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 Z przyjemnością dzielimy się z Państwem wynikami Medicalgorithmics S.A. za 2014 

rok. Zgodnie z naszymi przewidywaniami sprzed dwunastu miesięcy, 2014 był dla nas 

kolejnym wspaniałym i pełnym sukcesów rokiem. Nasze technologie w dalszym ciągu 

podbijają świat z niesłabnącą energią, a rentowność nieprzerwanie utrzymuje się na 

poziomie bardziej niż zadowalającym.  

 

Najbliższe lata będą okresem szybkiej ekspansji geograficznej i czasem rozwoju 

nowych produktów. Każdy etap rozwoju firmy cechuje się odmienną logiką problemów. 

W tym miejscu chcielibyśmy podziękować naszym pracownikom, którzy na co dzień borykają 

się z tymi problemami i z zaangażowaniem je rozwiązują. Dziękujemy również za 

dotychczasową współpracę wszystkim naszym klientom, kontrahentom i partnerom. 

 

  Aktualnie, z perspektywy finansowej postrzegamy kondycję Spółki jako bardzo dobrą, 

nie dostrzegamy także żadnych przesłanek, aby miało się to w najbliższej przyszłości zmienić. 

Przychody ze sprzedaży wyniosły 29,7 mln zł – najwięcej w historii spółki, a wynik netto 

osiągnął rekordowy pułap 14,5 mln zł. Dodatkowo, udało nam się osiągnąć imponujący 

poziom marży netto wynoszący 48,9%. Nadal głównym motorem naszego wzrostu jest rynek 

amerykański. Nie jest to jednakże jedyny rynek, na którym operujemy. Dział sprzedaży 

międzynarodowej, powstały w 2013 roku, zapewnił nam obecność w takich krajach jak: 

Hiszpania, Australia, Indie i Meksyk. Pracujemy obecnie nad wejściem w nadchodzącym roku 

na kolejne nowe rynki: do Brazylii, Japonii oraz na Bliski Wschód.  

 

Z dumą możemy również stwierdzić, iż udało nam się wywiązać z obietnicy 

przeniesienia notowań Spółki na parkiet główny Giełdy Papierów Wartościowych 

w Warszawie, gdzie dzięki sprawnemu przebiegowi tego procesu akcje Medicalgorithmics 

S.A. zadebiutowały już trzeciego lutego 2014. 

 

W październiku 2014 roku zakończyliśmy z powodzeniem proces przenoszenia 

produkcji do nowej i większej lokalizacji. Rozbudowa produkcji jest  bezpośrednio związana 

z ogromnym komercyjnym sukcesem trzeciej generacji PocketECG i stale rosnącym popytem 

na nasz produkt. 

 

Obecnie jednym z najszybciej rozwijających się trendów w krajach rozwiniętych jest 

wykorzystywanie osiągnięć najnowszej technologii do poprawy stanu zdrowia, przy 



 

 

 

  www.medicalgorithmics.pl 

jednoczesnym efektywnym zarządzaniu czasem zarówno lekarzy, jak i pacjentów. Nasz 

najnowszy produkt wspiera ten trend. Z tego powodu coraz bardziej odczuwamy pozytywną 

zmianę podejścia decydentów, firm ubezpieczeniowych oraz lekarzy do nowoczesnych 

urządzeń diagnostycznych wykorzystywanych do telekardiologii. Zmiany podejścia skutkują 

powiększaniem się naszych dotychczasowych rynków, także w USA, gdzie kolejne duże firmy 

ubezpieczeniowe zaczęły refundować długoterminowe badania kardiologiczne. W mniej 

rozwiniętych regionach rynki te zaczynają dopiero powstawać, ale rozwijają się dynamicznie 

ze względu na wprowadzane zmiany legislacyjne i nowe kody refundacji związane 

z monitoringiem wielodniowym. 

 

 Nasi pracownicy nieustannie pracują nad udoskonalaniem produktu od strony 

inżynieryjno-programistycznej, nad rozwojem funkcjonalności oraz tworzeniem nowych, co 

otwiera przed nami nowe rynki zbytu. 

  

 Jak Państwo widzą, miniony rok możemy z pewnością zaliczyć do udanych dla naszej 

Spółki. Z niesłabnącym optymizmem spoglądamy w przyszłość, czeka nas bowiem realizacja 

nowo podpisanych umów oraz ekspansja na kolejne rynki. Liczymy, że za rok o tej samej 

porze po raz kolejny będziemy mogli z satysfakcją pochwalić się rekordowymi wynikami 

finansowymi oraz szerszym wachlarzem odbiorców i rynków. Mamy nadzieję, że zostaną 

Państwo z nami aby, tak jak do tej pory, uczestniczyć w tym wspólnym sukcesie. 

 

 

 

 

W imieniu Zarządu Spółki: 

 

Warszawa, 18 marca 2015 r. 
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