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Sprawozdanie finansowe 

Medicalgorithmics   
Spółka Akcyjna 

na dzień 31 grudnia 2011 
za okres od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 

 
 

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 
 
Wykonując  przepisy ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku Zarząd  
Medicalgorithmics Spółka Akcyjna przedstawia roczne sprawozdanie finansowe, które zamyka 
się sumą bilansową  13 450 127,77 zł  i zyskiem  w wysokości    3 005 872,57 zł. 

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie zasady 
rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły.  

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że 
Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości 
oraz nie zamierza ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. 

Sporządzone sprawozdanie  finansowe  daje prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji 
majątkowej i finansowej Spółki na koniec okresu obrotowego oraz wyniku finansowego 
i rentowności za ten okres. 
  Sprawozdanie z działalności jednostki w roku obrotowym stanowi załącznik do 
niniejszego sprawozdania finansowego. 
 
Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg    
  rachunkowych. 
 
 Sławomir Zaborowski 

 
 
                        
 
 
 

 

     Zarząd Spółki: 
 
 
 
 

     Marek Dziubiński 
     Prezes Zarządu 

      
 
 
     

 
   Tomasz Mularczyk 
    Wiceprezes Zarządu 
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I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego  

Medicalgorithmics Spółka Akcyjna  za rok obrotowy 2011. 
 

1. Informacje o spółce 
Medicalgorithmics S.A.  prowadzi działalność gospodarczą od 09.09.2005 r.  
Spółka od dnia 10.12.2010 r. wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII wydz. Gospodarczy pod numerem KRS 
0000372848 . 
Numer Identyfikacji Podatkowej spółce nadany został przez Naczelnika Urzędu Skarbowego 
Warszawa - Mokotów NIP 5213361457 
Numer Regon 140186973 nadany został przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie przy 
ul. 1 Sierpnia 21 
Siedziba Spółki mieści się w Warszawie przy ul. Żurawiej 22 
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki są Badania naukowe i prace rozwojowe 
w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 7219Z 
 

2. Okres objęty sprawozdaniem. 
 Sprawozdanie finansowe sporządzone jest na dzień 31.12.2011 i obejmuje okres od 
dnia 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011.  
 

3. Prowadzenie rachunkowości. 
 
Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z Ustawa o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 
r. z późniejszymi zmianami.  
W roku obrotowym spółka sporządziła sprawozdanie finansowe w wariancie kosztów 
rodzajowych. 
Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztu historycznego. 
 

4. Stosowane metody wyceny 
 
Aktywa  i pasywa spółki wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób 
następujący:  
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów 

wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy 
z tytułu trwałej utraty wartości; 

- środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim 
związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości; 

- udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych – 
według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według 
wartości godziwej. Odpisu wyrażającego trwałą utratę wartości inwestycji zaliczonych do 
aktywów trwałych dokonuje się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego;  

- udziały w jednostkach podporządkowanych według zasad określonych dla udziałów 
w innych jednostkach, z tym że udziały zaliczane do aktywów trwałych mogą być 
wycenione metodą praw własności, z uwzględnieniem zasad wyceny określonych w art. 63 
Ustawy o rachunkowości; 

- inwestycje krótkoterminowe – według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia 
lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe 
inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określający wartość 
godziwą; 

- rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia 
nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy; 
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- należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem 
ostrożności. 

- Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych – krajowe, według wartości 
nominalnej; środki pieniężne na rachunkach dewizowych wyceniane są na dzień bilansowy 
według średniego kursu NBP dla danej waluty obcej. 

- w przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych 
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w 
czasie zalicza się przede wszystkim: koszty ubezpieczeń, opłatę FDA. 
Do czynnych rozliczeń międzyokresowych zaliczane są również koszty dotyczące prac 
rozwojowych związanymi z projektami POIG 1.4. oraz eHealthMonitor. Po pozytywnym 
zakończeniu koszty prac rozwojowych dotyczących w/w projektów zostaną zaliczone do 
Wartości niematerialnych i prawnych jako Koszt zakończonych prac rozwojowych; 

- zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, 
których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych 
innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – według wartości 
godziwej; 

- rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości przy czym rezerwy tworzy 
się na: 

- pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których 
kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji 
gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji 
kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego, 

- przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych 
przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej 
sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny 
oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań; 

-  Rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności 
obejmują środki pieniężne otrzymywane na sfinansowanie prac rozwojowych. Zaliczone do 
rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe 
przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych kosztów prac 
rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł; 

- Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów tworzone są w wysokości prawdopodobnych 
zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających 
w szczególności z wartości świadczeń wykonanych przez kontrahentów, których kwotę 
można wiarygodnie oszacować; 

- kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej. 
 

5. Transakcje wyrażone w walutach obcych 
 

Nie rozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się 
według średniego kursu NBP dla danej waluty obcej. 
Zastosowane kursy na 30.12.2011 dla potrzeb wyceny aktywów i pasywów: 
1 EUR = 4,4168 PLN 
1 USD = 3,4174 PLN 
1 SGD = 2,6312 PLN  
 

6. Wybrane metody ustalania wyniku finansowego 
 
Na wynik finansowy spółki netto składają się: 
- wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów 

operacyjnych, 
- wynik operacji finansowych, 
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- wynik operacji nadzwyczajnych, 
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego 

podatnikiem jest jednostka i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych 
przepisów. 

Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych 
zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz pozostałymi przychodami 
operacyjnymi a wartością sprzedanych produktów, towarów i materiałów wycenionych 
w kosztach wytworzenia albo cenach nabycia, albo zakupu, powiększoną o całość 
poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych zarządu, sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów oraz pozostałych kosztów operacyjnych. 
Wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi, 
w szczególności z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia 
inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad 
ujemnymi, a kosztami finansowymi, w szczególności z tytułu odsetek, strat ze zbycia 
inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad 
dodatnimi, z wyjątkiem odsetek, prowizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych.  
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych stanowi różnicę między zyskami nadzwyczajnymi a stratami 
nadzwyczajnymi. 
 
Przychody z wykonania nie zakończonej usługi,  w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 
bilansowego – po odliczeniu przychodów, które wpłynęły na wynik finansowy w ubiegłych 
okresach sprawozdawczych – ustala się proporcjonalnie do stopnia jej zaawansowania. Stopień 
zaawansowania usługi mierzy się  udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do 
dnia ustalenia przychodu w całkowitych kosztach wykonania usługi. 
 

7. Zasady ustalania amortyzacji 
 

Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się  drogą 
systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres 
amortyzacji stosując metodę liniową.  

Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres 
ekonomicznej użyteczności środka trwałego. 

Dla środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej spółka dokonuje  
odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe w sposób uproszczony, przez dokonanie 
jednorazowego odpisania  wartości tego środka trwałego. Za niską jednostkową wartość 
początkową uznaje się kwotę określoną w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, 
która pozwala na jednorazowe umorzenie środka trwałego. 

 
8. 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 
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dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy 
obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.  
 

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się 
przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania 
obowiązku podatkowego. 

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy 
stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu 
sprawozdawczego. 

 
9. Informacja o sposobie sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych 
 
Spółka sporządza sprawozdanie z przepływów pieniężnych metodą pośrednią. 
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        STAN NA 
      AKTYWA 31.12.2011 31.12.2010 

A. A A Aktywa trwałe 4 629 005,00 837 703,24 

  I. I. Warto ści niematerialne i prawne 1 628 581,41 834 059,24 

    1. Koszty zakończonych prac rozwojowych  1 591 581,41  797 059,24 

    2. Wartość firmy  0,00  0,00 

    3. Inne wartości niematerialne i prawne 37 000,00 37 000,00 

    4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne  0,00  0,00 
  II. II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 
    1. Środki trwałe 0,00 0,00 

      a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego) 0,00 0,00 

      b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 

      c) urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 

      d) środki transportu 0,00 0,00 
      e) inne środki trwałe 0,00 0,00 

    2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 

    3. Zaliczki na środki trwałe w budowie  0,00  0,00 

  III. III. Nale żności długoterminowe 0,00 0,00 

    1. Od jednostek powiązanych  0,00  0,00 

    2.  Od pozostałych jednostek  0,00  0,00 

  IV. IV. Inwestycje długoterminowe 2 756 331,83 0,00 

    1. Nieruchomości  0,00  0,00 

  2. Wartości niematerialne i prawne   0,00   0,00 

    3. Długoterminowe aktywa finansowe   2 756 331,83   0,00 
      a) w jednostkach powiązanych   0,00   0,00 

      b) w pozostałych jednostkach   2 756 331,83   0,00 

- inne papiery wartościowe 2 756 331,83 0,00 

    4. Inne inwestycje długoterminowe   0,00   0,00 

  V. V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 244 091,76 3 644,00 
    1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 68,00 3 644,00 

    2. Inne rozliczenia międzyokresowe 244 023,76 0,00 

B. B. B. Aktywa obrotowe 8 821 122,77 2 072 856,32 

  I. I. Zapasy 140 156,67 87 823,97 
    1. Materiały 140 156,67 87 823,97 
    2. Półprodukty i produkty w toku  0,00  0,00 
    3. Produkty gotowe  0,00  0,00 
    4. Towary 0,00 0,00 
    5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 

  II. II. Nale żności krótkoterminowe 1 678 278,88 313 658,41 

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

- do 12 miesięcy 0,00 0,00 
      b) inne  0,00  0,00 

    2. Należności od pozostałych jednostek 1 678 278,88 313 658,41 

      a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 565 018,56 198 307,81 

- do 12 miesięcy 1 565 018,56 198 307,81 
      b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i      
          zdrowotnych oraz innych świadczeń 85 485,77 50 583,00 
      c) inne 27 774,55 64 767,00 

      d) dochodzone na drodze sądowej  0,00  0,00 

  III. III. Inwestycje krótkoterminowe 6 990 570,97 1 671 173,69 

    1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6 990 570,97 1 671 173,69 

      a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

      b) w pozostałych jednostkach 187 215,90 0,00 

- inne papiery wartościowe 187 215,90 0,00 

      c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 803 355,07 1 671 173,69 

- środki pieniężne w kasie i na rachunku 512 244,39 1 671 173,69 
- inne środki pieniężne 6 291 110,68 0,00 

    2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 

  IV. IV. Krótkoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe 12 116,25 200,25 

      Aktywa razem 13 450 127,77 2 910 559,56 
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        STAN NA 

      PASYWA 31.12.2011 31.12.2010 

A. A. A. Kapitał ( fundusz) własny 11 882 493,48 2 667 758,65 

  I. I. Kapitał ( fundusz) podstawowy 249 232,60 174 720,00 

  II. II. Nale żne wpłaty na kapitał podstawowy ( wielkość ujemna)  0,00  0,00 

  III. III. Udziały (akcje) własne ( wielkość ujemna)  0,00  0,00 

  IV. IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 11 234 156,23 3 512 989,00 

  V. V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny  0,00  0,00 

  VI. VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 

  VII. VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 606 767,92 -2 768 352,09 

  VIII. VIII. Zysk (strata) netto 3 005 872,57 1 748 401,74 

  IX. IX. Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)  0,00  0,00 

B. B. B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 567 634,29 242 800,91 

  I. I. Rezerwy na zobowiązania 23 580,89 10 338,00 

    1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 382,00 1 638,00 

    2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 

          - długoterminowa  0,00  0,00 

          - krótkoterminowa  0,00  0,00 

    3. Pozostałe rezerwy 9 198,89 8 700,00 

          - długoterminowa  0,00  0,00 

          - krótkoterminowa  9 198,89  8 700,00 

  II. II. Zobowi ązania długoterminowe 0,00 0,00 

    1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 

    2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 

      a) kredyty i pożyczki  0,00  0,00 

      b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  0,00  0,00 

      c) inne zobowiązania finansowe  0,00  0,00 

      d) inne 0,00 0,00 

  III. III. Zobowi ązania krótkoterminowe 473 596,56 195 298,97 

    1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 

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

          - do 12 miesięcy 0,00 0,00 

          - powyżej 12 miesięcy  0,00  0,00 

      b) inne 0,00 0,00 

    2. Wobec pozostałych jednostek 473 596,56 195 298,97 

      a) kredyty i pożyczki 812,67 7 856,52 

      b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  0,00  0,00 

      c) inne zobowiązania finansowe  0,00  0,00 

      d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 107 568,03 65 968,12 

          - do 12 miesięcy 107 568,03 65 968,12 

          - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

      e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 

      f) zobowiązania wekslowe  0,00  0,00 

      g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 358 068,29 116 556,61 

      h) z tytułu wynagrodzeń 7 130,62 4 630,62 

      i) inne 16,95 287,10 

    3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 

  IV. IV. Rozliczenia międzyokresowe 1 070 456,84 37 163,94 

    1. Ujemna wartość firmy  0,00  0,00 

    2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 070 456,84 37 163,94 

          - długoterminowe  1 031 206,18  0,00 

          - krótkoterminowe 39 250,66 37 163,94 

      Pasywa razem 13 450 127,77 2 910 559,56 
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    RACHUNEK WYNIKÓW  1.1.2011-31.12.2011 1.1.2010-31.12.2010 

A. A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 5 804 966,65 4 107 311,20 

        - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

  I. Przychodu netto ze sprzedaży produktów i usług 5 804 966,65 4 107 311,20 

  II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia,  0,00  0,00 

    zmniejszenie-wartość ujemna)     

  III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki  0,00  0,00 

  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 

B. B. Koszty działalności operacyjnej 2 841 644,87 2 836 549,45 

  I. Amortyzacja 300 621,84 200 834,57 

  II. Zużycie materiałów i energii 392 940,30 801 673,19 

  III. Usługi obce 1 107 943,71 1 052 284,89 

  IV. Podatki i opłaty, w tym: 10 731,42 39 552,00 

        - podatek akcyzowy  0,00  0,00 

  V. Wynagrodzenia 800 300,74 561 625,39 

  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 105 235,13 80 654,30 

  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 123 871,73 99 925,11 

  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 

C. C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 2 963 321,78 1 270 761,75 

D. D. Pozostałe przychody operacyjne 199 966,09 658 424,69 

  I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 

  II. Dotacje  177 542,83  643 000,00 

  III. Inne przychody operacyjne 22 423,26 15 424,69 

E. E. Pozostałe koszty operacyjne 75 522,30 12 307,11 

  I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00  0,00 

  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  0,00  0,00 

  III. Inne koszty operacyjne 75 522,30 12 307,11 

F. F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 3 087 765,57 1 916 879,33 

G. G. Przychody finansowe 329 019,52 21 569,48 

  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  0,00  0,00 

        - od jednostek powiązanych  0,00  0,00 

  II. Odsetki, w tym: 280 236,57 21 546,03 

        - od jednostek powiązanych w tym: 0,00 0,00 

                                            - z tyt leasingu  0,00  0,00 

  III. Zysk ze zbycia inwestycji  0,00  0,00 

  IV. Aktualizacja wartości inwestycji  0,00  0,00 

  V. Inne 48 782,95 23,45 

H. H. Koszty finansowe 12 522,52 94 948,07 

  I. Odsetki, w tym: 6 022,78 15 112,11 

        - od jednostek powiązanych  0,00  0,00 

  II. Strata ze zbycia inwestycji  0,00  0,00 

  III. Aktualizacja wartości inwestycji  6 499,74  0,00 

  IV. Inne 0,00 79 835,96 

I. I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 3 404 262,57 1 843 500,74 

J. J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00 

  I. Zyski nadzwyczajne  0,00  0,00 

  II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 

K. K. Zysk (strata) brutto (I +/- J) 3 404 262,57 1 843 500,74 

L. L. Podatek dochodowy 398 390,00 95 099,00 

M. M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  0,00  0,00 

N. N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 3 005 872,57 1 748 401,74 
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  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENI ĘŻNYCH     

  /metoda pośrednia/     

    
od 2011-01-01 
do 2011-12-31 

od 2010-01-01 
do 2010-12-31 

A. 
 PRZEPŁYWY PIENI ĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNO ŚCI OPERACYJNEJ 
(I +/- II) 2 688 818,14 1 669 369,27 

I. Zysk (strata) netto 3 005 872,57 1 748 401,74 

II.  II. Korekty razem: -317 054,43 -79 032,47 

1 Amortyzacja 300 621,84 200 834,57 

2 (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   40 477,00 

3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -280 236,57 -6 433,92 

4  Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej   6 807,95 

5 Zmiany stanu rezerw 13 242,89 10 338,00 

6 Zmiana stanu zapasów -52 332,70 -87 823,97 

7 Zmiana stanu należności  -1 364 620,47 -246 374,04 

8  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 285 341,44 -31 157,75 

9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 780 929,14 34 299,69 

10 Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów  0,00 0,00 

11  Inne korekty 0,00   

III.  
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda 
pośrednia 2 688 818,14 1 669 369,27 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -3 596 871,00 21 569,48 

I. Wpływy 218 354,51 21 569,48 

1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00 

2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne     

3 Z aktywów finansowych, w tym : 218 354,51 21 569,48 

  a) w jednostkach powiązanych     

  b) w pozostałych jednostkach, w tym: 218 354,51 21 569,48 

     - zbycie aktywów finansowych     

     - dywidendy i udziały w zyskach     

     - spłaty udzielonych pożyczek długoterminowych     

     - odsetki 218 354,51 21 546,03 

     - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 23,45 

4 Inne wpływy inwestycyjne     

II.  Wydatki 3 815 225,51 0,00 

  Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 933 559,84 0,00 

  Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne     

  Na aktywa finansowe,  w tym: 2 881 665,67 0,00 

  a) w jednostkach powiązanych     

  b) w pozostałych jednostkach, w tym: 2 881 665,67 0,00 

     - nabycie aktywów finansowych 2 881 665,67   

      - udzielone pożyczki długoterminowe     

  Inne wydatki inwestycyjne     

III.  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -3 596 871,00 21 569,48 

C.  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 6 040 234,24 -290 838,74 

I.  Wpływy 6 260 744,85 121 460,61 

1 
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału 6 047 278,09 0,00 

2  Kredyty i pożyczki 213 466,76 120 704,61 

3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00   
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4 Inne wpływy finansowe   756,00 

II.  Wydatki 220 510,61 412 299,35 

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 220 510,61 349 122,84 

5 Wykup dłużnych papierów wartościowych     

6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych     

7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego     

8 Odsetki   15 112,11 

9 Inne wydatki finansowe   48 064,40 

III.  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 6 040 234,24 -290 838,74 

D.  Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 5 132 181,38 1 400 100,01 

E.  Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:   1 400 100,01 

   - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   1 400 100,01 

F.  Środki pieniężne na początek okresu 1 671 173,69 271 073,68 

G.  Środki pieni ężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 6 803 355,07 1 671 173,69 

   - o ograniczonej możliwości dysponowania     
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 01.01.2011-31.12.2011 01.01.2010-31.12.2010 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 2 667 758,65 919 356,91 

  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości     

  b) korekty błędów  161 584,17   

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu  (BO), po korektach 2 829 342,82 919 356,91 

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 174 720,00 174 720,00 

  1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 74 512,60 0,00 

     a) zwiększenia (z tytułu) 74 512,60   

- wydanie udziałów (emisja akcji) 74 512,60   

     b) zmniejszenia (z tytułu)     

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 249 232,60 174 720,00 

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0,00 

   2.1. Zmiana należnych wpłat na poczet kapitału podstawowy 0,00 0,00 

     a) zwiększenie     

     b) zmniejszenie 0,00 0,00 

   2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00 

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu     

   a) zwiększenia     

   b) zmniejszenia (z tytułu)     

   3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00 

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3 512 989,00 4 176 189,00 

   4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 7 721 167,23 -663 200,00 

      a) zwiększenia (z tytułu) 7 721 167,23 0,00 

        - emisji akcji powyżej wartości nominalnej  5 972 765,49   

        - z podziału zysku (ustawowo) 0,00 0,00 

        - podziału zysku (ponad wymaganą minimalną wartość) 1 748 401,74 0,00 

        - z tytułu sprzedaży środka trwałego     

     b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 663 200,00 

        - z tytułu spłat dopłat     

        - umorzenie udziałów 0,00 663 200,00 

4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 11 234 156,23 3 512 989,00 

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany 
przyjętych zasad (polityki) rachunkowości     

5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny     

     a) zwiększenie (z tytułu)     

b) zmniejszenie (z tytułu)     

        - zbycia środków trwałych     

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu     

  6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00 

    a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

    b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

  6.2.  Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2 768 352,09 -2 503 091,47 

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 748 401,74 0,00 

    - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości     

    - korekty błędów  161 584,17   

  7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1 909 985,91 0,00 

    a) zwiększenie (z tytułu)     
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      - podział zysku z lat ubiegłych 1 748 401,74   

    b) zmniejszenie (z tytułu) 1 748 401,74   

      - podział zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy 1 748 401,74   

      - podziału zysku z lat ubiegłych na kapitał rezerwowy     

      - podziału zysku z lat ubiegłych na dywidendę      

    7.3 Zysk z lat ubiegłych koniec okresu 161 584,17 0,00 

   7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -2 768 352,09 -2 503 091,47 

      - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości     

      - korekty błędów  0,00 663 200,00 

  7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -2 768 352,09 -1 839 891,47 

    a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 -928 460,62 

      - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 -928 460,62 

    b) zmniejszenie (z tytułu)     

    7.6 Strata z lat ubiegłych koniec roku     -2 768 352,09 -2 768 352,09 

   7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2 606 767,92 -2 768 352,09 

8. Wynik netto 3 005 872,57 1 748 401,74 

   a) zysk netto 3 005 872,57 1 748 401,74 

    b) strata netto 0,00 0,00 

    c) odpisy z zysku 0,00 0,00 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ ) 11 882 493,48 2 667 758,65 

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału 
zysku (pokrycia straty)     
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INFORMACJA DODATKOWA 
Sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 1 

Do Ustawy o Rachunkowości z dnia 29.09.1994r.  

 

1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych wartości niematerialnych i prawnych, 
środków trwałych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia 
i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz 
stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów tytułów zmian 
dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia, 
 

Wartości niematerialne i prawne – zmiana stanu w okresie obrotowym: 

Wartości niematerialne i prawne -wartość początkowa BO zwiększenia zmniejszenia BZ 
Koszty zakończonych prac rozwojowych 1 011 740,04 1 082 798,47 0,00 2 094 538,51 
Wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 
Inne wartości niematerialne i prawne 37 000,00 0,00 0,00 37 000,00 
RAZEM: 1 048 740,04 1 082 798,47 0,00 2 131 538,51 
  
Umorzenie wartości niematerialne i prawne BO zwiększenia zmniejszenia BZ 
Koszty zakończonych prac rozwojowych 214 680,80 288 276,30 0,00 502 957,10 
Wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 
Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 
RAZEM: 214 680,80 288 276,30 0,00 502 957,10 

Wartości niematerialne i prawne- wartość netto BO zwiększenia zmniejszenia BZ 
Koszty zakończonych prac rozwojowych 797 059,24 794 522,17 0,00 1 591 581,41 
Wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 
Inne wartości niematerialne i prawne 37 000,00 0,00 0,00 37 000,00 
RAZEM: 834 059,24 794 522,17 0,00 1 628 581,41 

 

Środki trwałe – zmiana stanu w okresie obrotowym: 

Wartość początkowa  środków trwałych: BO zwi ększenia zmniejszenia BZ 
a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego)       0,00 
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej       0,00 
c) urządzenia techniczne i maszyny 5 771,65 10 801,64 0,00 16 573,29 
d) środki transportu       0,00 
e) inne środki trwałe 109 288,14 1 543,90 0,00 110 832,04 
Środki trwałe w budowie       0,00 
Zaliczki na środki trwałe w budowie       0,00 
RAZEM: 115 059,79 12 345,54 0,00 127 405,33 
  
Umorzenie środków trwałych: BO zwi ększenia zmniejszenia BZ 
a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego)       0,00 
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej       0,00 
c) urządzenia techniczne i maszyny 5 771,65 10 801,64 0,00 16 573,29 
d) środki transportu       0,00 
e) inne środki trwałe 109 288,14 1 543,90 0,00 110 832,04 
Środki trwałe w budowie       0,00 
Zaliczki na środki trwałe w budowie       0,00 
RAZEM: 115 059,79 12 345,54 0,00 127 405,33 
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Wartość netto środków trwałych: BO zwi ększenia zmniejszenia BZ 
a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego) 0,00 0,00 0,00 0,00 
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00 
c) urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00 0,00 
d) środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 
e) inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 
Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 
Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 
RAZEM: 0,00 0,00 0,00 0,00 

2) wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

Spółka Medicalgorithmics S.A. nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście 

3) wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, 
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów 
leasingu 

Spółka Medicalgorithmics S.A. użytkuje dwa samochody na podstawie umów leasingu: 

1. Umowa leasingu 4700365-1209-00263 z dnia 19.01.2009 r. zawarta z Volkswagen 
Leasing Polska sp. z o.o., wartość początkowa przedmiotu leasingu 32 316,23 zł, okres 
trwania umowy – 48 m-cy 

2. Umowa leasingu 058/MEDICALGOR/LO/makr/11 Z DNIA 29.06.2011 zawarta z 
Express S.A. , wartość początkowa przedmiotu leasingu 187 816,57 zł, okres trwania 
umowy – 36 m-cy 

4) zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 
uzyskania prawa własności budynków i budowli,  

Spółka Medicalgorithmics S.A. nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek 
samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. 

5) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej 
subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych, 

Kapitał zakładowy spółki wynosi 249.232,60 zł. i dzieli się na 2 492 326 akcji o wartości 
nominalnej 0,10 zł każda. 

Lista akcjonariuszy Spółki posiadających na dzień 31.12.2011r.  przynajmniej 5% kapitału 
zakładowego spółki: 
 

Akcjonariusz Liczba akcji Udział procentowy w 
kapitale i głosach 

Marek Jacek Dziubiński 504 000 20,22% 
Tomasz Mularczyk 130 200 5,22% 
New Europe Venture LLC 680 400 27,30% 
BIB Seed Capital S.A. 537 600 21,57% 
Marcin Szumowski 146 000 5,86% 

 

6) stan na początek roku obrotowego, zwiększenie i wykorzystanie oraz stan końcowy 
kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zmian 
w kapitale (funduszu) własnym  

Spółka Medicalgorithmics S.A. sporządziła zestawienie zmian w kapitale własnym.   
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7) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy, 

Zarząd Spółki rekomenduje nie wypłacanie dywidendy lecz przeniesienie części zysku w 
kwocie 2 606 767,92 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych a resztę czyli 399 104,65 postanawia 
przenieść na kapitał zapasowy. 

8) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, 
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym 

 

Rezerwy BO zmniejszenia zwiększenia BZ 

Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 1 638,00 1 638,00 14 382,00 14 382,00 

Rezerwa na koszty: 8 700,00 8 700,00 9 198,89 9 198,89 

- rezerwa na sporządzenie Sprawozdania Finansowego 0,00 0,00 3 698,89 3 698,89 

- rezerwa na badanie Sprawozdania Finansowego 8 700,00 8 700,00 5 500,00 5 500,00 

RAZEM: 10 338,00 10 338,00 23 580,89 23 580,89 

 

9) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku 
obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego 

Spółka Medicalgorithmics S.A. nie tworzyła odpisów aktualizujących wartość należności. 
Zarząd Spółki nie widział ryzyka nie spłacenia należności przez któregoś z kontrahentów 
a wszystkie rozliczenia między Medicalgorithmics a jego klientami były realizowane na 
warunkach spotykanych u innych firm w branży, w której działa Spółka. 

10) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia 
bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty 

Spółka Medicalgorithmics S.A. nie posiada zobowiązań długoterminowych. 

11) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych,  

Czynne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe 31.12.2011 31.12.2010 

Ubezpieczenia 95,85 200,25 

Opłata FDA 12 020,40 0,00 

RAZEM: 12 116,25 200,25 

Czynne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe 31.12.2011 31.12.2010 

Projekt eHealth 33 538,43 0,00 

Projekt POIG 1.4. 210 485,33 0,00 

RAZEM: 244 023,76 0,00 

 

Bierne rozliczenia międzyokresowe 31.12.2011 31.12.2010 

Niezafakturowane usługi 39 250,66 37 163,94 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów - otrzymane dotacje 1 031 206,18 0,00 

RAZEM: 1 070 456,84 37 163,94 
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12) wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego 
rodzaju) 

Spółka Medicalgorithmics S.A. nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku 
jednostki. 

13) zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje 
i poręczenia, także wekslowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji 
i poręczeń wobec jednostek powiązanych 

Spółka Medicalgorithmics S.A. nie posiada zobowiązań warunkowych. 

14) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze 
sprzedaży produktów, towarów i materiałów, 

Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży produktów i usług, 
towarów i materiałów PLN udział% 

Sprzedaż produktów i usług - kraj 308 379,22 5,31 

Sprzedaż towarów i materiałów - kraj 0,00 0,00 

Sprzedaż produktów i usług - eksport 5 496 587,43 94,69 

Sprzedaż towarów i materiałów - eksport 0,00 0,00 

Razem 5 804 966,65 100,00% 

 

15) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe 

Spółka Medicalgorithmics S.A. nie tworzyła odpisów aktualizujących środki trwałe. 

16) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 

Spółka Medicalgorithmics S.A. nie tworzyła odpisów aktualizujących zapasy. Nie nastąpiła 
utrata wartości tych aktywów. 

17) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku 
obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym 

W spółce Medicalgorithmics S.A. nie wystąpiła działalność zaniechana.  

18) rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem 
dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto, 

 
31 grudnia 2011  31 grudnia 2010  

Zysk/Strata brutto 3 404 262,57 1 843 500,74 

Przychody nie stanowiące przychodów podatkowych: 143 087,81 8 626,07 

- niezrealizowane różnice kursowe 20 216,07 8 626,07 

- naliczone odsetki 62 992,74 0,00 

- otrzymane dotacje 59 879,00 0,00 

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania 
przychodów: 128 178,47 45 965,83 

- Amortyzacja 59 879,00 0,00 

- Zużycie materiałów 11 677,99 2 152,65 

- Usługi obce 21 142,48 9 029,60 

- Podatki i opłaty 1 214,98 352,00 
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- Podróże służbowe 8 583,50 3 149,53 

- inne koszty NKUP 17 401,83 8 521,16 

- niezrealizowane różnice kursowe 976,95 10 480,54 

- należności inne 0,00 12 280,35 

- wycena obligacji 6 499,74 0,00 

- odsetki budżetowe 802,00 0,00 

Koszty lat ubiegłych stanowiące koszty uzyskania 
przychodów w roku bieżącym 8 700,00 0,00 
Inne  0,00 0,00 

Dochód do opodatkowania 3 380 653,23 1 880 840,50 
Odliczenia od dochodu:  

Straty z lat ubiegłych  1 369 759,57 1 369 759,57 

Darowizny 0,00 0,00 
Odliczenia razem 1 369 759,57 1 369 759,57 

Podstawa opodatkowania 2 010 894,00 511 081,00 

Podatek dochodowy (19%) 382 070,00 97 105,00 

 

 

 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego, w tym: 01.01.2011 ROZWIĄZANIE  POWSTANIE 31.12.2011 
- Z tyt. niezrealizowanych różnic kursowych ujemnych 1 991,00 1 991,00 68,00 68,00 
- Z tyt. rezerw na koszty 1 653,00 1 653,00 0,00 0,00 

Razem aktywa z tytułu podatku odroczonego 3 644,00 3 644,00 68,00 68,00 

 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego, w tym: 01.01.2011 ROZWIĄZANIE  POWSTANIE 31.12.2011 
- Z tyt. niezrealizowanych różnic kursowych dodatnich 84,00 84,00 2 837,00 2 837,00 
- Z tyt. naliczonych odsetek 1 554,00 1 554,00 11 545,00 11 545,00 

Razem rezerwa z tytułu podatku odroczonego 1 638,00 1 638,00 14 382,00 14 382,00 

 

Podatek odroczony 01.01.2011 31.12.2011 
Aktywa z tyt. podatku odroczonego 3 644,00 68,00 
Rezerwa z tyt. podatku odroczonego 1 638,00 14 382,00 

Podatek odroczony -2 006,00 16 320,00 

 

Podatek dochodowy 31.12.2011 31.12.2010 
Podatek dochodowy bieżący 382 070,00 97 105,00 

Podatek dochodowy odroczony 16 320,00 -2 006,00 
  398 390,00 95 099,00 

 

19) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie 
kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach 
rodzajowych 

Spółka Medicalgorithmics S.A. sporządza rachunek zysków i strat w wariancie 
porównawczym. 
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20) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane 
różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania 

Spółka Medicalgorithmics S.A. nie posiada środków trwałych w budowie. 

 

21) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa 
trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska 

Poniesione nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w 2011 r. wyniosły 1 095 144,01 zł 

 

22) informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe 

W 2011 r. nie wystąpiły w spółce Medicalgorithmics S.A. zyski i straty nadzwyczajne.  

 

23) podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych 

Nie dotyczy Spółki Medicalgorithmics S.A. 

 

24) Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów 
pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą 
bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto 
z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy 
zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji 
wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny; 

Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływu 31.12.2011 31.12.2010 

środków pieniężnych     

      

Środki pieniężne w kasie 3 007,98 1 338,40 

Środki pieniężne na rachunkach bankowych  509 236,41 114 835,29 

Środki pieniężne w drodze  0,00  0,00 

Środki pieni ężne obrotowe  512 244,39 116 173,69 

Depozyty terminowe  6 291 110,68 1 555 000,00 

Środki pieni ężne razem  6 803 355,07 1 671 173,69 

 

25) Informacje o:  

a) zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w roku obrotowym; zatrudnieniu, z podziałem 
na grupy zawodowe, 

Nazwa grupy zawodowej pracowników 31.12.2011 31.12.2010 

Technicy EKG 6 8 

Programiści 5 4 
Administracja i Finanse oraz personel techniczny i informatycy inni niż 
programiści 9 5 

RAZEM: 20 17 
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b) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom 
wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej 
grupy osobno) 

Wynagrodzenie  31.12.2011 31.12.2010 
Wynagrodzenia członków zarządu 283 743,32 215 000,00 

Wynagrodzenia Rady Nadzorczej 0,00 0,00 

RAZEM: 283 743,32 215 000,00 

 

c) pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym 
w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy 
osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty 

Spółka Medicalgorithmics S.A. nie udzieliła pożyczek i świadczeń osobom wchodzącym 
w skład organów zarządzających i nadzorujących 

26) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy  

Należne wynagrodzenie biegłego rewidenta za 2011 r. wynosi : 5.500,00 netto.  

27) informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu 
finansowym roku obrotowego,  

Nie wystąpiły takie zdarzenia. 

 

28) informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie 
uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 

Nie wystąpiły takie zdarzenia. 

 

29) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, 
w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli 
wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, 
ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale 
(funduszu) własnym, 

Spółka Medicalgorithmics S.A. w 2011 r. zmieniła zasady polityki rachunkowości co do 
sposobu ujmowania kosztów dotyczących prac rozwojowych oraz przychodów związanych 
z otrzymanymi dotacjami na ich realizację.  

Do końca 2010 r. spółka ujmowała w/w koszty w ciężar kosztów rodzajowych okresu 
a przychody na dobro pozostałych przychodów operacyjnych.  

Od 1.1.2011 koszty dotyczące prac rozwojowych gromadzone są na koncie „Rozliczenia 
międzyokresowe kosztów” a następnie po ich zakończeniu będą przeksięgowane na konto 
„Wartości niematerialne i prawne” jako Koszt zakończonych prac rozwojowych. Okres 
dokonywania amortyzacji wynosi 5 lat i rozpoczyna się w miesiącu następnym po miesiącu 
przyjęcia wartości niematerialnych i prawnych do ewidencji.   
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 Dotacje otrzymane na realizację prac rozwojowych będą księgowane na koncie „Rozliczenia 
międzyokresowe przychodów” a po zakończeniu prac rozwojowych będą stopniowo 
przeksięgowywane na dobro pozostałych przychodów operacyjnych równolegle do odpisów 
amortyzacyjnych i umorzeniowych kosztów zakończonych prac rozwojowych. 

 

 

 30) informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za 
rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy 

 

stara polityka 
rachunkowości 

nowa polityka 
rachunkowości zmiana 

  RACHUNEK WYNIKÓW  
od 2010-01-01 
do 2010-12-31 

od 2010-01-01 
do 2010-12-31   

B. Koszty działalności operacyjnej 2 836 549,45 2 072 062,28 -764 487,17 

I. Amortyzacja 200 834,57 200 834,57 0,00 

II. Zużycie materiałów i energii 801 673,19 730 632,35 -71 040,84 

III. Usługi obce 1 052 284,89 731 929,88 -320 355,01 

IV. Podatki i opłaty, w tym: 39 552,00 39 552,00 0,00 

      - podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 

V. Wynagrodzenia 561 625,39 258 966,84 -302 658,55 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 80 654,30 29 557,79 -51 096,51 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 99 925,11 80 588,85 -19 336,26 

VIII.  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00   0,00 

        

D. Pozostałe przychody operacyjne 658 424,69 93 424,69 -565 000,00 
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 

II. Dotacje 643 000,00 78 000,00 -565 000,00 

III. Inne przychody operacyjne 15 424,69 15 424,69 0,00 

        

K. Zysk (strata) brutto (I +/- J) 1 843 500,74 2 042 987,91 199 487,17 

L. Podatek dochodowy 95 099,00 133 002,00 37 903,00 

          

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 1 748 401,74 1 909 985,91 161 584,17 
  

  

stara polityka 
rachunkowości 

nowa polityka 
rachunkowości zmiana 

                                      AKTYWA                    na dzień : 2010-12-31 2010-12-31   

V. Długoterminowe rozlicz.międzyokresowe 3 644,00 768 131,17 764 487,17 
1. Aktywa z tyt.odroczonego podatku 3 644,00 3 644,00 0,00 
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 764 487,17 764 487,17 
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stara polityka 
rachunkowości 

nowa polityka 
rachunkowości zmiana 

                                       PASYWA                  na dzień : 2010-12-31 2010-12-31   

VIII.  Zysk (strata) netto 1 748 401,74 1 909 985,91 161 584,17 

          

III.  Zobowiązania krótkoterminowe 195 298,97 233 201,97 37 903,00 

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 

2. Wobec pozostałych jednostek 195 298,97 233 201,97 37 903,00 

a) kredyty i pożyczki 7 856,52 7 856,52 0,00 

b) z tyt.emisji papierów wartościowych       

c) inne zobowiązania finansowe       

d) z tyt.dostaw i usług, o okresie wymagalności: 65 968,12 65 968,12 0,00 

  do 12 miesięcy 65 968,12 65 968,12 0,00 

  powyżej 12 miesięcy       

e) zaliczki otrzymane na dostawy       

f) zobowiązania wekslowe       

g) z tyt.podatków, ceł, ZUS itp.. 116 556,61 154 459,61 37 903,00 

h) z tyt.wynagrodzeń 4 630,62 4 630,62 0,00 

i) inne 287,10 287,10 0,00 

          

IV.  Rozliczenia międzyokresowe 37 163,94 602 163,94 565 000,00 

          

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 37 163,94 602 163,94 565 000,00 

- długoterminowe       

- krótkoterminowe 37 163,94 602 163,94 565 000,00 
 

 

  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENI ĘŻNYCH       

  /metoda pośrednia/ 
stara polityka 

rachunkowości 
nowa polityka 
rachunkowości zmiana 

    
od 2010-01-01 
do 2010-12-31 

od 2010-01-01 
do 2010-12-31   

A. 
 PRZEPŁYWY PIENI ĘŻNE NETTO Z 
DZIAŁALNO ŚCI OPERACYJNEJ (I +/- II) 1 669 369,27 1 669 369,27 0,00 

I. Zysk (strata) netto 1 748 401,74 1 909 985,91 161 584,17 

II.  II. Korekty razem: -79 032,47 -240 616,64 -161 584,17 

1 Amortyzacja 200 834,57 200 834,57 0,00 

2 (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 40 477,00 40 477,00 0,00 

3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -6 433,92 -6 433,92 0,00 

4  Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 6 807,95 6 807,95 0,00 

5 Zmiany stanu rezerw 10 338,00 10 338,00 0,00 

6 Zmiana stanu zapasów -87 823,97 -87 823,97 0,00 

7 Zmiana stanu należności  -246 374,04 -246 374,04 0,00 

8 
 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 
wyjątkiem pożyczek i kredytów -31 157,75 6 745,25 37 903,00 

9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 34 299,69 -165 187,48 -199 487,17 

10 Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów  0 0 0,00 

11  Inne korekty 0 0 0,00 

III.  
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 
(I+/-II) - metoda pośrednia 1 669 369,27 1 669 369,27 0,00 
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stara polityka 

rachunkowości 
nowa polityka 
rachunkowości zmiana 

  
ZESTAWIENIE ZMIAN W  KAPITALE 

WŁASNYM 
01.01.2010-
31.12.2010 

01.01.2010-
31.12.2010   

8. Wynik netto 1 748 401,74 1 909 985,91 161 584,17 

a)  zysk netto 1 748 401,74 1 909 985,91 161 584,17 

b)   strata netto 0,00 0,00 0,00 

c)   odpisy z zysku 0,00 0,00 0,00 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ ) 2 667 758,65 2 829 342,82 161 584,17 

 

31) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji 

Nie dotyczy Spółki Medicalgorithmics S.A. 

32) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów 
w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien 
zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku 
lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy 

Spółka Medicalgorithmics S.A. nie posiada udziałów w kapitale w innych spółkach. 

33) Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo  

W 2011 r. nie wystąpiły w spółce Medicalgorithmics S.A. transakcje ze spółkami powiązanymi 
kapitałowo. 

  

34)  Informacje o instrumentach finansowych : 

 

Rodzaje instrumentów finansowych 31.12.2011 
Obligacje : 2 943 547,73 
Krótkoterminowe 187 215,90 
Długoterminowe 2 756 331,83 
Lokaty 6 291 110,68 

 

35) Informacje w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu 
którego nastąpiło połączenie 

Nie dotyczy Spółki Medicalgorithmics S.A. 

 36) W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, 
opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy 
sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać 
również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu 
eliminację niepewności  

Nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności. Spółka 
Medicalgorithmics S.A. nie identyfikuje żadnych istotnych ryzyk z działalności. 
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37) W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób 
wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy 
ujawnić te informacje 

Nie występują takie informacje w spółce Medicalgorithmics S.A. 

 
 
 
Warszawa dn. 13 marca 2012roku 

Sporządził: Biuro Rachunkowe 
 Zaborowski I.T.C. sp. z o.o. 
 
 
 
 
Sławomir Zaborowski  
 
 
 
Zarząd Spółki 
 
 
Marek Dziubiński 
Prezes Zarządu        ……………………………. 
 
 
 
 
Tomasz Mularczyk 
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