
















































































1. Określenie podmiotu.

Neomedic S.A.

Siedziba na dzień sprawozdawczy: 31-476 Kraków, al. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 25c

2. Dane rejestrowe.

Numer KRS: 0000654121

Oznaczenie Sądu:

Data rejestracji: 21.12.2016

Kapitał zakładowy na dzień sprawozdania: 185.000,00 zł

NIP: 678-30-79-959

REGON: 120867335

3. Struktura akcjonariatu na 31.12.2021r.

Wspólnik / Akcjonariusz Akcje % Akcje Liczba Wartość 

nominalna 1 akcji 

(PLN)

Sposób pokrycia 

kapitału

ABC Medicover Holdings B.V. 100,00% 3 700 50 Opłacony

100,00% 3 700

4. Osoby zarządzające.

Okres Osoba Funkcja

2021-01-01 do 2021-12-31 Tomasz Wiśniewski Prezes Zarządu

2021-01-01 do 2021-12-31 Paweł Piszczek Członek Zarządu

 - prowadzenie działań z obszaru M&A

 - zarządzanie Grupą Neomedic

 - zapewnienie finansowania spółkom wchodzącym w skład Grupy Neomedic

 - rozwój Grupy Neomedic

Neomedic S. A. 

Sprawozdanie z działalności spółki za 2021r.

SAD REJONOWY DLA KRAKOWA-SRÓDMIESCIA W KRAKOWIE, XI 

WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

W okresie sprawozdawczym podstawowym przedmiotem działalności Spółki było: 

5. Działalność firmy w okresie sprawozdawczym.

6. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego 

zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego:

COVID-19

W związku z charakterem działalności operacyjnej, związanej z dostarczeniem usług w ramach Grupy Neomedic (najem, zarządzanie),

Spółka nie odnotowała żadnego wpływy pandemii COVID-19 na osiągnięte wyniki finansowe.
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7. Przewidywany rozwój.

Nie wystąpiły.

9. Nabycie udziałów (akcji) własnych:

Nie wystąpiło.

10. Instrumenty finansowe i ryzyka.

Ryzyko kredytowe:

Zarządzanie ryzykiem utraty płynności:

- prognozuje wpływy i wydatki pieniężne

Informacja na temat ryzyka stopy procentowej:

Informacja na temat ryzyka walutowego:  

Informacja na temat ryzyka ceny związanego z instrumentami finansowymi:

 

8. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju:

W okresie sprawozdawczym nie było przypadków niewywiązania się ze spłaty kapitału, wypłaty odsetek czy innych

warunków wykupu zobowiązań. Nie miały miejsca także przypadki naruszenia warunków umów pożyczek.

Spółka nie posiada instrumentów finansowych, z którymi wiązałoby się ryzyko utraty ich wartości na skutek zmiany

ceny rynkowej.

Ryzyko stóp procentowych występuje głównie w związku z udzielaniem i zaciąganiem przez Spółkę pożyczek.

Wymienione instrumenty finansowe oparte są o zmienne stopy procentowe i narażają Spółkę na ryzyko zmiany

przepływów pieniężnych związanych ze zmianą stóp procentowych. Spółka korzysta z finansowania w walucie krajowej

opartego na zmiennych stopach procentowych (pożyczki od innych podmiotów należących do grupy kapitałowej)

WIBOR. W przypadku pożyczek – stopy procentowe pozostają niezmienione w okresach miesięcznych, tygodniowych

lub zmieniają się codziennie (w oparciu o stawkę WIBOR O/N, TN, SW lub 1M). Z instrumentami tymi jest związane

ryzyko zwiększenia kosztów obsługi tych linii pożyczkowych w przypadku wzrostu rynkowych stóp procentowych.                                                                                                                                                   

Ryzyko walutowe nie występuje w Spółce.

Spółka planuje dalsze działania akwizycyjne na rynku położnictwa i neonatologii oraz kontynuacje działalności

w pozostałych obszarach. 

W ramach procesów ograniczających ryzyko utraty płynności Spółka:

Głównymi aktywami finansowymi narażonymi na ryzyko kredytowe posiadanymi przez Spółkę są: pożyczki, należności

handlowe.

Kwoty prezentowane w bilansie są wartościami netto, po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące, oszacowane przez

Zarząd Spółki na podstawie przeszłych doświadczeń oraz oceny aktualnej sytuacji ekonomicznej.  

Maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym stanowi wartość bilansowa aktywów finansowych nie uwzględniająca

wartości zabezpieczeń.

          

Spółka  utrzymuje zasoby środków pieniężnych wystarczające dla regulowania wymagalnych zobowiązań.

Ryzyko utraty płynności związane jest z regulowaniem wymagalnych należności i zobowiązań.                                                                                    

 - monitoruje płynność i zabezpiecza finansowanie w ramach podpisanych umów pożyczkowych
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11. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa:

Wskaźniki finansowe:

31.12.2021 31.12.2020

9,45 10,94

9,39 10,91

8,71 10,07

0,15 0,15

0,18 0,18

0,18 0,17

0,00 0,00

0,01 0,00

-412% 1099%

-1,3% -1,1%

-1,1% 2,9%

-1,3% 3,4%

39,34 53,97

4648,44 4029,88

6,74 22,46

Zarząd Neomedic S.A.

Tomasz Wiśniewski - Prezes Zarządu

…………………………………………..

Paweł Piszczek - Członek Zarządu

…………………………………………..

Kraków, dnia 22-02-2022 r.

Cykl rotacji zobowiązań wobec dostawców (w dniach) = ((zobowiązania z tytułu dostaw 

2020 + zobowiązania z tytułu dostaw 2021) / 2) *365 / koszty związane z dostawcami

Wskaźnik ogólnego zadłużenia = zobowiązania / aktywa

Wskaźnik długu = zobowiązania / kapitał własny

Wskaźnik długu długoterminowego = zobowiązania długoterminowe / kapitał własny

Wskaźnik długu krótkoterminowego = zobowiązania krótkoterminowe / kapitał własny

Cykl inkasa należności handlowych (w dniach) = ((należności handlowe 2020 + należności 

handlowe 2021) / 2) *365 / przychody ze sprzedaży
Cykl rotacji aktywów obrotowych (w dniach)  = ((aktywa obrotowe 2020 + aktywa 

obrotowe 2021) / 2) *365 / przychody ze sprzedaży

Wskaźnik pokrycia zobowiązań długoterminowych rzeczowym majątkiem trwałym = 

rzeczowe aktywa trwałe / zobowiązania długoterminowe

Rentowność sprzedaży netto = wynik netto / przychody ze sprzedaży

ROI = EBIT / ((aktywa 2020 + aktywa 2021 / 2)

ROA = wynik netto / ((aktywa 2020+ aktywa 2021) / 2)

ROE = wynik netto / ((kapitał własny 2020 + kapitał własny 2021) / 2)

Wskaźnik podwyższonej płynności = (należności + instrumenty finansowe + środki 

pieniężne) / zobowiązania krótkoterminowe

1) do środków pieniężnych zostały zaliczone Inne krótkoterminowe aktywa finansowe, w których spółka prezentuje własne środki pieniężne w

    ramach Cash Pooolingu

Wskaźnik:

Wskaźnik płynności gotówkowej = środki pieniężne / zobowiązania krótkoterminowe 1)

Wskaźnik bieżącej płynności = (zapasy + należności +środki pieniężne + instrumenty 

finansowe +krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe) / zobowiązania 

krótkoterminowe

Spółka zakończyła 2021r. z stratą netto wynoszącą 2,86 mln PLN.
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