowanych sprawozdań 

azaniem akcjonariuszy 
posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na 

Udział w ogólnej liczbie 
głosów 

39,03% 

8,98% 

7,49% 

44,51% 

100,00% 



 

  

10. Informacje dotyczące 
przeliczeniu na pełne etaty.

 
Na koniec raportowanego okresu Spółka zatrudniała 
 

 

 

  Krzysztof Mędrala             

 

        Prezes  Zarządu

 

 

Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w 
przeliczeniu na pełne etaty. 

Na koniec raportowanego okresu Spółka zatrudniała 

Krzysztof Mędrala                 Rafał Ligęziński

Prezes  Zarządu          Wiceprezes Zarządu

liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w 

Na koniec raportowanego okresu Spółka zatrudniała 18 osób.  

Rafał Ligęziński 

Wiceprezes Zarządu 


