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Wyniki za 2017 rok
i perspektywy rozwoju.
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•

Oświadczenie.
Niniejsza prezentacja („Prezentacja”) została przygotowana przez MEDICALgorithmics SA ("Spółka") z należytą starannością. Może ona

jednak posiadać pewne nieścisłości lub pominięcia. Prezentacja nie zawiera kompletnej ani całościowej analizy finansowej Spółki, jak

również nie przedstawia jej pozycji i perspektyw w kompletny ani całościowy sposób. Dlatego zaleca się, aby każda osoba zamierzająca

podjąć decyzję inwestycyjną odnośnie Spółki opierała się na informacjach ujawnionych w oficjalnych raportach sporządzonych i

opublikowanych zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi Spółkę. Prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach

informacyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży instrumentów finansowych.

Prezentacja może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, jednak nie mogą być one odbierane jako zapewnienia, prognozy lub

projekcje przyszłych wyników Spółki. Stwierdzenia dotyczące przyszłych wyników finansowych nie stanowią gwarancji, że takie wyniki

zostaną osiągnięte. Oczekiwania Zarządu Spółki są oparte na bieżącej wiedzy i są zależne od szeregu czynników, które mogą

powodować, że faktyczne wyniki będą w sposób istotny różnić się od wyników opisanych w tym dokumencie. Wiele spośród tych

czynników pozostaje poza świadomością i kontrolą Spółki czy też możliwością ich przewidzenia.

Spółka, jej dyrektorzy, członkowie kierownictwa, doradcy i przedstawiciele takich osób nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z

jakiegokolwiek powodu wynikającego z dowolnego wykorzystania niniejszej Prezentacji. Ponadto, żadne informacje zawarte w

Prezentacji nie stanowią zobowiązania ani oświadczenia ze strony Spółki, jej kierownictwa czy dyrektorów, doradców lub

przedstawicieli takich osób. Stwierdzenia zawarte w Prezentacji wyrażają stanowisko Spółki na dzień sporządzenia Prezentacji. Nie

muszą być prawdziwe dla kolejnych okresów. Spółka nie podejmuje żadnego zobowiązania do publikowania korekt czy aktualizacji

stwierdzeń zawartych w Prezentacji w celu odzwierciedlenia zmian zaistniałych po dacie sporządzenia Prezentacji.

Wszystkie prawa zastrzeżone © MEDICALGORITHMICS S.A. 2018
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v2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Przychody
mln PLN

128mln PLN

49mln PLN
30mln PLN

16mln PLN
11mln PLN

Debiut na
GPW

2005 2009 2011 2014 201820172016

Założenie
Medicalgorithmics 

Rozpoczęcie 
sprzedaży 
PocketECG 

Debiut na 
New Connect

Przejęcie 
Medi-Lynx
(partnera z USA)

Przejęcie bazy
klientów AMI

Rozpoczęcie 
sprzedaży
PocketECG CRS

Rozwój i wzrost. 203 mln PLN



Wyniki roczne 2017 |  5

Rok 2017 w liczbach.

1 mln+ dób

Monitoring serca 

495

Zatrudnienie

95 tys.

Wnioski 
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Przychody.

▪ Dynamiczny wzrost liczby 

wniosków oraz przychodów Grupy 

dzięki przejęciu klientów AMI 

Monitoring w 1Q17 oraz objęciu 

konsolidacją wyników Medi-Lynx za 

cały analizowany okres. 

13

25

4Q16 4Q17

35

51

4Q16 4Q17
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Wnioski o płatność 
od ubezpieczycieli
tys.

+91% r/r

+46% r/r

Przychody ze 
sprzedaży 
mln PLN
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Rentowność EBITDA.

▪ Wysoka rentowność modelu 

biznesowego, opartego głównie 

na sprzedaży usług.

▪ Niskie ryzyko walutowe - 99% 

przychodów oraz 80% kosztów 

w USD.

26%
Marża EBITDA
4Q17

EBITDA
mln PLN
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10

13

Skor 4Q16* 4Q17

*Dane skorygowane o zdarzenia jednorazowe.                            

W 4Q16 raportowana EBITDA wyniosła 34 mln PLN. 
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Koszty operacyjne.
Koszty operacyjne 4Q17
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Świadczenia pracownicze - 69%

Usługi obce - 16%

Amortyzacja - 7%

Zużycie surowców - 5%

Pozostałe koszty - 3%

▪ Koszty operacyjne wzrosły w 4Q17 vs 

3Q17 głównie ze względu na wzrost 

świadczeń pracowniczych 

▪ Wyższe świadczenia wynikają m.in. z:

+3,0 mln zł koszty wynagrodzeń

+0,6 mln zł rezerwa urlopowa  

+0,4 mln zł wycena programu motyw.

-1,0 mln zł  wpływ spadku kursu USD mln PLN 4Q 17 3Q 17
kw/kw 

mln PLN
4Q 16

Świadczenia pracownicze 27,5 24,4 3,1 18,3

Usługi obce 6,3 7,0 -0,6 7,3

Amortyzacja 2,8 3,0 -0,2 2,6

Zużycie surowców 1,9 1,5 0,4 0,4

Pozostałe koszty 1,1 0,6 0,5 1,2

Koszty operacyjne razem 39,7 36,4 3,3 28,9
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Rachunek wyników.

mln PLN 4Q 17 3Q 17 kw/kw 4Q 16

Przychody 50,5 50,3 0% 34,7

Koszty operacyjne (39,7) (36,4) 9% (28,9)

Zysk na sprzedaży 10,8 13,9 -22% 5,8

Marża na sprzedaży % 21% 28% 17%

Pozostałe koszty oper. netto (0,9) 0,2 25,7

EBIT 10,0 14,1 -29% 31,5

Koszty finansowe netto (1,3) (1,1) 0,2

Zysk brutto 8,7 13,0 -33% 31,7

Podatek 0,7 (1,7) (1,7)

Zysk netto 9,4 11,3 -17% 30,0

Zysk netto dla Akcjonariuszy 

Jednostki Dominującej
7,3 8,5 -13% 30,9

EBITDA 13,0 16,9 -23% 34,1

Marża EBITDA % 26% 34% 98%

▪ Stabilne przychody kw/kw 

przy zbliżonej liczbie badań    

i porównywalnej stawce za 

badanie.  

▪ Niższy zysk operacyjny m.in. 

ze względu na wyższe koszty 

pracownicze.

▪ Niższy podatek w 4Q17 

głównie ze względu na 

obniżenie stawki podatkowej 

w USA. 
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Gotówka i zobowiązania.

mln PLN 31.12.2017

Obligacje 

(z naliczonymi odsetkami)
50,2

Weksle 21,4

Pozostałe zob. odsetkowe 0,9

Razem zobowiązania 

finansowe
72,5

Środki pieniężne i lokaty 

terminowe
32,5    

Dług netto 40,0    

0,7xDług netto / EBITDA

0,3xWskaźnik ogólnego 
zadłużenia

▪ Spadek długu netto o 4 mln PLN kw/kw.

▪ Grupa posiada dodatkowo 15 mln PLN   

w certyfikatach inwestycyjnych.

▪ W 2016 roku wyemitowano obligacje         

o wartości 50 mln PLN, których 

zapadalność jest w kwietniu 2019 roku.
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Podsumowanie wyników za 2017 rok.

203 mln PLN  

Przychody

54 mln PLN  

EBITDA

25 mln PLN

Zysk netto
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+20% 
wzrost liczby 

badań rocznie

Dalszy rozwój Grupy.

INWESTYCJE W SPRZEDAŻ
głównie USA

ROZWÓJ POZA USA
Europa, Azja

PRACE R&D
ECG TechBot, Pocket ECG
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Działania w 2017.

Inicjatywy podjęte w poprzednim roku będą kontynuowane oraz będą miały wpływ 
na nasze wyniki w kolejnych kwartałach

Działania 
marketingowe  
wokół 
konferencji 
HRS, USA

Podpisanie 
nowych umów 
handlowych        
w Europie 
(Włochy, Dania, 
Czechy)

Zmiana systemu 
wynagradzania 
handlowców

Inwestycje              
w marketing 
produktu i 
technologii

Rozpoczęcie 
wdrożeń 
pilotażowych 
PocketECG CRS
w Polsce

Start prac nad 
uzyskaniem 
kodów 
refundacyjnych 
w Europie

Rekrutacja 
nowych 
przedstawicieli 
handlowych           
w USA

2Q17 3Q17 4Q17

3-4Q17

2017



Wyniki roczne 2017 |  16

Działania w 2018.

Publikacja 
przełomowych 
badań na HRS, 
Boston, 
Maj 2018

Rekrutacja 
nowych 
handlowców na 
Arizonę i 
Minnesotę

Otrzymanie 
FDA na 
PocketECG CRS

Stworzenie 
zespołu 
sprzedaży dla 
placówek 
zdrowia 
obsługujących 
weteranów 
wojennych

Powołanie 
Scientific  
Advisory Board

Stworzenie 
zespołu do 
obsługi klientów 
strategicznych 
(np.regionalnych 
centrów 
medycznych, 
dużych klinik)

1Q18 2Q18

2018

2Q18 2-3Q18

Rozpoczęcie 
wdrożeń 
pilotażowych 
PocketECG CRS
w USA

3Q18 3Q18 4Q18

Wprowadzenie 
modelu 
leasingowego 
sprzedaży 

PocketECG 
12Ch-
otrzymywanie 
certyfikatu CE
Rejestracja w 
URPL (Polska)

Rozpoczęcie 
działań 
przedsprzeda-
żowych 
PocketECG CRS 
w Polsce

PocketECG 
12Ch -
badania 
laboratoryjne
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Rozwój poza USA.

Rozwój współpracy z nowymi partnerami 

handlowymi, w szczególności w Skandynawii

Kontynuacja prac nad uzyskaniem kodów 

refundacyjnych w Niemczech i UK

Rozwój bezpośredniej sprzedaży na 

wybranych rynkach Dynamiczny 
wzrost liczby urządzeń 
PocketECG poza USA

2016 2017 2018

450

790

1 000+
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Dalsze prace R&D.

Prace nad ECG TechBot do automatycznej 

weryfikacji analizy i interpretacji sygnału 

EKG (środki z NCBiR)

Rozwój zespołu IT i R&D – w 2018  

przynajmniej +20 osób

Kontynuacja prac nad PocketECG 12h –

testy laboratoryjne i certyfikacja w Polsce

Dynamiczny 
wzrost zespołu IT 

i R&D w Polsce

2016 2017 2018

38
40

60-70

Wyniki roczne 2017 |  18



Wyniki roczne 2017 |  19

Nowy patent w USA.

PODSTAWOWE DANESystemy do bezpiecznego i zdalnego 

monitorowania EKG

System i metoda zapewniająca monitorowanie EKG w 

warunkach poza szpitalnych oraz bezpieczna domowa 

telerehabilitacja kardiologiczna. 

System obejmuje moduły: 
▪ rejestrowania sygnałów EKG przy użyciu co najmniej jednego kanału
▪ telerehabilitacyjny do samodzielnych ćwiczeń w domu
▪ rozpoznawania błędnych danych z sygnałów EKG
▪ obliczania adnotacji „beat-to-beat” i określania, czy nastąpiło 

zdarzenie EKG i / lub zmiana czasu trwania odstępu QT. 

Numer patentu: 9,846,764 

Terytorium: USA

Przyznanie: 19.12.2017

Wygaśnięcie: 16.10.2026
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Przełomowe wyniki badań.

„Czas trwania monitorowania serca a skuteczność 

diagnostyczna u pacjentów z napadowym 

migotaniem przedsionków: 

czy monitorowanie online jest                   

lepsze niż offline?”

WYNIKI

▪ CEL: Zbadanie różnicy w skuteczności diagnostycznej 

w zależności od czasu trwania monitorowania w celu 

wykrycia napadowego migotania przedsionków przy 

użyciu metod monitorowania online.

▪ Opracowanie wspólnie z liderami opinii:                                  

M. Valderrabano, L. Peterson                                                           

z Houston Methodist Hospital 

Wyniki zaakceptowane przez  

Scientific and Clinical Documents 

Committee HRS

Publikacja nowych rewolucyjnych 

wyników badania odbędzie się na 

dorocznym kongresie:

HRS, 9-12 maja 2018

Najważniejsze wydarzenie na świecie 

w dziedzinie elektrofizjologii. 
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Szczegóły badania.

▪ Badana grupa: 16 595 pacjentów.

▪ Pacjenci przebadani metodą MCT 
przy użyciu systemu PocketECG

▪ Około 16,7% (2 781) pacjentów z 
wykrytym migotaniem przedsionków 
(AF) 

▪ Ponad 30% pacjentów z AFB<1% 

▪ Ponad 50% pacjentów z AFB<10%

Autorzy: M. Dziubiński, E. Gajewska-Dendek, 
M. Świecak, M. Valderrabano, L. Peterson 

Wiek pacjentów
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Długość monitoringu (w dniach)
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Slajdy pomocnicze.
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Nasze produkty.

PocketECG PocketECG CRS PocketECG 12Ch

Na rynku od 2009 Na rynku od 2018 W trakcie rozwoju

PocketECG jest kompletną 

technologią diagnostyczną do 

wykrywania arytmii serca, która daje 

lekarzowi dostęp do całego sygnału 

EKG i najlepszy na rynku raport

z analizą statystyczną danych. 

PocketECG CRS to system rehabilitacji 

kardiologicznej, który może być 

używany w szpitalach, klinikach, a 

także w domu pacjenta. System 

monitoruje EKG podczas ćwiczeń i 

automatycznie wykrywa arytmie serca.

PocketECG 12Ch to system 

umożliwiający natychmiastową 

transmisję 12-kanałowego 

spoczynkowego badania EKG ze 

zdalnym opisem.
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PocketECG | Funkcje.

PocketECG jest kompletną technologią 

diagnostyczną do wykrywania arytmii serca, która 

daje lekarzowi dostęp do całego sygnału EKG i 

najlepszy na rynku raport diagnostyczny 

z pełną analizą statystyczną danych. 

Analiza pełnego sygnału EKG on-line 

i transmisja do 30 dni.

Statystyczna i graficzna prezentacja 

danych w raporcie diagnostycznym.

Monitorowanie aktywności fizycznej dla 

każdego uderzenia serca dzięki 

wbudowanemu akcelerometrowi.

Rozpoznawanie złożonych arytmii 

komorowych i nadkomorowych.

Wykrywanie początku i końca arytmii.

Obszerne raporty analityczne dostępne 

online na komputerach stacjonarnych 

oraz urządzeniach przenośnych.
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PocketECG | Przewagi konkurencyjne.

Transmisja pełnego sygnału EKG

PocketECG transmituje 100% 

sygnału pracy serca i udostępnia 

lekarzowi zapis każdego uderzenia. 

W ten sposób lekarz otrzymuje pełny 

obraz: sygnał EKG, symptomy 

zgłoszone przez pacjenta oraz jego 

aktywność fizyczną w każdym 

momencie badania.

Kompletne dane

Kompletna analiza

Kompletny raport
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PocketECG | Przewagi konkurencyjne.

Rozpoznawanie morfologii dla 

każdego uderzenia serca

Technologia PocketECG rozpoznaje i 

oznacza morfologię dla każdego 

uderzenia serca. Identyfikuje wiele 

różnych arytmii, w tym arytmie rytmu 

serca,  komorowe, nadkomorowe, 

migotanie przedsionków i inne.

PocketECG rozpoznaje początek 

i koniec każdej arytmii.

Kompletne dane

Kompletna analiza

Kompletny raport
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PocketECG | Przewagi konkurencyjne.

Pełne dane ujęte w sposób 

statystyczny i graficzny w raporcie

Raport diagnostyczny, prezentujący 

pełne dane i ich statystyczną analizę, 

pozwala lekarzowi zobaczyć więcej 

i lepiej zadbać o pacjenta.

Ciągły monitoring aktywności 

pozwala skorelować arytmię ze 

zgłoszonymi symptomami 

i aktywnością pacjenta.

Kompletne dane

Kompletna analiza

Kompletny raport
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2009 2013 2015 2Q17 4Q202Q181Q18

System 
PocketECG II

System 
PocketECG III

System 
PocketECG III
wersja CDMA

Nowe 
funkcjonalności 
(akcelerometr, 
zautomatyzowana 
interpretacja)

Nowe 
funkcjonalności 
na platformie 
internetowej

Bezpośredni 
dostęp do 
sygnału EKG z 
raportu

System 
PocketECG IV

Funkcje optymalizujące prace w centrum monitoringu

Wprowadzenie interaktywnych raportów

Rozwój systemu PocketECG IV

Ostatnio dodane funkcjonalności Planowane działania

Rozwój systemu PocketECG.

Pomiar akcelerometrem – powiązanie analizy               

danych z aktywnością pacjenta 

Automated impressions & findings —

zautomatyzowana semantyczna interpretacja badania 
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PocketECG CRS | Funkcje.

Monitorowanie EKG podczas 

ćwiczeń w czasie rzeczywistym z 

automatyczną detekcją arytmii.

Narzędzie do planowania treningów

rehabilitacyjnych.

Spersonalizowane ankiety zbierające 

istotne parametry pracy serca.

Wskazówki edukacyjne i quizy 

wyświetlane na ekranie.

Moduł komunikacji z pacjentem.

Dedykowane raporty zawierające 

zapis EKG, podsumowanie sesji 

treningowych oraz trendy.

PocketECG CRS to system rehabilitacji kardiologicznej, 

który może być używany w szpitalach, klinikach, a także 

w domu pacjenta.



Wyniki roczne 2017 |  31

PocketECG CRS | Przewagi konkurencyjne.

Brak czasu z powodu pracy / 

obowiązków domowych

Odległość do ośrodka rehabilitacji i 

brak odpowiedniego transportu

Mała liczba ośrodków rehabilitacji 

na obszarach wiejskich lub wśród 

społeczności o niskim dochodzie

Wysokie nakłady na wyposażenie 

ośrodków rehabilitacji

Bariery w tradycyjnej 
rehabilitacji kardiologicznej

Rozwiązania dostarczane przez 
PocketECG CRS

Możliwość dotarcia do większej liczby pacjentów

Treningi w domu pozwalają zaoszczędzić czas 

pacjenta

Zmniejszenie kosztów – nie jest wymagana 

początkowa inwestycja. PocketECG CRS oparty jest 

na umowie abonamentowej

Zwiększona efektywność rehabilitacji dzięki edukacji 

i modułom motywacyjnym
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PocketECG CRS | Grupa docelowa.

Rehabilitacja kardiologiczna Wskazania do rehabilitacji kardiologicznej

Ostry Zespół Wieńcowy (zawał serca)

Stabilna choroba wieńcowa

Przeszczep tętnicy wieńcowej (CABG, ang. Coronary 

Artery Bypass Grafting)

Przezskórna interwencja wieńcowa (PCI)

Implantowane urządzenia do elektroterapii

Transplantacja serca

Potencjalne rynki
(Szacowana wartość rynku rehabilitacji kardiologicznej)

USA ≈ 2 mld USD

Wielka Brytania ≈ 400 mln USD

Polska ≈ 200 mln USD

ETAP I Wczesna rehabilitacja  
podczas hospitalizacji 
związana ze zdarzeniem 
sercowym.

ETAP II 4-12 tygodniowy program 
rehabilitacji wykonywany 
ośrodku lub w domu 
pacjenta.

ETAP III 1-roczny program 
samodzielnej rehabilitacji 
przez pacjenta ze wsparciem 
medycznym.

Co najmniej 2 tygodnie po 
wyjściu ze szpitala

Bezpośrednio po 
etapie II
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3Q14 2Q16 4Q16 4Q17 20203Q182Q18

Rozpoczęcie prac 
nad PocketECG 
CRS 

Otrzymanie 
certyfikatu CE 

Rejestracja w 
URPL (Polska)

Start wdrożeń
pilotażowych     
w Polsce

Rejestracja      
w  FDA (USA)

Start wdrożeń 
pilotażowych       
w USA

Kod 
refundacyjny     
w USA

Początek wdrożeń pilotażowych w USA i Wielkiej Brytanii

Rozwój nowych funkcjonalności

Uzyskanie kodu refundacyjnego w USA

Zakończone działania Planowane działania

PocketECG CRS | Status.

Badania laboratoryjne

Otrzymywanie certyfikatu CE (UE)

Rejestracja w URPL (Polska)

Badania laboratoryjne
(6 miesięcy)

Wdrożenia pilotażowe
(12 miesięcy)
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PocketECG 12Ch | Funkcje.

Automatyczne 12-kanałowe 

badanie EKG z pełną analizą 

arytmii.

Automatyczne pomiary 

parametrów sygnału EKG.

Automatyczna interpretacja 

badania EKG.

Dedykowane raporty.

System umożliwiający natychmiastową transmisję               

12-kanałowego spoczynkowego badania EKG                  

ze zdalnym opisem.
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PocketECG 12Ch | Przewagi konkurencyjne.

▪ Platforma on-line do rejestracji pacjentów oraz 

zaawansowany algorytm do przeprowadzenia 

półautomatycznej analizy i interpretacji sygnału EKG.

▪ Bezprzewodowa transmisja, umożliwiająca wykonywanie 

badania EKG w domu pacjenta; wbudowany 

akcelerometr w celu wykrycia, kiedy należy wykonać 

badanie EKG; wbudowany ekran dotykowy.

▪ Zdalny opis badania EKG (lekarz podłącza pacjenta, 

sygnał jest wysyłany do centrum monitoringu i wynik 

badania z opisem jest zwracany do lekarza).

Półautomatyczna analiza

Zdalny opis badania 

Wbudowany akcelerometr 
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PocketECG 12Ch | Grupa docelowa.

Procedura badania Wskazania do spoczynkowego badania EKG

Pacjenci z rozpoznanym CVD (chorobą sercowo-

naczyniową)

Pacjenci z podejrzeniem CVD lub zwiększonym ryzykiem 

rozwoju choroby na podstawie nieprawidłowych wyników

Pacjenci bez CVD; osoby powyżej 40 roku życia; przed 

badaniami wysiłkowymi serca; osoby, których praca jest 

związana z bezpieczeństwem publicznym

Rejestracja pacjenta

Zapis sygnału ECG

Pomiary

Analiza danych

Interpretacja badania

Potencjalne rynki
(Szacowana wielkość rynków dla 12-kanałowego EKG)

Indie + Indonezja ≈ 300-500 mln USD

Australia ≈ 63 mln USD

Wielka Brytania ≈ 165 mln USD
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1Q15 2Q18 4Q18 1Q19 1Q203Q19

Rozpoczęcie 
prac nad
PocketECG 
12Ch

Rozpoczęcie 
badań laborat.

Otrzymywanie 
certyfikatu CE
Rejestracja w 
URPL (Polska)

Start wdrożeń 
pilotażowych       
w Polsce

Rejestracja           
na rynkach 
docelowych

Start wdrożeń 
pilotażowych na 
innych rynkach 
docelowych

Nowe funkcje

PocketECG 12Ch | Status.

Badania 
laboratoryjne

Wdrożenia pilotażowe
(12 miesięcy)

Złożenie wniosku o certyfikat CE 

Rejestracja na docelowych rynkach

Wdrożenia pilotażowe

Nowe funkcje: test wysiłkowy, 12-kanałowy holter

Zakończone działania Planowane działania

Badania rynku i analizy

Prototyp pomyślnie przeszedł testy wewnętrzne

+



Wyniki roczne 2017 |  38

Sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy.
mln PLN, wybrane pozycje 2016 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 2017

Przychody ze sprzedaży 127,9 41,4 61,1 50,3 50,5 203,4

Koszty operacyjne (108,7) (40,4) (44,6) (36,4) -39,7 -161,0

Zysk na sprzedaży 19,2 1,1 16,5 13,9 10,8 42,3

Pozostała dział. operacyjna netto 27,3 0,3 0,3 0,2 -0,9 -0,5

EBITDA 51,1 4,7 19,7 17,1 12,8 54,3

Marża EBITDA% 40% 34% 32% 34% 25% 27%

EBIT 46,5 1,3 16,5 14,1 10,0 41,8

Działalność finansowa netto (1,5) (1,3) (1,6) (1,1) -1,3 -5,2

Zysk przed opodatkowaniem 45,1 (0,0) 14,9 13,0 8,7 36,6

Podatek dochodowy (3,1) 1,0 (2,9) (1,7) 0,7 -2,9

Zysk netto 42,0 1,0 12,0 11,3 9,4 33,7

Zysk netto dla Akc. Jednostki Dominującej 40,1 2,0 7,8 8,5 7,3 25,5

Zysk netto dla przypadający na udziały 

niedające kontroli
1,9 (0,9) 4,2 2,8 2,0 8,1
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Sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy.

mln PLN, na koniec okresu, wybrane pozycje 2016 1Q17 2Q17 3Q17 2017

Wartości niematerialne i prawne 237,4 223,7 210 206,5 196,9

Rzeczowe aktywa trwałe 22,1 22,4 20,8 18,9 17,2

Aktywa trwałe 280,3 270,2 248,8 238,5 228,6

Należności handlowe 29,9 19,3 24,8 23,7 24,0

Gotówka i ekwiwalenty 47,5 12 19,2 30,2 32,5

Aktywa obrotowe 89,6 43,6 48,2 63,1 60,7

Aktywa razem 369,9 313,8 297,1 301,6 289,3

Kapitał 177 171,8 162,6 169,2 168,9

Udział mniejszości 38 34,9 37,4 39,0 34,8

Zobowiązania z tytułu obligacji i inne zobow. 77 65,5 64,7 64,4 63,8

Zobowiązania długoterminowe 81,7 69,8 68,7 68,8 67,6

Obligacje i inne zobowiązania finansowe 10,5 16,8 7,9 8,7 7,9

Zobowiązania handlowe i inne 61,8 17,1 10,3 13,3 7,5

Rozliczenia międzyokresowe 0,5 2,0 6,8 0,8 1,3

Zobowiązania krótkoterminowe 73,3 37,3 28,3 24,5 17,9

Pasywa razem 369,9 313,8 297,1 301,6 289,3
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Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy.

mln PLN, wybrane pozycje 2016 1Q17 1-2Q17 1-3Q17 2017

Zysk netto za okres sprawozdawczy 42,0 1,0 13,0 24,3 33,7

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 35,5 3,1 3,3 16,9 28,6

Wpływy ze sprzedaży inwestycji 19,5 - 11,8 11,8 15,9

Nabycie wartości niematerialnych (8,5) (37,0) (33,7) (34,7) (35,7)

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (80,7) (39,9) (24,7) (25,4) (22,0)

Wpływy z emisji instrumentów dłużnych 50,0 - - - -

Wpływy z tytułu wydania akcji 32,2 - - - -

Wypłata dywidendy (6,4) - - - (11,6)

Spłata zobowiązań finansowych - - (8,1) (8,1) (8,1)

Przepływy pieniężne z działalności finansowej 72,8 1,2 (6,9) (8,9) (21,6)

-

Przepływy pieniężne netto ogółem 27,6 (35,6) (28,3) (17,4) (15,0)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 20,0 47,5 47,5 47,5 47,5

Środki pieniężne na koniec okresu 47,5 12,0 19,2 30,2 32,5
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Słownik pojęć (1).

Arytmia Ogólne określenie stanów zaburzeń prawidłowego rytmu serca.

Badanie event Nieciągły zapis EKG, włączający się na polecenie pacjenta. Nie wymaga nieprzerwanego noszenia elektrod.

Badanie holter Ciągły zapis sygnału EKG zapisywany w pamięci urządzenia, co umożliwia późniejszą analizę, kiedy pacjent 

zgłosi się do lekarza. 

Certyfikacja CE Deklaracja producenta, że oznakowany wyrób spełnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej (UE) mające do 

niego zastosowanie. Dyrektywy te określają wymagania z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia 

użytkownika produktu i ochroną środowiska. 

CRS Medycznie nadzorowany program rehabilitacji kardiologicznej, mający na celu poprawę zdrowia układu 

sercowo-naczyniowego, szczególnie u osób, które przeżyły zawał serca, niewydolność serca, angioplastykę 

lub operację serca.

CVD Choroba sercowo-naczyniowa.

Dług netto / EBITDA Wskaźnik jest ilorazem zadłużenia oprocentowanego netto do zysku EBITDA za ostatnie 12 miesięcy. 

EBIT Zysk operacyjny (z ang. Earnings before Interest and Taxes).

EKG Elektrokardiografia (ECG; z ang. electrocardiography); zabieg diagnostyczny wykorzystywany w medycynie 

przede wszystkim w celu rozpoznawania chorób serca, polega na zapisie aktywności elektrycznej serca przy 

użyciu elektrod umieszczonych na skórze.
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Słownik pojęć (2).

FDA (Food and Drug 

Administration)

Amerykańska rządowa Agencja Żywności i Leków odpowiedzialna za regulowaniem i nadzorowaniem 

sprzedaży m. in. żywności, leków i urządzeń medycznych. Odpowiada za dopuszczenie produktów 

medycznych na terenie Stanów Zjednoczonych. 

Holter Małe, zasilane bateryjnie urządzenie medyczne, rejestrujące pracę serca w sposób ciągły przez 24 godziny na 

dobę.

MCT (Mobile Cardiac 

Telemetry)

Automatyczny ciągły zapis sygnału EKG, rejestruje całą pracę serca i nie wymaga od pacjenta ręcznego 

uruchamiania transmisji w momencie odczuwania niepokojących objawów.  Dane są analizowane i 

przekazywane w czasie rzeczywistym bezpośrednio do lekarza. 

PLN Waluta  - polski złoty.

Rejestracja FDA Rejestracja przez FDA dopuszczająca na przykład urządzenie medyczne do obrotu na terenie Stanów 

Zjednoczonych. 

URPL Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, zajmuje się między innymi dopuszczaniem do obrotu produktów 

leczniczych w Polsce. 

USD Waluta - dolar amerykański.

Wskaźnik ogólnego 

zadłużenia

Wskaźnik finansowy stanowiący stosunek kapitałów obcych (zobowiązań) do sumy aktywów.
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