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I.

LIST PREZESA ZARZĄDU
Szanowni Państwo,
W imieniu Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska, jako Prezes Spółki Telemedycyna Polska S.A., mam zaszczyt
przedstawić Państwu raport za 2014 rok.
Rok 2014 był dla nas okresem pełnym wyzwań. Poszukiwaliśmy intensywnie nowych form i kanałów sprzedaży
naszych usług, testując przy tej okazji efekty biznesowe rożnych rozwiązań. Opierając się na dotychczasowych
doświadczeniach podjęliśmy decyzje dotyczące optymalizacji procesów sprzedażowych i uruchomienia nowych
projektów, których skutki będą widoczne w działalności operacyjnej i wynikach od 2015 r.
W minionym roku, poszukując nowych możliwości dystrybucji świadczonych usług, uruchomiliśmy komórkę
współpracy z podmiotami medycznymi. Jednocześnie w 2014 r. przygotowywaliśmy zakrojony na szeroką skalę
ogólnopolski projekt o charakterze edukacyjno-profilaktyczno-społecznym, który pozwoli zwiększyć świadomość
korzyści płynących ze świadczonych przez naszą Spółkę usług w modelu telemedycznym a także, w średnim
terminie, przyczynić się do istotnego zwiększenia efektywności sprzedaży, zmniejszając jednocześnie jednostkowe
koszty pozyskania nowych pacjentów.
Intensywny rozwój kanałów sprzedażowych poparty był również działaniami marketingowymi o szerokim spektrum.
Dążąc do stałego wzrostu efektywności Spółki, ale jednocześnie do wzmocnienia rozpoznawalności marki,
skoncentrowaliśmy się na poprawie jakości obsługi Klientów, a w szczególności na obsłudze posprzedażowej.
Prowadzone przez Spółkę czynności stale przyczyniają się do wzrostu przywiązania Klientów do świadczonych
usług, w efekcie czego z coraz większą skutecznością jesteśmy w stanie wydłużać okresy świadczenia usług dla
naszych Pacjentów.
Priorytetem w roku 2015 będzie dla nas dalsza poprawa efektywności sprzedaży i rentowności Spółki. Planujemy
m.in. uruchomić sprzedaż naszych usług w nowych formułach a także nawiązać współpracę z kolejnymi
placówkami leczniczymi.
Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim Akcjonariuszom za zaufanie, jakim obdarzyli Zarząd, nabywając
akcje naszej Spółki. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby konsekwentna realizacja naszej strategii
rozwoju przyczyniła się do systematycznego umacniania Spółki na pozycji lidera teleopieki kardiologicznej.
Zachęcam Państwa do zapoznania się z jednostkowym raportem Spółki Telemedycyna Polska S.A.
Z wyrazami szacunku,

Ireneusz Plaza
Prezes Zarządu Telemedycyna Polska S.A.
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II.

WPROWADZENIE
Telemedycyna Polska S.A. jest liderem teleopieki kardiologicznej w Polsce. Specjalizuje się w usługach
telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Jako
pionier i lider telemedycyny Spółka znacząco wpływa na rozwój rynku telemedycznego w Polsce. W 2010 roku
Telemedycyna Polska zadebiutowała na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych na rynku NewConnect,
stając się tym samym pierwszą publiczną spółką telemedyczną w Polsce.
Telemedycyna Polska posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, w którym pracują lekarze
posiadający wieloletnie doświadczenie z zakresu nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej. Centrum czynne jest
przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie, a ich liczba stale rośnie. Spółka
posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług medycznych na odległość pacjentom cierpiącym
na wszelkiego rodzaju choroby serca.
Spółka bezpośrednio świadczy usługę Kardiotele – całodobową teleopiekę kardiologiczną. W ramach usługi
pacjenci wyposażani są w osobisty, przenośny aparat EKG, za pomocą którego mogą przesyłać przez telefon
swoje badania oraz konsultować je z dyżurującym lekarzem z Centrum Monitoringu Kardiologicznego. Opłacając
stały abonament miesięczny, pacjenci mogą korzystać z usługi 24h/365 dni w roku, bez żadnych limitów. Obecnie
z usługi Kardiotele korzysta już kilka tysięcy Polaków i liczba ta stale rośnie.
Pozostałe usługi świadczone są we współpracy z placówkami medycznymi. Telemedycyna Polska S.A. pełni
rolę eksperta w zakresie zdalnego opisywania badań EKG oraz konsultacji kardiologicznych. W swojej ofercie
Spółka posiada usługę EKG z opisem, która polega na wykonaniu pacjentowi znajdującemu się w placówce,
spoczynkowego badania EKG, przesłaniu go przez Internet za pomocą specjalistycznego oprogramowania oraz
natychmiastowym opisaniu go przez lekarza dyżurującego w Centrum Monitoringu Kardiologicznego
Telemedycyny Polskiej. Dzięki zastosowaniu telemedycyny pacjent znajdujący się na drugim końcu Polski,
otrzymuje profesjonalny i przede wszystkim szybki opis swojego badania EKG – średni czas opisu nie przekracza
10 minut. Kolejną usługą realizowaną we współpracy z placówkami medycznymi jest autorskie badanie Kardiotest
opracowane przez Telemedycynę Polską. Kardiotest to nieinwazyjne badanie diagnostyczne, oceniające ryzyko
wystąpienia chorób serca. W trakcie jednorazowej wizyty pacjenta w placówce, pielęgniarka przeprowadza szereg
badań, których łączny czas nie przekracza pół godziny. Uzyskane wyniki są przetwarzane przez autorską aplikację
Kardiotest i analizowane przez lekarza Centrum Monitoringu Kardiologicznego Telemedycyny Polskiej. Pacjent
otrzymuje wyniki wraz z końcową diagnozą, poprzez e-mail lub tradycyjną pocztę. Spółka świadczy także usługę
Holter EKG 24h – jest to nieinwazyjne badanie metodą Holtera, diagnozujące zaburzenia pracy serca. Polega ono
na rejestrowaniu zapisu EKG podczas codziennej aktywności pacjenta, 24 godziny na dobę. Standardowo badanie
trwa 24 godziny, z możliwością przedłużenia, w razie potrzeby, o kolejne dni. Na czas badania pacjent otrzymuje
nowoczesny rejestrator holterowski, który zapisuje i zapamiętuje przebieg krzywej EKG. Zarejestrowane badanie
zostaje przekazane za pomocą specjalistycznego oprogramowania i Internetu, do Centrum Monitoringu
Kardiologicznego Telemedycyny Polskiej, następnie zostaje poddane systemowej analizie holterowskiej oraz jest
przeanalizowane i opisane przez lekarza. Po wykonaniu wszystkich czynności pacjent otrzymuje końcową
diagnozę na e-mail lub tradycyjną pocztą. Firma, oprócz profesjonalnego wsparcia diagnostycznego, dostarcza
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podmiotom leczniczym niezbędny do wykonania badań sprzęt medyczny, oprogramowanie oraz zapewnia
przeszkolenie personelu i stały serwis. Bieżąca działalność oraz projekty, w które angażuje się firma pokazują, że
dobro pacjenta stanowi dla spółki wartość najwyższą. Więcej informacji o Spółce znajduje się na stronie
www.telemedycynapolska.pl.
Telemedycyna Polska jest liderem na rynku polskim w organizacji przesiewowych akcji medycznych
o charakterze edukacyjno-profilaktycznym. Spółka organizuje własne autorskie projekty oraz współpracuje
z wieloma firmami i instytucjami, w ramach dużych ogólnopolskich kampanii, jak również w wymiarze pojedynczych
akcji medycznych. Telemedycyna Polska S.A. zapewnia kompleksowe rozwiązania, nowoczesny sprzęt oraz
profesjonalną obsługę, dzięki czemu może organizować akcje specjalne na zlecenie firm, fundacji, urzędów miast
i gmin oraz centrów handlowych. Telemedycyna Polska S.A. jest także inicjatorem i organizatorem największej
ogólnopolskiej kampanii bezpłatnych badań serca „Zadbaj o swoje serce”, organizowanej nieprzerwanie od 2006
roku w centrach handlowych na terenie całego kraju. W ramach programu wszyscy chętni mogą bezpłatnie
wykonać badania EKG, pomiar ciśnienia krwi, pomiar poziomu cholesterolu, obliczyć wskaźnik BMI, skonsultować
wyniki z lekarzem specjalistą oraz zasięgnąć porady dotyczącej właściwej diety. Do końca grudnia 2014 r. odbyły
się łącznie 258 akcji „Zadbaj o swoje serce”, podczas których przebadaliśmy już ponad 34 tysiące osób.
Ta wyjątkowa inicjatywa została doceniona w obszarze działań na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki. Kampania
„Zadbaj o swoje serce” została dwukrotnie nagrodzona: została laureatem VII edycji prestiżowego Plebiscytu
Liderów Ochrony Zdrowia, którego organizatorem jest czasopismo Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia oraz
zdobyła pierwszą nagrodę w prestiżowym plebiscycie „Know Health” w kategorii „Najlepsze działania CSR
w dziedzinie promocji i profilaktyki zdrowia”. Informacje o miejscach i terminach najbliższych akcji, znajdują się na
stronie www.zadbajoswojeserce.pl.
Ponadto Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon wznowiło projekt „Mobilna Poradnia Kardiologiczna
Kardiofon”, w ramach której przeprowadzone zostały kolejne akcje medyczne. W lutym 2014 r. akcja ta zmieniła
swą nazwę na „Teraz Serce” i określana jest jako ogólnopolska kampania profilaktyki chorób układu krążenia.
Podczas akcji każda chętna osoba może skorzystać z bezpłatnych badań serca oraz specjalistycznej konsultacji
w zakresie: badania EKG z opisem oraz interpretacją lekarza specjalisty, badania poziomu cholesterolu, porady
dietetyka, pomiaru ciśnienia tętniczego we krwi, obliczenia wskaźnika BMI, określenia czynników zawału mięśnia
sercowego. W 2014 roku zostały zorganizowane łącznie 22 akcje, podczas których przebadano ponad 2 tys. osób.
W II kwartale 2014 r. została uruchomiona nowa strona internetowa www.terazserce.pl, która w całości
dedykowana jest tej kampanii.
DEFINICJA TELEMEDYCYNY: Telemedycyna to najnowocześniejsza forma świadczenia usług medycznych
i opieki zdrowotnej, łącząca w sobie elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny (medycyna na
odległość).
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III.

PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.
Nazwa

Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna

Siedziba

40-142 Katowice, ul. Modelarska 12

Władze Spółki

Data utworzenia Spółki

Zarząd w składzie:
Ireneusz Plaza – Prezes Zarządu
11 marca 2005 – utworzenie Sp. z o. o.
1 kwietnia 2010 – przekształcenie w S.A.

Krajowy Rejestr Sądowy

Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352918

NIP

6482542977

REGON

240102536
86.1 SZPITALNICTWO,

IV.

Podstawowy przedmiot
działalności

86.2 PRAKTYKA LEKARSKA,

Kapitał zakładowy

580 000,00 zł

Telefon

+48 32 376 14 55

FAX

+48 32 376 14 59

E-mail

info@telemedycynapolska.pl

Internet

www.telemedycynapolska.pl

86.9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA
LUDZKIEGO

WYBRANE DANE FINANSOWE
Jednostkowy rachunek zysków i strat

2014

2013

dane w tys. PLN

2014

2013

dane w tys. EUR*

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

4 767,6

5 266,6

1 138,0

1 250,7

B. Koszty działalności operacyjnej

4 569,4

5 633,5

1 090,7

1 337,8

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)

198,2

-366,9

47,3

-87,1

D. Pozostałe przychody operacyjne

210,0

275,0

50,1

65,3

E. Pozostałe koszty operacyjne

165,6

279,4

39,5

66,4
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F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

242,6

-371,3

57,9

-88,2

F’. EBITDA (F.+ Amortyzacja)

630,9

40,3

150,6

9,6

G. Przychody finansowe

22,8

20,2

5,4

4,8

H. Koszty finansowe

41,9

69,4

10,0

16,5

223,5

-420,5

53,3

-99,9

0,0

1,0

0,0

0,2

K. Zysk (strata) brutto (I+J)

223,5

-420,5

53,3

-99,9

L.

Podatek dochodowy

102,5

-46,4

24,5

-11,0

M.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie
straty)

0,0

0,00

0,0

0,00

120,9

-374,1

28,9

-88,8

I.

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)

J.

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)

N. Zysk (strata) netto (K-L-M)

Jednostkowy bilans
AKTYWA

2014

2013

2014

dane w tys. PLN

A. Aktywa trwałe

2013

dane w tys. EUR*

1 995,5

1 950,2

468,2

470,2

I.

Wartości niematerialne i prawne

111,0

124,5

26,0

30,0

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

920,9

1 204,7

216,0

290,5

III.

Należności długoterminowe

0,0

1,0

0,0

0,2

IV. Inwestycje długoterminowe

525,2

525,2

123,2

126,6

V.

438,5

95,8

102,9

23,1

822,6

923,9

193,0

222,8

3,8

44,5

0,9

10,7

364,7

477,1

85,6

115,0

17,4

1,5

4,1

0,4

17,4

1,5

4,1

0,4

436,7

400,8

102,5

96,6

2 818,2

2 874,1

661,2

693,0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe
I.

Zapasy

II.

Należności krótkoterminowe

III.

Inwestycje krótkoterminowe, w tym:
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem
PASYWA

dane w tys. PLN

A. Kapitał (fundusz) własny

dane w tys. EUR*

1 727,1

1 606,2

405,2

387,3

580,0

580,0

136,1

139,9

I.

Kapitał (fundusz) podstawowy

II.

Kapitał (fundusz) zapasowy

1 797,6

1 797,6

421,7

433,4

III.

Zysk (strata) z lat ubiegłych

-771,4

-397,3

-181,0

-95,8

120,9

-374,1

28,4

-90,2

1 091,0

1 267,9

256,0

305,7

IV. Zysk (strata) netto
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I.

Rezerwy na zobowiązania

106,4

23,4

25,0

5,6

II.

Zobowiązania długoterminowe

182,5

301,9

42,8

72,8

III.

Zobowiązania krótkoterminowe

522,4

667,9

122,6

161,1

279,8

274,7

65,6

66,2

2 818,2

2 874,1

661,2

693,0

2013

2014

IV. Rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

2014

dane w tys. PLN

2013

dane w tys. EUR*

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I.

Zysk (strata) netto

120,9
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II.

Korekty razem

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)

226,2

611,4

54,0

145,2

347,1

237,3

82,9

56,4

28,4

28,7

6,8

6,8

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I.

Wpływy

II.

Wydatki

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

87,9

68,2

21,0

16,2

-59,6

-39,5

-14,2

-9,4

0,0

0,4

0,0

0,1

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I.

Wpływy

II.

Wydatki

271,7

197,7

64,9

46,9

-271,7

-197,3

-64,9

-46,9

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)

15,9

0,4

3,8

0,1

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych

15,9

0,4

3,8

0,1

1,5

1,1

0,4

0,3

17,4

1,5

4,2

0,4

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

F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D)

* Powyższe wybrane dane finansowe z bilansu za lata 2013 i 2014 zostały przeliczone na Euro według średniego
kursu ogłoszonego przez NBP, odpowiednio na dzień: 31.12.2013 r. (kurs 4,1472) i 31.12.2014 r. (kurs 4,2623).
Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na
Euro według kursów średnich, obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów ogłoszonych przez NBP
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, odpowiednio w okresie:
01.01.2013 r. - 31.12.2013 r. (kurs 4,2110) i 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. (kurs 4,1893).

V.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
Zarząd Spółki Telemedycyna Polska S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne, jednostkowe
sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości
obowiązującymi w Polsce oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową
i finansową Spółki Telemedycyna Polska S.A. oraz jej wynik finansowy oraz że sprawozdanie z działalności Spółki
zawiera prawdziwy obraz jej sytuacji, w tym opis podstawowych zagrożeń i czynników ryzyka.

Katowice, 29 kwietnia 2015 r.

Ireneusz Plaza – Prezes Zarządu
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VI.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU DOKONUJĄCEGO
BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Zarząd Spółki Telemedycyna Polska S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdania
finansowego za 2014 rok, 4 AUDYT SP. Z O.O. z siedzibą w Katowicach - podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych, wpisany na listę podmiotów uprawnionych prowadzoną przez KIBR, pod numerem
ewidencyjnym 3363, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci
dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii
o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Katowice, 29 kwietnia 2015 r.

Ireneusz Plaza – Prezes Zarządu
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VII.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA ZA ROK 2014

TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku
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Sprawozdanie finansowe jednostkowe za rok obrotowy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku
Dla akcjonariuszy TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.
Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami Zarząd jest
zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej Spółki na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten okres.
Elementy sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:
1)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2)

Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 2.818.155,95 złotych

3)

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku (wariant porównawczy)
wykazujący zysk netto w kwocie 120.948,06 złotych

4)

Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15.874,92
złotych

5)

Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące
zwiększenie kapitału własnego o kwotę 120.948,06 złotych

6)

Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie Zarządu z działalności stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania finansowego.
Prezes Zarządu

Ireneusz Plaza

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Marzenna Koczara-Gawlyta

Katowice, dnia 27 kwietnia 2015 roku
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1.

Informacje o Spółce

a. TELEMEDYCYNA POLSKA S.A. powstała w wyniku przekształcenia Telemedycyna Polska Sp. z o.o. Uchwała
o przekształceniu została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Telemedycyna Polska
Sp. z o.o. w dniu 09.03.2010 roku. Uchwała została zaprotokołowana przez Notariusza Aleksandrę Gramała Kancelaria
Notarialna w Mikołowie, Repertorium A nr 6631/2010.
b. Siedziba Spółki mieści się w Katowicach, przy ul. Modelarskiej 12.
c. W dniu 01.04.2010 roku postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000352918.
d. Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim:
- Usługi telemedyczne – wykonywanie badań EKG przez telefon, ujęte w PKD w dziale 86.2
2.

Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego

a. Niniejsze
i

zostało

sprawozdanie
sporządzone

finansowe
przy

obejmuje

założeniu,

okres

że

Spółka

od

1
będzie

stycznia

do

kontynuować

31

grudnia

działalność

2014

roku

gospodarczą

w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że nie zamierza ani nie jest zmuszona zaniechać działalności lub istotnie
zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie
kontynuowania działalności przez Spółkę.
b. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią.
c. Walutą sprawozdawczą jest PLN.
3.

Zastosowane zasady i metody rachunkowości

Zasady

rachunkowości

przyjęte

przy

sporządzaniu

sprawozdania

finansowego

są

zgodne

z

Ustawą

o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą (Dz. U. z 2013 r. Nr 47, poz. 330,
z późn. zm.).
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny,
z zachowaniem zasady ostrożności.
a.

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu
metody liniowej.
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł obciążają koszty
działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.
Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić
korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

Raport jednostkowy Spółki Telemedycyna Polska S.A. za rok obrotowy 2014, Katowice 29 kwietnia 2015 r

Strona 12

Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna
Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące roczne stawki amortyzacyjne:
Dla wartości niematerialnych i prawnych:
Autorskie prawa majątkowe lub zrównane z nimi

10%, 14%

Inne wartości niematerialne i prawne

20%, 50%

Dla środków trwałych:

b.

Urządzenia techniczne i maszyny

25%

Środki transportu

20%

Pozostałe środki trwałe

20%, 25%

Inwestycje o charakterze trwałym

Nabyte lub powstałe aktywa niefinansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia
lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do
aktywów trwałych są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Skutki obniżenia wartości inwestycji poniżej ich aktualnej wartości bilansowej rozlicza się z istniejącą wartością kapitału
rezerwowego powstałego w wyniku przeszacowania składnika inwestycji, zaś pozostałą część zalicza się w ciężar
pozostałych kosztów operacyjnych.
Wzrost wartości danej inwestycji, bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości zaliczonym w ciężar
pozostałych kosztów operacyjnych, ujmuje się jako pozostałe przychody operacyjne – do wysokości tychże kosztów.
Pozostałą część ujmuje się na kapitale z aktualizacji wyceny.

c.

Inwestycje krótkoterminowe

Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub
powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione
według ceny nabycia lub ceny rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.
Skutki zmian wartości inwestycji krótkoterminowych wpływają w pełnej wysokości odpowiednio na przychody lub koszty
finansowe.
Różnica między wyższą ceną nabycia a niższą ceną rynkową obciąża koszty finansowe. Skutki wzrostu cen odnosi się na
przychody finansowe jedynie w przypadku, gdy uprzednio obniżki cen odpisywano w koszty do wysokości poprzednio
odpisanych w koszty różnic.
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d.

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości
podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według
średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające
w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności
lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.
Nie rozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu
ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu
aktualizującego. Odpisy aktualizujące tworzy się na należności o stopniu przeterminowania powyżej 12 miesięcy
w wysokości 100% wartości tych należności.
Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych –
zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub
dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów
finansowych.
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po obowiązującym na ten dzień średnim
kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
e.

Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy
środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa
NBP na ten dzień.
f.

Kapitały

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie
wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału.
Na dzień 31.12.2014 roku kapitał zakładowy w kwocie 580.000,00 zł tworzyło 5.800.000 akcji o równej wartości nominalnej
0,10 zł każda.
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Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał
zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą część zalicza się do
kosztów finansowych.
Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zaliczono
również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji.

g.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych
rozliczeń międzyokresowych.
Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub
o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.
Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres
sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania
związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest
jeszcze znana. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość wykonanych
niezafakturowanych usług oraz dostaw, wartości usług, które zostaną wykonane w przyszłości a dotyczą bieżącego okresu
obrotowego oraz rezerwy na niewykorzystane urlopy pracownicze.
h.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności: równowartość otrzymanych
przychodów z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych.
i.

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich
wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa
z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia
od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie
podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady
ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej
w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują
zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
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Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku
dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
j.

Instrumenty finansowe

W przypadku nabycia aktywa finansowe wycenia się w cenie poniesionych wydatków (wartość nominalna wraz z kosztami
transakcji poniesionymi bezpośrednio w związku z nabyciem aktywów finansowych).
Zobowiązania finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Na dzień bilansowy
zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości godziwej. Inne zobowiązania finansowe na
dzień bilansowy są wykazywane według skorygowanej ceny nabycia.
Zyski i straty z przeszacowania na dzień bilansowy aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych zakwalifikowanych
do kategorii przeznaczonych do obrotu (w tym instrumentów pochodnych) oraz aktywów finansowych zakwalifikowanych do
kategorii dostępnych do sprzedaży i wycenianych w wartości godziwej (z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych) odnoszone
są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.
W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych wycenionych w wysokości skorygowanej ceny nabycia (z wyjątkiem pozycji
zabezpieczanych i zabezpieczających) odpis z tytułu dyskonta lub premii oraz pozostałe różnice ustalone na dzień
wyłączenia ich z ksiąg rachunkowych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych z tytułu odsetek
okresu sprawozdawczego.
Wbudowany instrument pochodny wycenia się na dzień ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy według wartości
godziwej. Różnica między wartością godziwą ustaloną na dzień bilansowy, a wartością godziwą na dzień ujęcia w księgach
odnoszona jest na wynik z operacji finansowych.
Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będące zabezpieczeniem wartości godziwej wycenia się w
wartości godziwej, a zmianę odnosi się na wynik z operacji finansowych.
Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będący zabezpieczeniem przepływów pieniężnych wycenia
się w wartości godziwej, a zmianę odnosi na kapitał z aktualizacji wyceny w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie
oraz na wynik z operacji finansowych w części nie stanowiącej efektywnego zabezpieczenia.

k.

Wynik finansowy

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności
finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant
porównawczy rachunku zysków i strat.
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Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy,
pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub
odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się przede wszystkim:
przychody ze sprzedaży usług medycznych, przychody ze Sprzedaży usługi „Zadbaj o swoje serce”, pozostałe przychody.
Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny
podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W
przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów zalicza się przede wszystkim: przychody ze sprzedaży
elektrod, pozostałe.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z normalną działalnością,
wpływające na wynik finansowy.
Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione
koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na
wartość nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po
oddaniu środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych.
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami
nadzwyczajnymi wynikającymi ze zdarzeń losowych.
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BILANS na 31 grudnia 2014 w zł
Wyszczególnienie

Nota

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 prawne
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 powiązanych
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
b) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
4. Inne inwestycje długoterminowe
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
2-7
2
3
6
17
8-10
9
10
21, 30
30
11
16,1820
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Rok bieżący

Rok poprzedni

1 995 508,56
110 987,39
110 987,39
920 856,42
416 454,39
36 468,99
66 005,20
313 980,20
504 402,03
525 187,00
525 187,00
525 187,00
525 187,00
438 477,75
51 895,35
386 582,40
822 647,39
3 826,61
3 826,61
-

1 950 173,12
124 497,32
124 497,32
1 204 691,09
702 789,09
87 882,92
116 402,38
498 503,79
501 902,00
525 187,00
525 187,00
525 187,00
525 187,00
95 797,71
70 873,84
24 923,87
923 925,31
44 485,37
44 485,37
-

364 709,85

477 109,64
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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 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
- 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

20
16
18
16
18
19
12-15
13
14
15
22

12 469,00
12 469,00
12 469,00
352 240,85
308 856,30
308 856,30
43 384,55
17 411,31
17 411,31
17 411,31
17 411,31
436 699,62
2 818 155,95

AKTYWA OGÓŁEM

17 854,57
17 854,57
17 854,57
459 255,07
411 108,22
411 108,22
3 797,00
44 349,85
1 536,39
1 536,39
1 536,39
1 536,39
400 793,91
2 874 098,43

Katowice 27.04.2015r.
Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu

Marzenna Koczara-Gawlyta
Główna Księgowa

Ireneusz Plaza
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Wyszczególnienie
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy
III. Udziały (akcje) własne
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
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
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
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
3. Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe

Nota

24-28
24
25
26
27
29,31
31
33,34-35
34
35
34
32
34
35
23
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Rok bieżący

-

1 727 116,75
580 000,00
1 797 558,02
771 389,33
120 948,06
1 091 039,20
106 355,37
104 315,70
2 039,67
1 969,82
69,85
182 504,18
182 504,18
150 000,10
32 504,08
522 374,35
120,00
120,00
522 254,35
100 000,00
28 846,20
104 044,88
104 044,88
140 468,17
114 516,31
34 378,79
279 805,30

Rok poprzedni

-

1 606 168,69
580 000,00
1 797 558,02
397 272,87
374 116,46
1 267 929,74
23 418,43
20 783,97
2 634,46
2 539,04
95,42
301 859,00
301 859,00
250 000,06
51 858,94
667 949,46
667 949,46
205 594,91
34 497,28
155 493,37
155 493,37
132 379,70
109 424,60
30 559,60
274 702,85
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1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
- długoterminowe
- krótkoterminowe
PASYWA OGÓŁEM

-

279 805,30
279 805,30
2 818 155,95

274 702,85
274 702,85
2 874 098,43

Katowice 27.04.2015r.

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu

Marzenna Koczara-Gawlyta
Główna Księgowa

Ireneusz Plaza
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.01.2014-31.12.2014
Wyszczególnienie

A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:
- od jednostek powiązanych
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Zmiana stanu produktów
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty, w tym:
- podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)
G. PRZYCHODY FINANSOWE
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
II. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
III. Zysk ze zbycia inwestycji
IV. Aktualizacja wartości inwestycji
V. Inne
H. KOSZTY FINANSOWE
I. Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych
II. Strata ze zbycia inwestycji
III. Aktualizacja wartości inwestycji
IV. Inne
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)
I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)
L. PODATEK DOCHODOWY
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)

Nota

43-45
46
47
48
49
50
51
52
-
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Rok bieżący

4 767 570,68
349 406,15
4 707 023,66
60 547,02
4 569 376,83
388 298,95
218 718,02
1 533 299,03
215 013,80
1 665 896,27
319 724,10
213 331,35
15 095,31
198 193,85
209 966,93
20 055,26
189 911,67
165 609,29
165 609,29
242 551,49
22 817,49
22 817,49
41 910,70
28 541,05
13 369,65
223 458,28
223 458,28
102 510,22
120 948,06

Rok poprzedni

5 266 620,94
221 115,00
5 244 785,18
21 835,76
5 633 524,70
411 645,48
213 373,83
1 925 589,68
227 131,41
2 152 480,24
397 133,56
297 643,50
8 527,00
- 366 903,76
275 019,05
16 317,03
258 702,02
279 449,43
92 298,07
187 151,36
- 371 334,14
20 231,45
20 231,45
69 420,44
48 595,45
20 824,99
- 420 523,13
- 420 523,13
- 46 406,67
- 374 116,46
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Katowice 27.04.2015r.

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu

Marzenna Koczara-Gawlyta
Główna Księgowa

Ireneusz Plaza
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES 01.01.2014-31.12.2014
Wyszczególnienie
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±II)
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
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
I. Wpływy
1. Wpływy netto z wydania udziałów 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
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Rok bieżący

Rok poprzedni

120 948,06
226 183,02
388 298,95
26 220,01
- 20 055,26
82 936,94
40 658,76
112 399,79
- 34 329,12
- 373 483,30
3 536,25
347 131,08

- 374 116,46
611 408,41
411 645,48
46 353,76
- 16 317,03
- 11 996,74
- 11 789,88
330 160,30
- 188 135,05
52 503,87
- 1 016,30
237 291,95

28 351,96
26 844,15
1 507,81
1 507,81
1 507,81
87 909,84
87 909,84
- 59 557,88

28 664,49
28 664,49
68 181,76
68 181,76
- 39 517,27

-

359,93

271 698,28
205 594,87

359,93
197 693,57
129 000,66
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25 005,94
27 727,82
13 369,65
- 271 698,28
15 874,92
15 874,92
1 536,39
17 411,31
-

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-II)
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.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

22 339,15
46 353,76
- 197 333,64
441,04
441,04
1 095,35
1 536,39
-

Katowice 27.04.2015r.
Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu

Marzenna Koczara-Gawlyta
Główna Księgowa

Ireneusz Plaza
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE ZA ROK 2014
Wyszczególnienie
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
- korekty błędów podstawowych
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
1.1. Zmiany kapitału podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
- emisji akcji
b) zmniejszenie (z tytułu)
- umorzenia akcji
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- podziału zysku (ustawowo)
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
- koszty emisji akcji
4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału 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
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
- korekty błędów podstawowych
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych
a) zwiększenie (z tytułu)

Rok bieżący

Rok poprzedni

1 606 168,69
1 606 168,69
580 000,00
580 000,00
1 797 558,02
1 797 558,02
- 397 272,87
-

1 797 558,02
- 338 207,26
-

-

-
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1 980 285,15
1 980 285,15
580 000,00
580 000,00
1 797 558,02
-
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- podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
- korekty błędów podstawowych
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości
7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7.9. 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)
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku

397 272,87
397 272,87
- 374 116,46
- 374 116,46
- 374 116,46
771 389,33
- 771 389,33
120 948,06
120 948,06
1 727 116,75
1 727 116,75

338 207,26
338 207,26
59 065,61
59 065,61
59 065,61
397 272,87
- 397 272,87
- 374 116,46
374 116,46
1 606 168,69
1 606 168,69

Katowice 27.04.2015r.
Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu

Marzenna Koczara-Gawlyta
Główna Księgowa

Ireneusz Plaza
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
1.

Wartości niematerialne i prawne – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)

Lp.

1.

Wyszczególnienie

Wartość brutto na początek okresu
Zwiększenia, w tym:
– nabycie
– przemieszczenie wewnętrzne
– inne
Zmniejszenia, w tym:
– likwidacja
– aktualizacja wartości
– sprzedaż
– przemieszczenie wewnętrzne
– inne

2.

Wartość brutto na koniec okresu

3.

Umorzenie na początek okresu
Zwiększenia
Zmniejszenia, w tym:
– likwidacja
– sprzedaż
– przemieszczenie wewnętrzne
– inne

4.

Umorzenie na koniec okresu

5.

Wartość netto na początek okresu

6.

Wartość netto na koniec okresu
Stopień zużycia od wartości
początkowej (%)

7.

Koszty
zakończo
nych prac
rozwojow
ych

Wartość
firmy

-

-

413 412,40
71 111,65
71 111,65
484 524,05
288 915,08
84 621,58
373 536,66
124 497,32
110 987,39

-

413 412,40
71 111,65
71 111,65
484 524,05
288 915,08
84 621,58
373 536,66
124 497,32
110 987,39

0%

0%

77%

0%

77%

Inne wartości
niematerialne i
prawne
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Razem
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2.

Środki trwałe – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych)

Lp.

Grunty
własne

Wyszczególnienie

Budynki i
budowle

Urządzenia
techniczne i
maszyny

-

-

4. Umorzenie na koniec okresu

-

-

5. Wartość netto na początek okresu

-

-

6. Wartość netto na koniec okresu
Stopień zużycia od wartości
7.
początkowej (%)

-

-

148 645,40
34 583,21
34 583,21
39 971,36
16 351,92
23 619,44
143 257,25
60 762,48
68 524,99
22 499,21
10 023,22
12 475,99
106 788,26
87 882,92
36 468,99

0%

0%

75%

1. Wartość brutto na początek okresu

-

-

Zwiększenia, w tym:

-

-

– nabycie

-

-

– przemieszczenie wewnętrzne

-

-

– inne

-

-

Zmniejszenia, w tym:

-

-

– likwidacja

-

-

– aktualizacja wartości

-

-

– sprzedaż

-

-

– przemieszczenie wewnętrzne

-

-

– inne

-

-

2. Wartość brutto na koniec okresu

-

-

3. Umorzenie na początek okresu

-

-

Zwiększenia

-

-

Zmniejszenia, w tym:

-

-

– likwidacja

-

-

– sprzedaż

-

-

– przemieszczenie wewnętrzne

-

-

– inne

3.

Środki transportu

Pozostałe środki trwałe

Razem

223 588,73
223 588,73
107 186,35
50 397,18
157 583,53
116 402,38
66 005,20

1 053 687,30
20 373,71
20 373,71
173 604,03
102 932,16
70 671,87
900 456,98
555 183,51
184 755,20
153 461,93
98 890,97
54 570,96
586 476,78
498 503,79
313 980,20

1 425 921,43
54 956,92
54 956,92
213 575,39
119 284,08
94 291,31
1 267 302,96
723 132,34
303 677,37
175 961,14
108 914,19
67 046,95
850 848,57
702 789,09
416 454,39

70%

65%

67%

Wartości gruntów użytkowanych wieczyście

Nie dotyczy
4.

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa)

Lp.

1
2
3
4
5

Wyszczególnienie

Wartość na koniec
okresu

Wartość na początek
okresu

350 449,19

614 906,17

Środki trwałe używane na podstawie umów najmu

-

-

Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy

-

-

66 005,20

87 882,92

-

-

416 454,39

702 789,09

Środki trwałe własne

Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu
Środki trwałe używane na podstawie pozostałych umów
Razem
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Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy
i innych umów
Lp.

1

Wyszczególnienie

Wartość na koniec
okresu

Środki trwałe używane na podstawie umów najmu

135 322,14

152 342,39

1 065,61

901,67

42 711,48

42 306,58

Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy

-

-

Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu

-

-

Środki trwałe używane na podstawie pozostałych umów

-

-

179 099,23

195 550,64

Czynsz roczny Katowice ul. Modelarska 12 (biura)
Czynsz roczny Zabrze ul. Wolności (NZOZ)
Czynsz roczny Kraków
2
3
4

Razem

5.

Wartość na początek
okresu

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość środków trwałych

Nie dotyczy
6.

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby
Lp.

Wyszczególnienie

1

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

2

Koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby
Razem

7.

Wartość w roku
poprzednim

504 402,03

501 902,00

-

-

504 402,03

501 902,00

Poniesione w ostatnim roku obrotowym i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa
trwałe
Lp.

Wyszczególnienie

1

Nakłady na ochronę środowiska

2

Nakłady na pozostałe niefinansowe aktywa trwałe
Razem

8.

Wartość w roku
bieżących

Wartość w roku
bieżących
-

126 068,57
126 068,57

Plany na rok następny
-

100 000,00
100 000,00

Zakres zmian inwestycji długoterminowych
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Lp. Wyszczególnienie

1.
a)

b)

2.

9.

Długoter
Wartości
Nieruchomo
Długotermin. min.
niemateria
ści
aktywa fin. JP aktywa
lne
fin. JnP

Wartość na początek
okresu
Zwiększenia, w tym:
– nabycie
– aport
– aktualizacja wartości
– inne
Zmniejszenia, w tym:
– sprzedaż
– aport
– aktualizacja wartości
– inne
Przemieszczenia
Wartość
na
koniec
okresu

-

-

-

-

-

-

Wyszczególnienie

Udziały

1.
a)

Wartość na początek okresu
Zwiększenia, w tym:
– nabycie
– aport
– aktualizacja wartości
– inne
Zmniejszenia, w tym:
– sprzedaż
– aport
– aktualizacja wartości
– inne
Przemieszczenia
Wartość na koniec okresu

525 187,00
525 187,00

2.
10.

525 187,00

-

-

-

-

-

-

525 187,00
525 187,00

Zakres zmian aktywów finansowych od jednostek powiązanych

Lp.

b)

525 187,00

Inne inwestycje
Razem
długoterminowe

Akcje

-

Inne
papiery
Udzielone
wartościo pożyczki
we
-

Inne
długoterminowe
aktywa
finansowe

-

-

Razem

525 187,00
525 187,00

Zakres zmian aktywów finansowych od pozostałych jednostek

Nie wystąpiły.
11.
Lp.

Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Wyszczególnienie

Wartość księgowa Odpisy
brutto na koniec aktualizujące
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okresu

1.
2.
3.
4.
5.

Materiały
Półprodukty i produkty w toku
Produkty gotowe
Towary
Zaliczki na dostawy
Razem

12.

koniec okresu

3 826,61
3 826,61

-

3 826,61
3 826,61

Zakres zmian inwestycji krótkoterminowych

Nie wystąpiły.
13.

Zakres zmian krótkoterminowych aktywów finansowych od jednostek powiązanych

Nie wystąpiły.
14.

Zakres zmian krótkoterminowych aktywów finansowych od pozostałych jednostek

Nie dotyczy
15.

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Lp.

Wartość na koniec
okresu

Wyszczególnienie

1.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych

2.

Inne środki pieniężne

3.

Inne aktywa pieniężne

17 411,31
17 411,31

Razem

16.

1 536,39
1 536,39

Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług

Lp.

1.

Wyszczególnienie

Wartość na początek
okresu

Odpisy aktualizujące należności od
jednostek powiązanych

2.

Odpisy aktualizujące należności od
pozostałych jednostek

-

z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy

3.

Razem

Zwiększenia

Zmniejszenia

Wartość na koniec
okresu

-

-

-

-

-

-

-

-

180 725,06

-

42 643,32

138 081,74

180 725,06
180 725,06

-

42 643,32
42 643,32

138 081,74
138 081,74

-

17.

Wartość na początek
okresu

Odpisy aktualizujące należności długoterminowe

Nie wystąpiły
18.

Odpisy aktualizujące inne należności krótkoterminowe

Nie wystąpiły
19.

Odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej
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Nie wystąpiły

20.

Struktura należności krótkoterminowych
Wartość na
koniec roku

Należności
przeterminowane
do 6 miesięcy

Należności
bieżące

Należności
przeterminowane
powyżej 12
miesięcy

Należności
przeterminowane
od 6-12 miesięcy

Lp.

Wyszczególnienie

1.

Od jednostek powiązanych

12 469,00

12 469,00

-

-

-

a)

z tytułu dostaw i usług, w
tym:

12 469,00

12 469,00

-

-

-

-

do 12 miesięcy

-

powyżej 12 miesięcy

b)

inne

2.

Od pozostałych jednostek

a)

z tytułu dostaw i usług

-

do 12 miesięcy

-

powyżej 12 miesięcy

12 469,00
352 240,85
308 856,30
308 856,30
-

12 469,00
267 854,13
224 469,58
224 469,58
-

44 316,41
44 316,41
44 316,41
-

40 070,31
40 070,31
40 070,31
-

-

b)

z tytułu podatków, ceł,
ubezp. społ.

-

-

-

-

-

c)

inne

43 384,55

43 384,55

-

-

-

d)

dochodzone na drodze
sądowej

-

-

-

-

-

364 709,85

280 323,13

44 316,41

40 070,31

-

Razem

21.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

Lp.

Wartość na
początek okresu

Wyszczególnienie

Zwiększenia

Wartość na koniec
okresu

Zmniejszenia

1

Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego

70 873,84

-

18 978,49

51 895,35

2

Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

24 923,87

385 315,69

-

386 582,40

-

Prowizja od umów 24-miesięcznych

-

Prowizja od kredytu
Razem

24 923,87
95 797,71

10 171,32
375 144,37
385 315,69

23 657,16
18 978,49

11 438,03
375 144,37
438 477,75

22.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

Lp.

Wyszczególnienie

1
2
3
4
5

Opłata za uczestnictwo emitenta
Polisy
Prowizje od kredytów
Przyszłe należności (korekta roczna)
Ulga na zakup aparatów

Wartość
na
Zwiększenia
początek okresu
7 387,93
3 500,06
214 494,01
-

13 078,00
4 537,00
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okresu

15 094,88
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2 617,53
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108 222,62
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6

Koszty dot. Umów 24-miesięcznych
Koszty prowizji call center dot. Umów
24-miesięcznych

7

28 959,63

27 508,65

30 879,68

25 588,60

90 382,23

23 257,16

87 069,58

26 569,81

416,70

-

416,70

-

8

SEG

9

Film instruktażowy

24 395,90

-

24 395,90

-

10

Pozostałe

19 172,17

-

13 965,35

5 206,82

11
12
13
14

Serwis internetowy budowa
12 085,28
Koszt wydanych urządzeń rozliczanych w czasie
Przedpłata na przejazdy Viatoll
Koszty call center rozliczane w czasie
Razem
400 793,91

48 287,27
120,00
225 100,50
341 888,58

12 085,28
12 176,72
9,90

36 110,55
110,10
225 100,50
436 699,62

23.

305 982,87

Rozliczenia międzyokresowe (pasywa)

Lp.

Wyszczególnienie

1

Ujemna wartość firmy

2

Inne rozliczenia międzyokresowe

a)

długoterminowe

b)
-

krótkoterminowe
przychody przyszłych okresów (dotyczy
opłat abonamentowych)
rozliczenia międzyokresowe bierne
Razem

24.

Wartość na
początek okresu

Zwiększenia

Wartość na koniec
okresu

Zmniejszenia

274 702,85
274 702,85

1 088 753,59
1 088 753,59

1 083 651,14
1 083 651,14

279 805,30
279 805,30

232 532,19

1 071 263,97

1 083 651,14

220 145,02

42 170,66
274 702,85

17 489,62
1 088 753,59

1 083 651,14

59 660,28
279 805,30

Dane o strukturze kapitału podstawowego

Lp.

Wyszczególnienie

Ilość posiadanych
akcji / udziałów

Kapitał
podstawowy na
koniec okresu

Wartość
nominalna

Udział w kapitale
podstawowym na
koniec okresu

1.

TLP Inwest Sp. z o.o.

2 104 000,00

0,10

214 000,00

36,3%

2.

Ireneusz Plaza

1 400 000,00

0,10

140 000,00

24,1%

3.

Janusz Orzeł

491 694,00

0,10

49 169,40

8,5%

4.

TFI PZU S.A.
Impera Seed Fund Sp. z o. o. Fundusz
Kapitałowy Sp. K.
Pozostali

293 811,00

0,10

29 381,10

5,1%

580 000,00

0,10

58 000,00

10,0%

930 495,00

0,10

93 049,50

16,0%

5 800 000,00

-

580 000,00

100,0%

5
6

Razem

25.

Kapitał (fundusz) zapasowy

Lp.

Wyszczególnienie

Rok bieżący

Rok poprzedni

1.
a)

Wartość na początek okresu
Zwiększenia, w tym:

1 797 558,02
-

1 797 558,02
-
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b)
2.

nadwyżka emisji serii B
Zmniejszenia, w tym:
koszty emisji serii B
Wartość na koniec okresu

26.

1 797 558,02

1 797 558,02

Kapitał (fundusz)z aktualizacji wyceny

Nie wystąpił
27.

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

Nie dotyczy.

28.

Propozycje co do sposobu podziału zysku, pokrycia straty
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Zarząd proponuje pokryć zyskiem straty z lat poprzednich

120 948,06

Razem

120 948,06

29.

Wartość

Zakres zmian stanu rezerw

L.p

1.
2.

Wyszczególnienie
Rezerwa z tytułu
odroczonego podatku
dochodowego
Rezerwy na świadczenia
emerytalne i podobne

Wartość na początek
okresu

Zwiększenia

Wykorzystanie

Wartość na koniec
okresu

Rozwiązanie

20 783,97

83 531,73

-

-

104 315,70

2 634,46

-

594,79

-

2 039,67

a)

długoterminowe

2 539,04

-

569,22

-

1 969,82

-

Rezerwa na odprawy
emerytalne

2 539,04

-

569,22

-

1 969,82

b)

krótkoterminowe

95,42

-

25,57

-

69,85

-

Rezerwa na odprawy
emerytalne

95,42

-

25,57

-

69,85

3.

Pozostałe rezerwy

a)

długoterminowe

-

-

-

-

b)
-

krótkoterminowe

-

-

-

-

-

23 418,43

83 531,73

594,79

-

Rezerwy na zobowiązania
ogółem

30.

106 355,37

Zakres zmian stanu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Stan aktywa z tytułu OPD na początek okresu, w tym
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a)

odniesionych na wynik finansowy

b)

odniesionych na kapitał własny

c)

odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy

2.

Zwiększenia, w tym

a)

odniesionych na wynik finansowy

b)

odniesionych na kapitał własny

c)
3.

32.

-

odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy

18 978,49
18 978,49
-

Zmniejszenia

a)

odniesionych na wynik finansowy

b)
c)
4.

odniesionych na kapitał własny

a)

odniesionych na wynik finansowy

b)

odniesionych na kapitał własny

c)

odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy

31.

70 873,84
-

-

odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy

51 895,35
51 895,35
-

Stan aktywa z tytułu OPD na koniec okresu, w tym

Zakres zmian stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Stan rezerwy z tytułu OPD na początek okresu, w tym

a)

odniesionych na wynik finansowy

b)

odniesionych na kapitał własny

c)

odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy

2.

Zwiększenia, w tym

a)

odniesionych na wynik finansowy

b)
c)
3.

odniesionych na kapitał własny

a)

odniesionych na wynik finansowy

b)
c)
4.

odniesionych na kapitał własny

a)

odniesionych na wynik finansowy

b)

odniesionych na kapitał własny

c)

odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy

odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy
Zmniejszenia

odniesionych na wartość firmy, ujemną wartość firmy
Stan rezerwy z tytułu OPD na koniec okresu, w tym

Wartość

20 783,97
20 783,97
83 531,73
83 531,73
104 315,70
104 315,70
-

Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi)
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Wartość na koniec
roku

Lp. Wyszczególnienie

Zobowiązania
przeterminowane do
6 miesięcy

Zobowiązania
bieżące

-

Zobowiązania
przeterminowane
powyżej 12
miesięcy

Zobowiązania
przeterminowane
od 6-12 miesięcy

1.

Wobec jednostek powiązanych

-

-

a)

z tytułu dostaw i usług, w tym:

-

-

do 12 miesięcy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

powyżej 12 miesięcy

-

-

-

-

-

b)

pozostałe

-

-

-

-

-

2.

Wobec pozostałych jednostek

a)

kredyty i pożyczki

b)

z tytułu emisji dłużnych pap. wart.

522 374,35
100 000,00
28 846,20
104 044,88
104 044,88
140 468,17
114 516,31
34 498,79
522 374,35

522 374,35
100 000,00
28 846,20
104 044,88
104 044,88
140 468,17
114 516,31
34 498,79
522 374,35

-

-

-

-

-

-

c)

inne zobowiązania finansowe

d)

z tytułu dostaw i usług

-

do 12 miesięcy

-

powyżej 12 miesięcy

e)

zaliczki otrzymane na poczet dostaw

f)

zobowiązania wekslowe

g)

z tytułu podatków, ceł, ubezp. społ.

h)

z tytułu wynagrodzeń

i)

inne
Razem

33.

Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych
Wymagalne powyżej 1
roku do 3 lat

-

-

-

-

- kredyty bankowe

-

-

-

-

- z tytułu dłużnych papierów wartościowych

-

-

-

-

- inne zobowiązania finansowe

-

-

-

-

182 504,18

182 504,18

-

-

150 000,10

150 000,10

-

-

-

-

-

-

32 504,08
-

32 504,08
-

-

-

182 504,18

182 504,18

-

-

1.

Wyszczególnienie

Zobowiązania długoterminowe wobec
jednostek powiązanych

- inne
2.

Zobowiązania długoterminowe wobec
pozostałych jednostek

- kredyty bankowe
- z tytułu dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe
- inne
Zobowiązania długoterminowe ogółem

34.
Lp.

Wymagalne
powyżej 3 lat
do 5

Wartość bilansowa na
koniec okresu

Lp.

Wymagalne
powyżej 5 lat

Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów
Wyszczególnienie

Wymagalne
Wymagalne
Wymagalne
Wartość bilansowa Wymagalne do 1
powyżej 1 roku do 3 powyżej 3 lat powyżej 5
na koniec okresu
roku
lat
do 5
lat
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1.

Kredyty bankowe

250 000,10

2.
-

Kredyt BZ WBK
Pożyczki

250 000,10

Razem

250 000,10

35.

100 000,00

150 000,10

100 000,00
-

150 000,10
-

-

100 000,00

150 000,10

-

-

-

-

-

-

Zobowiązania finansowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

Nie wystąpiły
36.

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

37.

Zobowiązania warunkowe

Nie dotyczy
38.

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Nie dotyczy
39.

Przeciętne zatrudnienie
Lp.

Wyszczególnienie

1.

40.

Rok bieżący

Rok poprzedni

Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę

38,00

41,00

Razem

38,00

41,00

Wynagrodzenie osób wchodzących w skład organów zarządzających oraz nadzorujących wypłacone lub
należne
Lp.

Wyszczególnienie
1. Wynagrodzenia wypłacone
- Ireneusz Plaza
- Szymon Bula
2. Wynagrodzenia należne

Rok bieżący

Rok poprzedni

186 620,21

183 830,90

99 097,14
87 523,07
-

91 915,45
91 915,45
-

186 620,21

183 830,90

Razem

41.

Pożyczki wypłacone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających oraz nadzorujących

Nie wystąpiły
42.

Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie
głosów w organie stanowiącym spółki
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Lp.

Wyszczególnienie

1.

Udział w kapitale

100,00

Centrum Nadzoru Kardiologicznego „Kardiofon” Sp. z o.o.

43.

Udział w liczbie
głosów

Wynik okresu

100,00

21 075,17

Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Lp.

Wyszczególnienie

1.

Rok bieżący

4 707 023,66
4 191 697,92
445 269,99
70 055,75
53 202,31
7 344,71
7 344,71
4 767 570,68

Przychody netto ze sprzedaży produktów

2.

Przychody netto ze sprzedaży usług

-

Przychody ze sprzedaży usług Telekardiologicznych

-

Akcja informacyjno-profilaktyczno-społeczna

-

Pozostałe

3.

Przychody ze sprzedaży towarów

4.

Przychody ze sprzedaży materiałów

-

sprzedaż materiałów
Przychody netto ze sprzedaży razem

44.

Rok poprzedni

5 244 785,18
4 728 061,08
463 671,95
53 052,15
9 096,52
12 739,24
12 739,24
5 266 620,94

Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Lp.

Wyszczególnienie

Rok bieżący

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
- kraj
2. Przychody netto ze sprzedaży usług
- kraj
3. Przychody ze sprzedaży towarów

Rok poprzedni

4 707 023,66
4 707 023,66
53 202,31

5 244 785,18
5 244 785,18
9 096,52

7 344,71
7 344,71
4 767 570,68

12 739,24
12 739,24
5 266 620,94

- kraj
4. Przychody ze sprzedaży materiałów
- kraj
Przychody netto ze sprzedaży razem

45.

Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w
roku następnym

Nie dotyczy
46.

Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby
Lp.

Wyszczególnienie

Rok bieżący

1. Amortyzacja
2. Zużycie materiałów i energii
3. Usługi obce
4. Podatki i opłaty

388 298,95
218 718,02
1 533 299,03
215 013,80

Rok poprzedni

411 645,48
213 373,83
1 925 589,68
227 131,41

- podatek akcyzowy
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1 665 896,27
319 724,10
213 331,35
4 554 281,52

5. Wynagrodzenia
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
7. Pozostałe koszty rodzajowe
Koszty rodzajowe ogółem

47.

2 152 480,24
397 133,56
297 643,50
5 624 997,70

Struktura pozostałych przychodów operacyjnych
Lp. Wyszczególnienie

Rok bieżący

20 055,26
26 844,15

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
- przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych (wartość ujemna)

-

16 317,03
28 664,49

6 788,89

-

189 911,67
39 466,56
122,58
78 912,84
42 643,32
23 718,84
5 047,53
209 966,93

2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne
- zwrócone koszty sądowe
- pozostałe
- kary umowne
- rozw. Rezerw i odpisów aktual.
- umorzenie zobowiązań
- odszkodowania
Pozostałe przychody operacyjne ogółem

48.

Rok poprzedni

12 347,46
258 702,02
42 633,83
60,95
192 787,50
20 273,83
2 945,91
275 019,05

Struktura pozostałych kosztów operacyjnych
Lp. Wyszczególnienie

Rok bieżący

-

1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
- przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
wartość zbytych niefinansowych aktywów trwałych (wartość ujemna)
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
- odpisy aktualizujące wartość należności
- odpisy aktualizujące wartość zapasów
3. Inne koszty operacyjne
- koszty procesowe
- zapłacone kary
- umorzone należności
- pozostałe
Pozostałe koszty operacyjne ogółem

49.

Rok poprzedni

-

-

165 609,29
51 743,75
11 670,49
96 472,01
5 723,04
165 609,29

92 298,07
92 298,07
187 151,36
65 334,78
5 607,70
115 422,27
786,61
279 449,43

Struktura przychodów finansowych
Lp.

Wyszczególnienie

Rok bieżący
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1. Dywidendy i udziały w zyskach

-

-

a) od jednostek powiązanych

-

-

22 817,49
22 817,49
21 309,68
1 507,81
-

20 231,45
20 231,45
20 231,45
-

22 817,49

20 231,45

b)

od pozostałych jednostek

2. Odsetki
a) od jednostek powiązanych
- odsetki od udzielonej pożyczki
b)

od pozostałych jednostek

- odsetki od kontrahentów
- odsetki od lokat
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne
Przychody finansowe ogółem

50.

Struktura kosztów finansowych
Lp.

Wyszczególnienie

Rok bieżący

Rok poprzedni

1. Odsetki

28 541,05

48 595,45

a) od jednostek powiązanych

28 541,05
5 083,08
789,03
22 644,74
24,20
-

48 595,45
5 530,37
1 803,69
40 823,39
438,00
-

13 369,65
7 471,00
508,68
5 389,97
41 910,70

20 824,99
10 971,31
1 456,45
8 397,23
69 420,44

b)

od pozostałych jednostek

- odsetki z tytułu leasingu
- odsetki z tyt. dostaw i usług
- odsetki od spłaconych kredytów i limitu w r-ku
- odsetki budżetowe
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne
- prowizje kredytowe
- inne
- opłaty za poręczenie
Koszty finansowe ogółem

51.

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych oraz podatek dochodowy od zdarzeń nadzwyczajnych

Nie wystąpiły
52.

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku
finansowego brutto.

Raport jednostkowy Spółki Telemedycyna Polska S.A. za rok obrotowy 2014, Katowice 29 kwietnia 2015 r

Strona 41

Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna

Lp.

Wyszczególnienie

Rok bieżący

Rok poprzedni

1. Zysk brutto

223 458,28

2. Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu, w tym:

282 456,29

384 534,91

24,20

438,00

11 670,49

-

- odsetki budżetowe
- ubezpieczenie samochodu

-

420 523,13

514,90

1 341,37

- amortyzacja środków trwałych i wnip

43 165,60

22 165,59

- karty multisport (NKUP)

28 294,11

31 399,44

-

92 298,07

- umorzenie nalezności

15 626,56

49 731,24

- niewypłacone umowy zlecenia

37 355,66

43 264,17

- nieopłacone składki ZUS zaXI i XII

50 440,76

55 393,52

-

736,61

1 070,92

7 020,46

19 001,00

13 896,49

5 040,00

5 040,00

- rezerwa na urlopy pracownicze

8 560,68

11 486,11

- Koszty konsumpcji i noclegów

46 130,42

47 643,84

- pozostałe koszty

- aktualizacja należności i zobowiązań

- rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe
- vat nkup
- pfron
- darowizna

- SEG
- rezerwa na premie Zarządu

3. Zwiększenia kosztów podatkowych

2 816,64

2 680,00

12 744,35

-

581 464,02

142 782,54

- umowy zlecenia za XII ub. roku wypł. wbieżącym roku

55 393,52

70 635,82

- opłacone składki zus za rok poprzedni

43 264,17

72 146,72

- opłacone składki zus za rok 2014 (call center )

77 445,56

-

405 360,77

-

-

-

89 553,62

51 851,50

- rozwiązanie odpisu aktualizującego należności

42 643,32

-

- rozwiązanie rezerwy na niewykorzystane urlopy

18 088,83

-

- wypłacone wynagrodzenia za rok 2014 (call center)
- wartość sprzedaży środków trwałych
4. Przychody nie będące przychodami podatkowymi

- rozwiązanie rezerwy na premie dla zarządu

-

-

28 821,47

51 851,50

5. Zwiększenia przychodów podatkowych

51 851,50

58 029,63

- opłacone kary i odsetki za poprzedni rok

51 851,50

58 029,63

- Niezapłacone kary i odsetki

6. Dochód /strata
7. Odliczenia od dochodu

- 113 251,57

-

172 592,63

-

-

- strata z 2006 r.

-

-

- strata z 2007 r.

-

-

- strata z 2008 r.

-

-

- darowizna na fundację

-

-

8. Podstawa opodatkowania
9. Podatek według stawki 19%
10. Odliczenia od podatku

- 113 251,00

-

172 592,00

-

-

-

-

-

-

11. Podatek należny
12. Zmiana stanu aktywa na odroczony podatek dochodowy
13. Zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek dochodowy
14. Razem obciążenie wyniku brutto
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53.

Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji z bilansu lub rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach
obcych

Nie dotyczy
54.

Umowy zawarte przez jednostkę, nieuwzględnione w bilansie

Nie wystąpiły
55.

Istotne transakcje zawarte przez jednostkę z jednostkami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe

Nie wystąpiły

56.

Wynagrodzenie biegłego rewidenta
Lp.

Wyszczególnienia

Wysokość wynagrodzenia

12 500,00 zł

1. Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego

12 500,00 zł

Suma

57.

Zmiany zasad polityki rachunkowości w roku obrotowym

Lp.

Wyszczególnienie

1.

Zmiana polityki rachunkowości w 2 393 860,43
zakresie rozliczania kosztów w
czasie.
Rozliczenia
międzyokresowe czynne zostały
rozszerzone o koszty sprzedaży
związane z pozyskaniem umów
abonamentowych.

58.

Przed zmianą

Zmiana wyniku
finansowego
2014

Po zmianie

Przyczyny

1 911 054,10

Konieczność zachowania
istoty
współmierności
ponoszonych kosztów do
uzyskiwanych przychodów.

482 806,33

Porównywalność danych
Wartość w
bieżącym

Lp.

Zmiany w polityce rachunkowości

1.

Zmiana polityki rachunkowości w zakresie rozliczania 482 806,33
kosztów w czasie. Rozliczenia międzyokresowe czynne
zostały rozszerzone o koszty sprzedaży związane z
pozyskaniem umów abonamentowych.

roku Wartość w
poprzednim
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59.

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

Nie dotyczy
60.

Informacje dodatkowe, jeśli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Nie dotyczy
61.

Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul Modelarskiej 12.
62.

Sprawozdanie za okres, w którym nastąpiło połączenie

Nie dotyczy
63.

Opis niepewności możliwości kontynuowania dalszej działalności, o ile występuje

Nie występuje
64.

Inne informacje, które mogą mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku
finansowego jednostki

Nie dotyczy

65.

Informacja o transakcjach ze spółkami powiązanymi
Wyszczególnienie transakcji i ich przedmiot

sprzedaż usług

Nazwa spółki
CNK Kardiofon sp. z o.o.

Kwoty transakcji za rok:
obrotowy

poprzedni

349 406,15

211 115,00

- sprzedaż materiałów, wyposażenia

-

-

- otrzymane opłaty za udzielenie licencji

-

-

- otrzymane i naliczone odsetki

-

-

- sprzedaż środków trwałych

-

4 722,00

- sprzedaż środków trwałych w budowie

-

-

- leasing

-

-

- pozostałe

-

-

- sprzedaż towarów

-

-

- sprzedaż materiałów, wyposażenia

-

-

- otrzymane opłaty za udzielenie licencji

-

-

- otrzymane i naliczone odsetki

-

-

- sprzedaż środków trwałych

-

-

- sprzedaż usług faktoringu

-

-

- pozostałe

-

-

- sprzedaż towarów

-

-

- sprzedaż materiałów, wyposażenia

-

-

- otrzymane opłaty za udzielenie licencji

-

-
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- otrzymane i naliczone odsetki

-

-

- sprzedaż środków trwałych

-

-

- sprzedaż usług faktoringu

-

-

- najem powierzchni biurowej

-

-

- pozostałe

-

-

349 406,15

215 837,00

66.

Nota objaśniająca do rachunku przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie transakcji i ich przedmiot

Kwoty transakcji za rok:
obrotowy

poprzedni

zmiana

II Korekty
3. Odsetki i udziały w zyskach
Przychody z lokat

1 507,81

Odsetki od kredytów

-22 644,74

Odsetki leasingowe

-5 083,08

Razem:

-26 220,01

-26 220,01

20 055,26

20 055,26

4. Zysk z działalności inwestycyjnej
Zysk ze sprzedaży środków trwałych

106 355,37

23 518,43

82 836,94

3 826,61

44 485,37

40 658,76

7. Zmiana stanu należności

364 709,85

477 109,64

112 399,79

8.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych

522 374,35

667 949,46

100 000,00

205 594,91

5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu zapasów

wyłączenia:
kredyty i pozyczki
leasing

28 846,20

34 497,28

Razem:

393 528,15

427 857,27

-34 329,12

RMK czynne

875 177,37

496 591,62

-378 585,75

RMK bierne

59 660,28

42 170,66

17 489,62

220 145,02

232 532,19

-12 387,17

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Przychody przyszłych okresów

-373 483,30

Razem:

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
1. Zbycie WNIP i środków trwałych
Przychody ze sprzedaży środków trwałych
2. Przychody finansowe z lokat

26 844,15
0,00

Wydatki:
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Nabycie środków trwałych

54 956,92

wyłączenie:
samochód nabyty w leasingu
Nabycie WNIP
Zmiana stanu środków trwałych w budowie

0,00
71 111,65
504 402,03

501 902,00

-38 158,73

wyłączenie:

przesunięcie z zapasów

40 658,76

Razem:

87 909,84

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
1. Wpływy
Kredyt na działalność

0,00

Wykorzystany limit w rachunku bieżącym

0,00

91 758,07

-91 758,07

150 000,10

250 000,06

-99 999,96

100 000,00

205 594,91

-105 594,91

1. Wydatki
Spłata kredytów

-205 594,87

Razem:

Katowice 27.04.2015r.

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu

Marzenna Koczara-Gawlyta
Główna Księgowa

Ireneusz Plaza
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VIII.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU EMITENTA ZA ROK 2014

TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014

Prezes Zarządu – Ireneusz Plaza
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I.

INFORMACJE OGÓLNE
1. DANE TELEADRESOWE
Nazwa (firma): Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna
Forma prawna: Spółka Akcyjna
Kraj siedziby: Polska
Siedziba i adres: 40-142 Katowice, ul. Modelarska 12
Telefon: +48 32 376 14 55
Faks: +48 32 376 14 59
Adres poczty elektronicznej: info@telemedycynapolska.pl
Strona internetowa: www.telemedycynapolska.pl
REGON: 240102536
NIP: 648-25-42-977
KRS: 0000352918

2. DATA UTWORZENIA SPÓŁKI
TELEMEDYCYNA POLSKA S.A. (Spółka) została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 11 marca 2005 roku.
W dniu 26 czerwca 2008 roku uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zmieniono nazwę Spółki
z Śląskie Centrum Telemedycyny Sp. z o.o. na Telemedycyna Polska Sp. z o.o.
W dniu 9 marca 2010 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o przekształceniu formy
prawnej Telemedycyny Polskiej ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Zmiana formy
prawnej została zarejestrowana przez Sąd w dniu 1 kwietnia 2010 roku.

3. KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Telemedycyna Polska Sp. z o. o. została wpisana dnia 14 lipca 2005 roku do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS
0000237991. Po zmianie formy prawnej na spółkę akcyjną Telemedycyna Polska S.A. została wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352918 w dniu 1 kwietnia 2010 roku.

4. PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki są usługi telemedyczne – całodobowa teleopieka kardiologiczna
(w tym przesyłanie i analizowanie badań EKG przez telefon dla pacjentów indywidualnych) oraz świadczenie usług
zdalnego wsparcia diagnostycznego dla placówek medycznych (w tym przesyłanie i analizowanie badań EKG
przez Internet), ujęte w PKD w dziale 86 – OPIEKA ZDROWOTNA: szpitalnictwo (grupa 86.1), praktyka lekarska
(grupa 86.2) oraz pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego (grupa 86.9).
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5. KAPITAŁ ZAKŁADOWY
Kapitał zakładowy Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił 580,00 tys. zł i dzielił się na
5 000 tys. akcji serii A oraz 800 tys. akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

6. STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA
Na dzień 31.12.2014 roku struktura akcjonariatu Spółki przedstawiała się następująco:
TLP Inwest Sp. z o.o. – 36,3%,
Ireneusz Plaza – 24,1%,
Impera Seed Fund Sp. z o.o. Fundusz Kapitałowy Sp. k.– 10,0%
Janusz Orzeł – 8,5%
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. – 5,1%,
Pozostali – 16,0%.

7. ORGANY SPÓŁKI
Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd.
Zarząd – skład na dzień 31.12.2014 roku:
Ireneusz Plaza - Prezes Zarządu,
Szymon Bula – Wiceprezes Zarządu
Zarząd – skład od dnia 14.01.2015 roku:
Ireneusz Plaza - Prezes Zarządu,
Rada Nadzorcza Spółki – skład na dzień 31.12.2014 roku:
Bartosz Ostafiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Łukasz Bula – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Pokrzywa – Członek Rady Nadzorczej
Małgorzata Kamińska-Plaza – Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Ziemiński – Członek Rady Nadzorczej
Igor Wolniakowski - Członek Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza Spółki – skład od 14.01.2015 roku:
Bartosz Ostafiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Szymon Bula – Członek Rady Nadzorczej
Julita Czyżewska - Członek Rady Nadzorczej
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Małgorzata Kamińska-Plaza – Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Ziemiński – Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Szalwa – Członek Rady Nadzorczej

II.

INFORMACJA O SYTUACJI MAJĄTKOWO-FINANSOWEJ
1. OPIS ZDARZEŃ O ISTOTNYM WPŁYWIE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI
W 2014 roku Spółka Telemedycyna Polska S.A. obrała strategię rozwoju, opartą na wzroście wartości firmy
i wzroście zdywersyfikowanych przychodów. Spółka skupiała działania przede wszystkim na optymalizacji
sprzedaży swoich usług. W tym celu rozpoczęto prace związane z poszukiwaniem kolejnych kanałów dystrybucji
i doskonaleniem całego procesu.
Zgodnie z przyjętą strategią, Firma intensyfikowała współpracę z podmiotami medycznymi oraz kontynuowała
doskonalenie wdrażanych w kolejnych placówkach usług, tj. Kardiotestu oraz badania Holter EKG 24h. Kardiotest
to autorskie, opracowane przez Telemedycynę Polską S.A., nieinwazyjne badanie diagnostyczne, oceniające
ryzyko wystąpienia chorób serca. Holter EKG 24h diagnozuje zaburzenia pracy serca i polega na rejestrowaniu
zapisu EKG podczas codziennej aktywności pacjenta, 24 godziny na dobę. W I kwartale 2014 roku Spółka
dokonała reorganizacji sieci placówek partnerskich realizujących badanie Kardiotest. W tym celu uruchomiono
nowe placówki partnerskie. Natomiast w III kwartale 2014 r. jednostka sprzedażowa call center w Krakowie
rozpoczęła sprzedaż usługi Kardiotest.
W I kwartale 2014 r. Spółka nawiązała współpracę z zewnętrznym dostawcą usług outsourcingowych w zakresie
pozyskiwania zamówień usługi Kardiotele poprzez telesprzedaż. W II kwartale 2014 r., w celu doskonalenia
świadczonych usług, Spółka wprowadziła nowy cennik usługi Kardiotele i przeprowadziła badanie satysfakcji jej
Klientów. Wyniki posłużyły do kontynuowania intensywnych prac nad podnoszeniem jakości świadczonej usługi.
Dostrzegalne stale wzrastające przywiązanie pacjentów do Kardiotele przełożyło się na dłuższe okresy
zawieranych umów i skuteczniejszą reaktywację umów kończących się. Coraz większa świadomość
społeczeństwa z korzyści płynących ze świadczenia usług w modelu telemedycznym oraz coraz lepszej jakości
bazy przyczyniły się do zwiększenia efektywności sprzedaży i pozyskania nowych Klientów. Ponadto,
w IV kwartale 2014 r. testowo wznowiono sprzedaż usługi Kardiotele dla firm, a testy te są dalej prowadzone
w 2015 roku.
Bazując na dogłębnej analizie oraz zdobytych doświadczeniach w I połowie 2014 roku, utworzona w II kwartale
2014 r. komórka zajmująca się współpracą z placówkami medycznymi, podejmowała szerokie działania w celu
uruchomienia w 2015 roku ogólnopolskiego projektu o charakterze edukacyjno-profilaktyczno-społecznym. Jego
celem jest budowanie świadomości przede wszystkim Pacjentów oraz personelu medycznego, a także
promowanie usług świadczonych przez Spółkę w zakresie usług telemedycznych. Projekt ten jest kontynuowany
w 2015 roku i upatruje się w nim szansę na łatwiejszy dostęp do jego uczestników pod kątem sprzedaży usług
Spółki w późniejszym terminie. Projekt ten przyczyni się do budowania bardziej efektywnej bazy dla działu call
center, co wpłynie na wzrost sprzedaży usług Spółki.
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W rezultacie podjętych analiz w II kwartale 2014 r. Spółka podjęła decyzję o wdrożeniu nowego projektu dystrybucji
usług za pośrednictwem kanału sprzedaży bezpośredniej, którego celem była budowa i doskonalenie struktur
sprzedaży, z naciskiem na potrzeby klienta indywidualnego. Projekt został zakończony w IV kwartale 2014 roku.
Podjęte zostały jednocześnie intensywne prace nad udoskonaleniem telefonicznej formy sprzedaży, w czym
upatrywana jest wciąż szansa na istotny wzrost przychodów w 2015 roku.
W II kwartale 2014 roku Spółka zdecydowała się na zmianę polityki rachunkowości w zakresie rozliczania
ponoszonych kosztów pozyskiwania nowych umów. Do tego momentu Telemedycyna Polska S.A. zaliczała
wydatki związane ze sprzedażą umów „Kardiotele” do bieżących kosztów operacyjnych. Przychody uzyskiwane
w wyniku sprzedanych umów Spółka uzyskiwała w okresach od 12 do 36 miesięcy. Zgodnie więc z zasadą
określoną w art. 6 ust. 2 ustawy o rachunkowości (zasada współmierności), zmiana ta była konieczna, aby
zachować adekwatność osiąganych przychodów do ponoszonych kosztów. Opisana zmiana polityki rachunkowości
została jednorazowo ujęta w czerwcu 2014 r. i spowodowała znaczny wzrost wyników w II kwartale 2014 r. Zarząd
ocenia, iż czynność ta była niezbędna, aby w bardziej przejrzysty sposób zaprezentować efektywność finansową
Spółki w rachunku zysków i strat.
Pod koniec 2014 roku Spółka podjęła szereg działań w celu redukcji kosztów świadczenia usług przez Centrum
Monitoringu Kardiologicznego. Ponadto, na podstawie pozytywnej decyzji Sanepidu dotyczącej spełniania przez
pomieszczenia i urządzenia Centrum Monitoringu Kardiologicznego odpowiednich wymagań, w grudniu 2014 roku
Centrum Monitoringu Kardiologicznego zostało zarejestrowane jako samodzielna, niezależna komórka NZOZ
Telemedycyna Polska.
W celu zwiększenia przywiązania klienta do marki, a także wzrostu świadomości świadczonych przez Spółkę
usług, prowadzone były intensywne prace we wszystkich kanałach sprzedaży, dotyczące poprawy efektywności
działań marketingowych. Spółka przygotowała nowe materiały promocyjne, m.in. ulotki, plakaty, foldery
informacyjne, przeznaczone dla pacjentów oraz pracowników służby zdrowia. Ukończony został poradnik pacjenta
w wersji broszurowej, a także w wersji DVD, który wysyłany jest klientom nabywającym zestaw Kardiotele. Nowe
elementy podkreślają medyczny charakter usługi i wpływają na rozpoznawalność marki.
Miniony rok był także intensywnym okresem związanym z rozwojem kadry pracowniczej. W II kwartale 2014 r.
wprowadzony został program szkoleń dla pracowników, natomiast w III kwartale 2014 r. Spółka usprawniła również
proces zarządzania poprzez wdrożenie nowego systemu kontroli wydajności pracy managerów w formie tzw. Kart
Celów, które obejmują kluczowe zadania poszczególnych działów i zarządzane są przez kluczowych menadżerów
Spółki. Program szkoleń jest kontynuowany w 2015 roku i ma na celu podwyższenie kwalifikacji pracowników,
którzy odpowiedzialni są za opracowywania i wdrażanie kolejnych projektów w Spółce.
Podobnie jak w poprzednich latach, w roku 2014 Spółka kontynuowała ogólnopolską kampanię bezpłatnych badań
serca pod nazwą „Zadbaj o swoje serce”. Akcja jest organizowana nieprzerwanie od 2006 roku w centrach
handlowych na terenie całego kraju. Jednym z jej celów jest wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie
profilaktyki chorób serca. W 2014 roku przeprowadzono 35 akcji, podczas których zdiagnozowano ponad 3600
osób. Projekt ten w całości finansowany był ze środków pozyskanych od sponsorów. W 2014 roku zarówno
sponsorem, jak i partnerem strategicznym okazał się dystrybutor margaryny Optima Cardio – Zakłady Tłuszczowe
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„Kruszwica” S.A., który jest związany z tym projektem od początku jego istnienia. Kampania „Zadbaj o swoje serce”
cieszy się nieustannym zainteresowaniem i z roku na rok odnotowuje coraz większy sukces. Nasze działania są
wspierane przez największe media regionalne i ogólnopolskie. Jedną z cech tej akcji jest nie tylko możliwość
wykonywania badań i konsultacji oferowana jej uczestnikom, ale również wykreowania pozytywnego wizerunku
Telemedycyny Polskiej jako firmy dbającej o zdrowie społeczeństwa. W związku z dużym zainteresowaniem tą
akcją, Zarząd podjął decyzję o jej kontynuacji i dalszym rozwoju w 2015 roku.

2. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA SPÓŁKI
Telemedycyna Polska S.A. jest liderem teleopieki kardiologicznej w Polsce. Specjalizuje się w usługach
telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych. Jako pionier i lider
telemedycyny Spółka znacząco wpływa na rozwój rynku telemedycznego w Polsce. W 2010 roku Telemedycyna
Polska zadebiutowała na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych na rynku NewConnect, stając się tym
samym pierwszą w Polsce publiczną spółką telemedyczną. Spółka posiada 100% udziałów, drugiej co do wielkości
na rynku w Polsce, spółki Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Usługi świadczone w 2014 r. przez Spółkę.:
Kardiotele – całodobowa teleopieka kardiologiczna
EKG z opisem – badanie serca z natychmiastowym opisem
Kardiotest – ocena ryzyka wystąpienia chorób serca
Holter EKG 24 h – diagnostyka zaburzeń rytmu serca (usługa w fazie testów)
Telemedycyna Polska osiągnęła w 2014 roku 4.767,6 tys. PLN przychodów netto ze sprzedaży, co oznacza
spadek o 9,5 % r/r. W prezentowanym okresie Spółka osiągnęła wyższy w porównaniu do 2013 r. poziom EBITDA
(wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) wynoszący 630,9 tys. PLN. W 2013 roku był to
poziom odpowiednio 40,3 tys. PLN. Na poziomie wyniku netto w 2014 roku Spółka odnotowała zysk w kwocie
120,9 tys. PLN w porównaniu ze stratą 374,1 tys. PLN w 2013 roku.
W dniu 24 września 2014 roku w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja „Telemedycyna i eZdrowie
2014” organizowana przez Polskie Towarzystwo Telemedycyny I e-Zdrowia, której uczestnikiem była
Telemedycyna Polska S.A.. Celem spotkania była dyskusja na temat aktualnych trendów i innowacji w ochronie
zdrowia, a także wymiana doświadczeń ekspertów z branży medycznej.
W dniu 29 października 2014 roku w Warszawie Spółka wzięła udział w pierwszym w Polsce Kongresie
Gospodarki Senioralnej. Spotkanie dotyczyło innowacyjnych modeli finansowych i rozwiązań dla biznesu
związanego z usługami dla osób starszych. Kongres był objęty honorowymi patronatami Ministerstwa Gospodarki
oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
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W I kwartale 2015 roku Spółka koncentrowała się na rozwijaniu kanałów dystrybucji swoich usług.
W tym celu kontynuowane były różne projekty współpracy zarówno z placówkami leczniczymi, jak i podmiotami
medycznymi. Spółka stale poszukuje szerokich możliwości rozbudowy kanałów sprzedaży usług oraz prowadzi
intensywne prace zmierzające do doskonalenia procesu sprzedaży. Ma to na celu zwiększenie liczby
obsługiwanych pacjentów oraz w konsekwencji, dzięki efektom skali, poprawę rentowności Spółki w dłuższym
okresie.
W oparciu o dokonane na przełomie 2014 i 2015 roku analizy, Spółka w dalszym ciągu poszukiwała możliwości
sprzedaży w nowych formach produktowych oraz prowadziła czynności związane z poprawą efektywności działań
handlowych. Ponadto, Zarząd Telemedycyny Polskiej S.A. podjął decyzję o zatrudnieniu nowej osoby do działu PR
i marketingu, odpowiedzialnej m.in. za kreowanie pozytywnego wizerunku marki. W tym obszarze działania Spółki
koncentrują się obecnie na uwidocznieniu obecności Spółki w mediach, zmierzające do wzmocnienia jej
rozpoznawalności i wiarygodności wśród społeczeństwa.
Od I kwartału 2015 r. trwają również prace nad zmianą cennika świadczonej usługi Kardiotele, która ma pomóc
w optymalizacji wolumenu sprzedaży i wpłynąć na poprawę rentowności świadczonych usług. Zmiany dotyczyć
będą głównie oferty cenowej oraz okresu, na jaki zawierane będą umowy.
Dnia 14 stycznia 2015 roku ze sprawowania funkcji Wiceprezesa Zarządu zrezygnował Pan Szymon Bula.
Powodem rezygnacji było planowane powołanie Pana Szymona Bula do składu Rady Nadzorczej Spółki, co
zgodnie z art. 387 § 1 kodeksu spółek handlowych wyklucza sprawowanie funkcji Członka Zarządu. Zmianom uległ
również skład Rady Nadzorczej Spółki. W dniu 14 stycznia 2015 roku z Rady Nadzorczej odwołani zostali
Panowie: Łukasz Bula, Piotr Pokrzywa oraz Igor Wolniakowski. Tego samego dnia powołani zostali nowi
Członkowie Rady Nadzorczej: Pan Szymon Bula, Pani Julita Czyżewska oraz Pan Krzysztof Szalwa.

4. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI
Rynek telemedycyny w Polsce znajduje się obecnie w fazie dynamicznego rozwoju. Podobne tendencje obecne są
również w segmencie telekardiologii, w ramach której Spółka prowadzi działalność. Co więcej, Telemedycyna
Polska S.A., będąc liderem rynku telemedycznego, wywiera istotny wpływ na krajową branżę telekardiologiczną,
w szczególności poprzez podejmowanie inicjatyw propagujących ideę oraz edukację w zakresie usług
telemedycznych.
W przyjętej strategii rozwoju Spółka zakłada utrzymanie pozycji lidera polskiego rynku telekardiologicznego oraz
dalsze umacnianie pozycji konkurencyjnej na rodzimym rynku telemedycznym. Przedmiotowe działania osiągnięte
zostaną poprzez realizację następujących celów:
rozszerzenie zakresu oferowanych usług telekardiologicznych,
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rozwój i dywersyfikacja działań sprzedażowych,
poprawa infrastruktury teleinformatycznej,
kontynuowanie i wdrażanie nowych działań marketingowych,
działania zwiększające przewagę technologiczną Spółki nad konkurencją – cel długoterminowy.
Zgodnie z zamiarami Emitenta pierwsze cztery cele strategiczne są obecnie realizowane oraz będą kontynuowane
w 2015 roku, natomiast czwarty z nich jest długoterminowym celem strategicznym Spółki.
Priorytetem w roku 2015 będzie poprawa rentowności Spółki, a także rozwój kanałów dystrybucji podstawowych
usług oferowanych przez Spółkę. Planowane jest uruchomienie sprzedaży w nowych formułach produktowych
i nawiązanie współpracy z kolejnymi placówkami leczniczymi, co docelowo ma poszerzyć wachlarz świadczonych
usług w zakresie telemedycyny i wpłynąć pozytywnie na wzrost klienteli i zainteresowania oferowanymi usługami.
Aktualizacja i optymalizacja oferty i formuły świadczonych usług ma jednocześnie na celu potwierdzenie wizerunku
Spółki jako eksperta i wiarygodnego partnera.
Uruchomione w 2015 r. projekty nastawione m.in. na intensywną współpracę z podmiotami medycznymi mają
w dalszym ciągu edukować społeczeństwo na temat korzyści płynących z usług świadczonych w modelu
telemedycznym, przyczynić się do zwiększenia popularności telemedycyny i podkreślić znaczenie prowadzonych
przez Grupę działań w profilaktyce chorób serca. Ich celem jest również budowanie bardziej efektywnej bazy
sprzedażowej. Z uwagi na dynamiczny wzrost zainteresowania, kontynuowana będzie również akcja medyczna
„Zadbaj o swoje serce”, której celem jest umożliwienie bezpłatnego przebadania się w zakresie nieprawidłowości
pracy serca oraz innych jak najszerszej grupie chętnych osób.
Dział call-center, wyodrębniony organizacyjnie w ramach struktur działu sprzedaży, prezentuje wysoki potencjał
rozwojowy w aspekcie pozyskiwania nowych klientów Spółki. Poszukiwane są kolejne możliwości w zakresie
zwiększenia efektywności pracowników i optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów teleinformatycznych.
Spółka prowadziła również na początku 2015 r. aktywne rozmowy z potencjalnymi partnerami strategicznymi
w zakresie dystrybucji usług telemedycznych. Aktualnie rozmowy są na bardzo zaawansowanym etapie i mogą
przyczynić się do istotnego wzrostu przychodów w średnim i długim terminie.

5. OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU
Spółka prowadziła jedynie badania rynkowe na potrzeby własne, poprzedzające wprowadzenie nowych usług dla
Pacjentów.
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6. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA
Za rok 2014 Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 4.767,6 tys. PLN. Oznacza to spadek
w porównaniu do roku 2013 o 9,5%. W prezentowanym okresie Spóła osiągnęła wyższy w porównaniu do 2013 r.
poziom EBITDA (wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) wynoszący 630,9 tys. PLN.
W 2013 roku był to poziom odpowiednio 40,3 tys. PLN. Na poziomie wyników netto w 2014 roku Spółka
wygenerowała zysk w wysokości 120,9 tys. PLN w porównaniu ze stratą 374,1 tys. PLN w 2013 roku.

Tabela 1 – Wskaźniki finansowe Spółki za 2014 i 2013 rok
NAZWA WSKAŹNIKA

FORMUŁA WSKAŹNIKA

2014

2013

Wynik ze sprzedaży / przychody netto ze
sprzedaży

4,2%

-7,0%

Wynik operacyjny powiększony o
amortyzację / przychody netto ze
sprzedaży

13,2%

0,8%

Wynik operacyjny / przychody netto ze
sprzedaży

5,1%

-7,1%

Wynik netto / przychody netto ze
sprzedaży

2,5%

-7,1%

Rentowność kapitałów własnych
(ROE)

Wynik netto / średnia wartość kapitałów
własnych

7,3%

-20,9%

Rentowność aktywów ogółem
(ROA)

Wynik netto / średnia wartość aktywów
ogółem

4,2%

-11,7%

Wskaźnik płynności bieżącej

Aktywa obrotowe / zobowiązania bieżące

1,6

1,4

Wskaźnik podwyższonej
płynności

(Aktywa obrotowe - zapasy krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe) / zobowiązania bieżące

0,7

0,7

Wskaźnik płynności gotówkowej

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty /
zobowiązania bieżące

0,0

0,0

Wskaźnik rotacji zapasów

Zapasy x 360 / przychody netto ze
sprzedaży

0,3

3,0

Wskaźnik rotacji należności

Należności krótkoterminowe x 360 /
przychody ze sprzedaży

27,5

32,6

Wskaźnik rotacji zobowiązań

Krótkoterminowe zobowiązania
nieoprocentowane x 360 / przychody ze
sprzedaży

39,4

43,3

Zobowiązania ogółem / aktywa

38,7%

44,1%

Rentowność na sprzedaży
Rentowność EBITDA
Rentowność zysku operacyjnego
Rentowność netto

Wskaźnik zadłużenia ogólnego

Raport jednostkowy Spółki Telemedycyna Polska S.A. za rok obrotowy 2014, Katowice 29 kwietnia 2015 r

Strona 56

Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna

Wskaźnik zadłużenia kapitałów
własnych

Zobowiązania ogółem / kapitał własny

63,2%

78,9%

Wskaźnik zadłużenia
długoterminowego

Zobowiązania długoterminowe / kapitał
własny

10,6%

18,8%

Spółka na koniec roku 2014 zatrudniała 39 pracowników na podstawie umowy o pracę. Dodatkowo spółka zlecała
wykonywanie prac na podstawie umów cywilnoprawnych głównie polegających na sprzedaży usługi Kardiotele
i Kardiotest. Spółka posiada własny dział sprzedaży w siedzibie Spółki w Katowicach i w Krakowie (31 stanowisk
na koniec grudnia 2014 r.).

7. KOMENTARZ DO PROGNOZ FINANSOWYCH
Spółka nie publikowała prognoz wyników jednostkowych na 2014 rok.

8. INFORMACJA O NABYCIU AKCJI WŁASNYCH
Spółka nie nabywała w bieżącym roku akcji własnych.

9. INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH
Spółka nie nabywała w bieżącym roku instrumentów finansowych, oraz nie posiada instrumentów finansowych.

10. POSIADANE ODDZIAŁY (ZAKŁADY)
Spółka nie posiada oddziałów.

III.

CZYNNIKI RYZYKA
1. RYZYKO ZWIĄZANE Z CELAMI STRATEGICZNYMI
Telemedycyna Polska S.A. w swojej strategii rozwoju zakłada utrzymanie pozycji lidera polskiego rynku
telekardiologicznego oraz dalsze umacnianie pozycji konkurencyjnej. Spółka skupia się przede wszystkim na
rozszerzeniu zakresu oferowanych usług telekardiologicznych, rozbudowie działu sprzedaży, dywersyfikacji działań
sprzedażowych (poprzez wykorzystanie potencjału biznesowego partnerów zewnętrznych oraz nawiązywanie
współpracy z lekarzami i ośrodkami zdrowia) oraz unowocześnienie infrastruktury teleinformatycznej. Ponadto,
długoterminowy cel strategiczny Spółki zakłada podjęcie przez Spółkę działań mających na celu zwiększenie
przewagi technologicznej Spółki nad konkurencją. W wyniku skutecznej realizacji przyjętej strategii rozwoju, Spółka

Raport jednostkowy Spółki Telemedycyna Polska S.A. za rok obrotowy 2014, Katowice 29 kwietnia 2015 r

Strona 57

Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna
utrzyma pozycję lidera rynku telekardiologicznego, a także w znaczący sposób rozszerzy zakres oferowanych
usług telemedycznych, co powinno wpłynąć na umocnienie pozycji konkurencyjnej Spółki Telemedycyna Polska
SA. Realizacja założeń strategii rozwoju Spółki uzależniona jest od zdolności Spółki do adaptacji do zmiennych
warunków branży telemedycznej, w ramach której Spółka prowadzi działalność. Do najważniejszych czynników
wpływających na tę branżę można zaliczyć: sytuację w publicznej służbie zdrowia, dostęp do lekarzy i usług
medycznych, stan zdrowia Polaków, zmiany struktury demograficznej kraju, dochody społeczeństwa, przepisy
prawa, rządowe i unijne plany rozwoju usług telemedycznych. Działania Spółki, które okażą się nietrafne w wyniku
złej oceny otoczenia bądź nieumiejętnego dostosowania się do zmiennych warunków tego otoczenia, mogą mieć
istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansowo-majątkową oraz na wyniki Spółki. Istnieje zatem
ryzyko nieosiągnięcia części lub wszystkich założonych celów strategicznych. W związku z tym przychody i zyski
osiągane w przyszłości przez Spółkę zależą od jego zdolności do skutecznej realizacji opracowanej
długoterminowej strategii. W celu ograniczenia niniejszego ryzyka Zarząd na bieżąco analizuje czynniki mogące
mieć potencjalnie niekorzystny wpływ na działalność i wyniki Spółki, a w razie potrzeby podejmuje niezbędne
decyzje i działania.

2. RYZYKO ZWIĄZANE Z POZYSKANIEM WYKWALIFIKOWANEGO PERSONELU
MEDYCZNEGO
Jednym z głównych elementów składających się na powodzenie działalności Spółki jest możliwość dalszego
zatrudniania i utrzymania wykwalifikowanego personelu. Wiodącą rolę w zakresie realizacji strategii oraz
prowadzenia bieżącej działalności odgrywa personel medyczny. Konkurencja na rynku pracy w sektorze
medycznym może narazić Spółkę na ryzyko związane z odejściem doświadczonych pracowników. Spółka może
nie być w stanie zatrzymać takich pracowników i po ich odejściu może nie być w stanie zastąpić ich osobami
posiadającymi takie same doświadczenia i umiejętności. Ponadto, pozyskanie wysoko wykwalifikowanych
specjalistów może wiązać się z wydłużonym czasem, wysokimi kosztami rekrutacji oraz problemami w realizacji
zadań w okresie wdrażania do nowych obowiązków, co może negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację
finansową lub wyniki działalności Spółki. Potencjał kadrowy, jakim Spółka aktualnie dysponuje, w znacznym
stopniu ogranicza i pozwala kontrolować ryzyka związane z zatrudnianiem pracowników i utrzymaniem wysoko
wykwalifikowanej kadry.

3. RYZYKO ZWIĄZANE Z NAJMEM POWIERZCHNI BIUROWYCH
Spółka nie posiada lokali własnych. Lokalizacja, w której umiejscowiona jest siedziba Spółki (w tym Centrum
Monitoringu Kardiologicznego) użytkowana jest na podstawie zawieranych umów najmu. Istnieje ryzyko zerwania
lub nieodnowienia umów bądź odnowienia umów na zasadach znacznie odbiegających od zasad obecnych, co
może wymusić konieczność zmiany lokalizacji i zawarcia umów najmu z innymi podmiotami, a także może wpłynąć
na wzrost kosztów najmu. Zgodnie z oświadczeniem Zarządu Spółki, dotychczasowa współpraca z wynajmującymi
układała się dobrze. Nie można jednak wykluczyć ziszczenia się przedmiotowego ryzyka w przyszłości.
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4. RYZYKO UZALEŻNIENIA OD DOSTAWCY APARATÓW TELEEKG
Spółka prowadzi działalność w branży telemedycznej w zakresie usług telekardiologicznych. W celu świadczenia
usługi Kardiotele, Spółka wyposaża klientów w pakiety „Life Pack Kardiotele - przenośne etui”, który jest
dostarczany klientom indywidualnym oraz „Internet Pack Kardiotele”, który otrzymują podmioty medyczne. Aparaty
teleEKG, wchodzące w skład zestawów „Life Pack Kardiotele”, nabywane są od jednego producenta, który jest
liderem na rynku produkcji tego typu urządzeń w kraju. W związku z powyższym istnieje ryzyko uzależnienia Spółki
od tego podmiotu. Pomimo faktu, iż Spółka nabywa od tego producenta wszystkie wykorzystywane przez siebie
aparaty teleEKG, w każdej chwili istnieje możliwość zakupu tych urządzeń od innego dostawcy krajowego, bądź
też zagranicznego. Ponadto Spółka jako lider rynkowy jest największym klientem dla swojego dostawcy, dlatego
też w istotny sposób może wpływać na politykę cenową kontrahenta.

5. RYZYKO ZWIĄZANE Z BŁĘDEM MEDYCZNYM
Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w świadczeniu usług telekardiologicznych wykonywanych na odległość.
W procesie świadczenia usług istotną kwestią dla pacjentów jest ciągłość świadczenia usługi zapewniona przez
nienaganną pracę personelu lekarskiego. Pomimo faktu, iż Spółka świadczy usługi telekardiologiczne najwyższej
jakości na podstawie wypracowanych i ściśle przestrzeganych procedur, jak w każdej działalności medycznej, nie
można wykluczyć wystąpienia błędu lekarskiego. W celu zminimalizowania tego ryzyka Spółka na bieżąco
monitoruje standardy świadczonych usług, a także posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
w ramach świadczonej przez Spółkę działalności gospodarczej, a dodatkowo każdy lekarz zatrudniany przez
Spółkę jest indywidualnie ubezpieczony od błędów lekarskich.

6. RYZYKO AWARII TECHNICZNYCH
Przedmiotem działalności spółki Telemedycyna Polska S.A. jest świadczenie usług telekardiologicznych. Spółka
w realizacji swoich usług wykorzystuje aparaty teleEKG, specjalistyczne oprogramowanie, a także korzysta z sieci
internetowych i telekomunikacyjnych. W związku z tym działalność Spółki jest narażona na ryzyko awarii
oprogramowania i urządzeń telemedycznych oraz infrastruktury telekomunikacyjnej. W celu minimalizacji
niniejszego ryzyka, Spółka wdrożyła odpowiednie procedury uruchamiane na wypadek awarii posiadanego
systemu. Ponadto, Spółka współpracuje na bieżąco z dostawcami usług serwisowych w zakresie sprzętu
i oprogramowania, co daje jej możliwość szybkiej reakcji na ewentualną awarię. Dodatkowo, jednym z celów
przeprowadzonej w 2010 r. emisji akcji serii B Spółki była inwestycja w poprawę posiadanej infrastruktury
technicznej, co powinno przełożyć się na wzrost bezpieczeństwa oferowanych usług dla klientów.
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7. RYZYKO WZROSTU PRESJI NA PODWYŻKĘ WYNAGRODZEŃ DLA
DYŻURUJĄCYCH LEKARZY
Specyfika działalności Spółki wymaga zatrudniania zespołu wykwalifikowanych lekarzy w zakresie kardiologii
i chorób wewnętrznych. Przy realizacji przez Spółkę usługi Kardiotele na dyżurach w całodobowym Centrum
Monitoringu Kardiologicznego zatrudniani są między innymi lekarze specjaliści z jednego z najlepszych w Polsce
ośrodków kardiologicznych – Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. W związku z faktem, że podaż lekarzy
specjalistów na rynku medycznym jest ograniczona, może to w przyszłości doprowadzić do zwiększenia presji na
wzrost wynagrodzeń dla wyspecjalizowanego personelu medycznego, co może wpłynąć na wzrost kosztów
działalności Spółki.

8. RYZYKO ZWIĄZANE Z KONKURENCJĄ
Rynek telekardiologii w Polsce znajduje się w początkowej fazie rozwoju. Pomimo tego, wykształciło się na nim
kilka rozpoznawalnych podmiotów, wśród których wiodącą pozycję zajmuje Telemedycyna Polska S.A. Zamiarem
Spółki jest utrzymanie pozycji lidera polskiego rynku telekardiologicznego oraz dalsze umacnianie pozycji
konkurencyjnej. Istnieje ryzyko, iż atrakcyjność perspektyw rozwoju rynku telemedycznego w Polsce wpłynie na
pojawienie się większej ilości podmiotów zamierzających zaistnieć na rynku telekardiologii, co spowoduje wzrost
konkurencji w branży działalności Spółki. Zaostrzenie konkurencji może w przyszłości wymusić konieczność
obniżenia osiąganych marż, co może przełożyć się na spadek rentowności działalności Spółki. Spółka nie ma
wpływu na poziom konkurencji w sektorze. Natomiast, w przypadku skutecznej implementacji przyjętej strategii
rozwoju, Spółka przede wszystkim osiągnie znaczącą przewagę technologiczną nad konkurencją oraz utrzyma
status lidera rynku telekardiologicznego w Polsce. Spółka posiada własne, rozbudowane, w pełni
skomputeryzowane Call Center zlokalizowane w dwóch oddziałach (Katowice i Kraków). Ponadto Spółka
dysponuje własnym Centrum Monitoringu Kardiologicznego z wykwalifikowaną kadrą medyczną. Ugruntowane
relacje z partnerami strategicznymi i bogate doświadczenie biznesowe w połączeniu z powyższymi przewagami
rynkowymi w sposób istotny ograniczają ryzyko związane z konkurencją na rynku telekardiologicznymi w Polsce.

9. RYZYKO DYNAMICZNYCH ZMIAN NA RYNKU TELEMEDYCZNYM
Rynek telemedycyny w Polsce i na świecie znajduje się obecnie w fazie dynamicznego rozwoju. Oznacza to
bardzo szybki przyrost sprzedaży istniejących usług i produktów, ich ciągłą ewolucję technologiczną oraz
pojawianie się zupełnie nowych usług i produktów. Istnieje ryzyko, iż ze względu na dynamicznie rozwijający się
rynek oraz szybkie tempo zmian technologicznych Spółka nie będzie w stanie dostosować się do zmian
rynkowych, co może spowodować pogorszenie jego pozycji konkurencyjnej, a w konsekwencji spadek tempa
rozwoju i pogorszenie wyników finansowych. W celu zminimalizowania tego ryzyka Zarząd Spółki śledzi na bieżąco
najnowsze trendy rynkowe współpracując z producentami sprzętu i oprogramowania telemedycznego, ośrodkami
akademickimi oraz lekarzami, jak również zwraca szczególną uwagę na trendy i rozwiązania istniejące na rynkach
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zagranicznych. Ponadto, skuteczna implementacja przyjętej strategii rozwoju w znaczący sposób wzmocni pozycję
technologiczną Spółki w stosunku do wymagań rynkowych.

10. RYZYKO ZWIĄZANE Z WPŁYWEM WIĘKSZOŚCIOWEGO AKCJONARIUSZA
NA SPÓŁKĘ
Ireneusz Plaza, pełniący funkcję Prezesa Zarządu, oraz TLP Inwest sp. z o.o. (podmiot, którego głównym
udziałowcem jest pan Szymona Bula, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki), posiadają łącznie
3.504.000 akcji Spółki uprawniających do 60,41% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz do wykonania
60,41% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W związku z powyższym wpływ większościowych akcjonariuszy
na działalność Spółki jest znacznie większy niż pozostałych akcjonariuszy, w szczególności w związku z art. 415
oraz art. 416 KSH i rodzi to ryzyko, że pozostali akcjonariusze nie będą w stanie wpływać na sposób zarządzania
i funkcjonowania Spółki.

11. RYZYKO ZWIĄZANE Z POWIĄZANIAMI RODZINNYMI
Pomiędzy osobami wchodzącymi w skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej występują powiązania rodzinne oraz
organizacyjne lub majątkowe. Z uwagi na bliskie relacje wskazanych osób domniemywa się, iż osoby te mogą
działać w porozumieniu. W związku z powyższym istnieje ryzyko, iż akcjonariusze, nabywający instrumenty
finansowe Spółki, nie będą w stanie wpływać na realizowaną przez Spółkę politykę rozwoju.

Katowice, 27 kwietnia 2015 roku
Zarząd Telemedycyny Polskiej S.A.

Ireneusz Plaza – Prezes Zarządu
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IX.

OPINIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZEZ
BIEGŁEGO REWIDENTA
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta stanowią załącznik do niniejszego
raportu.

X.

INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO
Zarząd Spółki Telemedycyna Polska S.A. przykłada dużą wagę do zapewnienia wszystkim akcjonariuszom
swobodnego dostępu do informacji o Spółce i poszanowania ich praw bez względu na wielkość posiadanego przez
nich pakietu akcji. By dać wyraz transparentności prowadzonych działań oraz zapewnić swym inwestorom
i akcjonariuszom dostęp do rzetelnych informacji, Emitent przestrzega zasad ładu korporacyjnego, zawartych
w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek
notowanych na NewConnect" zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na
NewConnect".
W związku z powyższym, poniżej zamieszczono informacje na temat zasad ładu korporacyjnego, które nie były
przez Emitenta stosowane, wraz ze wskazaniem jakie były okoliczności i przyczyny nie zastosowania danej zasady
oraz w jaki sposób Spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady lub jakie kroki
zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie zastosowania danej zasady w przyszłości.

Lp.

1

2

TAK/NIE/NIE
DOTYCZY

ZASADA

Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę
informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych
metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz
najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających
szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp
do informacji. Spółka, korzystając w jak najszerszym stopniu
z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z
inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również
nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać
transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z
wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i
upubliczniać go na stronie internetowej.
Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji
niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz
sposobu jej funkcjonowania.

TAK
Z wyłączeniem transmisji
obrad Walnego
zgromadzenia z
wykorzystaniem
sieci Internet, rejestracji
przebiegu
obrad i upublicznienia go
na stronie internetowej

KOMENTARZ

Emitent stosował w 2014 roku
niniejszą zasadę z wyłączeniem
transmisji obrad walnego
zgromadzenia z wykorzystaniem
sieci Internet, rejestrowania
przebiegu obrad i upubliczniania go
na stronie internetowej.
W ocenie Zarządu Emitenta koszty
związane z techniczną obsługą
transmisji oraz rejestracji przebiegu
obrad walnego zgromadzenia są
niewspółmierne do potencjalnych
korzyści.

TAK
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3

3.1

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową
i zamieszcza na niej: podstawowe informacje
o spółce i jej działalności (strona startowa)

TAK

3.2

opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju
działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej
przychodów

TAK

3.3

opis rynku, na którym działa emitent, wraz
z określeniem pozycji emitenta na tym rynku

TAK

3.4

życiorysy zawodowe członków organów spółki,

TAK

3.5

powzięte przez zarząd, na podstawie
oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje
o powiązaniach członka rady nadzorczej
z akcjonariuszem dysponującym akcjami
reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby
głosów na walnym zgromadzeniu spółki

TAK

3.6

dokumenty korporacyjne spółki

TAK

3.7

zarys planów strategicznych spółki

TAK

3.8

opublikowane prognozy wyników finansowych na
bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych
prognoz oraz korektami do tych prognoz
(w przypadku gdy emitent publikuje prognozy)

NIE

3.9

strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem
głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących
się w wolnym obrocie

TAK

3.10

dane oraz kontakt do osoby, która jest
odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie
oraz kontakty z mediami

TAK

3.11

(skreślony)

-

3.12

opublikowane raporty bieżące i okresowe

TAK
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3.13

kalendarz zaplanowanych dat publikacji
finansowych raportów okresowych, dat walnych
zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami
i analitykami oraz konferencji prasowych,

TAK

3.14

informacje na temat zdarzeń korporacyjnych,
takich jak wypłata dywidendy, oraz innych
zdarzeń skutkujących nabyciem lub
ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza,
z uwzględnieniem terminów oraz zasad
przeprowadzania tych operacji. Informacje te
powinny być zamieszczane w terminie
umożliwiającym podjęcie przez
inwestorów decyzji inwestycyjnych

TAK

3.15

(skreślony)

-

3.16

pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych
porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie
walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na
zadawane pytania

TAK

3.17

informację na temat powodów odwołania walnego
zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku
obrad wraz z uzasadnieniem

TAK

3.18

informację o przerwie w obradach walnego
zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy

TAK

3.19

informacje na temat podmiotu, z którym spółka
podpisała umowę o świadczenie usług
Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy
adresu strony internetowej, numerów
telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej
Doradcy,

TAK

3.20

Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję
animatora akcji emitenta

TAK

3.21

dokument informacyjny (prospekt emisyjny)
spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12
miesięcy

TAK

3.22

(skreślony)

-
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Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być
zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych
informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji
informacji umieszczanych na stronie internetowej.
W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub
wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na
stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać
przeprowadzona niezwłocznie.

TAK

4.

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według
wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty
bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie
internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym
następuje ich publikacja zgodnie z przepisami
obowiązującymi emitenta.

TAK

5.

Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze
szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów
indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną
korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej
spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą
na stronie www.GPWInfoStrefa.pl.

TAK

6.

Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z
przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem
umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich
obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna
wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z
Autoryzowanym Doradcą.

TAK

7.

W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które
w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania
przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent
niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego
Doradcę.

TAK

8.

Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy
dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych
do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.

TAK

9

9.1

Emitent przekazuje w raporcie rocznym:
informację na temat łącznej wysokości
wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady
nadzorczej.

Emitent prowadzi korporacyjną
stronę internetową w języku
polskim.

TAK
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9.2

10

Informację na temat wynagrodzenia
Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od
emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta
usług w każdym zakresie.

Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć
w obradach walnego zgromadzenia w składzie
umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na
pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.

NIE

Ze względu na konieczność
zachowania tajemnicy handlowej
i poufności zawartej umowy,
Emitent nie będzie stosował
powyższej praktyki w sposób ciągły.

TAK

11

Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy
Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie
dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.

NIE

12

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji
z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo
mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego
upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa
poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji
inwestycyjnej.

TAK

13

Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać
zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy
decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne
a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy
wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.

TAK

13a

W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od
akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału
zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce,
informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego
zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu
spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje
czynności, do których jest zobowiązany w związku z
organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia.
Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku
upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do
zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na
podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

TAK

14

Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty
dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający
pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym
przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie
dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga
szczegółowego uzasadnienia.

TAK
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15

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty
dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki,
których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia
prawa do dywidendy.

TAK

Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od
zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać
co najmniej:
• informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w

otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą
mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz
wyników finansowych emitenta,
• zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez

16

emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym
raportem,

NIE

• informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka

realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym
raportem.

Emitent zobowiązał się do
przekazywania miesięcznych
danych o wysokości przychodów ze
sprzedaży. Dane będą
przekazywane w formie raportu
bieżącego do 20 dnia każdego
miesiąca.

• kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć

miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta
i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów,
w szczególności daty publikacji raportów okresowych,
planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji,
spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany
termin publikacji raportu analitycznego.

16a

W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku
informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect") emitent powinien
niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla
przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect,
informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.

TAK

17

(skreślony)

-
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