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I. Podsumowanie roku 2011

 

Rok 2011 był dla Spółki Medicalgorithmics 
finansowych, szybkiego wzrostu działalności, dynamicz
w otoczeniu konkurencyjnym oraz okresem inwestycji w nowe obszary działalności. 

 
 
 
Pierwszy kwartał 2011 roku

oraz otworzył dla niej nowe rynki zbytu. Po sukcesie komercyjnym systemu PocketECG 

w 2010 roku, Spółka postanowiła zmienić model biznesowy w Stanach Zjednoczonych 

i sprzedawać swoje produkty i usługi na terenie USA w formie 

abonamentów na korzystanie z systemu a nie w postaci tradycyjnej sprzedaży urządzeń za 

gotówkę, jak to miało miejsce wcześniej. Model ten dał Spółce większą przewidywalność 

przychodów oraz długoterminowo związał Spółkę z jej klientami.

Owocem zacieśniania relacji z klientami jest, powstały w grudniu 2010 roku, dział 

analizy danych EKG, stworzony na prośb

rzecz podmiotów korzystających z systemu PocketECG. Zatrudnienie nowych pracowników 

spowodowało uzupełnienie oferty Spółki pozwalające na

O sukcesie rozszerzenia oferty świadczy

miesiącu działalności. Pierwszy kwartał 

poziomie 1,38 mln zł i 0,71 mln

lepszym niż rok wcześniej, a dzięki 

bazę kosztową udało się wypracować wskaźnik rentowności netto na poziomie 51%, który 

pozostał stabilny na przestrzeni pozostałych kwartałów.

 

 

 

W drugim kwartale 2011 roku

związane z ofertą prywatną nowych akcji 

uchwałami WZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

wykorzystywane głównie na stworzenie systemu PocketECG III generacji, k

Medicalgorithmics na zaistnienie na rynkach europejskich oraz w zupełnie nowych obszarach 

rynku takich jak badanie ciśnienia krwi, badanie osób

wersji jest zbyt skomplikowane czy uczestniczenie w badaniach kli

Ponadto w I połowie 2011 roku Spółka ukierunkowała

usług na rynku w Stanach Zjednoczonych. System PocketECG został zaimplementowany m.in. 

w jednej z największych w USA sieci szpitali Intermountain Healthcare System. Satysfakcja 

wymienionego użytkownika systemu, spowodowała oparcie prowadzonej przez niego akcji 

 

 
 

2 www.medicalgorithmics.pl

Podsumowanie roku 2011 

Rok 2011 był dla Spółki Medicalgorithmics S.A. rokiem rekordowych wyników 
finansowych, szybkiego wzrostu działalności, dynamicznie zmieniającej się sytuacji

otoczeniu konkurencyjnym oraz okresem inwestycji w nowe obszary działalności. 

Pierwszy kwartał 2011 roku przyniósł kolejne zmiany w Spółce Medicalgorithmics 

oraz otworzył dla niej nowe rynki zbytu. Po sukcesie komercyjnym systemu PocketECG 

półka postanowiła zmienić model biznesowy w Stanach Zjednoczonych 

sprzedawać swoje produkty i usługi na terenie USA w formie sprzedaży miesięcznych 

korzystanie z systemu a nie w postaci tradycyjnej sprzedaży urządzeń za 

to miało miejsce wcześniej. Model ten dał Spółce większą przewidywalność 

przychodów oraz długoterminowo związał Spółkę z jej klientami. 

Owocem zacieśniania relacji z klientami jest, powstały w grudniu 2010 roku, dział 

, stworzony na prośbę klientów, który świadczy usługi dodatkowe na 

rzecz podmiotów korzystających z systemu PocketECG. Zatrudnienie nowych pracowników 

spowodowało uzupełnienie oferty Spółki pozwalające na bliższą współpracę z klientami. 

sukcesie rozszerzenia oferty świadczy fakt, iż nowy dział był rentowny już w drugim 

Pierwszy kwartał 2011 roku Spółka zakończyła z przychodami na 

mln zł zysku netto co było wynikiem odpowiednio o 66% i 91% 

a dzięki nowemu modelowi biznesowemu, stwarzającemu niską 

bazę kosztową udało się wypracować wskaźnik rentowności netto na poziomie 51%, który 

pozostał stabilny na przestrzeni pozostałych kwartałów. 

W drugim kwartale 2011 roku Spółka prowadziła przede wszystkim

związane z ofertą prywatną nowych akcji zgodnie z podjętymi w dniu 20 czerwca 2011 roku

WZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Zebrane fundusze są 

głównie na stworzenie systemu PocketECG III generacji, k

Medicalgorithmics na zaistnienie na rynkach europejskich oraz w zupełnie nowych obszarach 

rynku takich jak badanie ciśnienia krwi, badanie osób, dla których urządzenie w obecnej 

wersji jest zbyt skomplikowane czy uczestniczenie w badaniach klinicznych.

Ponadto w I połowie 2011 roku Spółka ukierunkowała swoje działania na sprzedaż 

Stanach Zjednoczonych. System PocketECG został zaimplementowany m.in. 

największych w USA sieci szpitali Intermountain Healthcare System. Satysfakcja 

wymienionego użytkownika systemu, spowodowała oparcie prowadzonej przez niego akcji 
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rokiem rekordowych wyników 
nie zmieniającej się sytuacji 

otoczeniu konkurencyjnym oraz okresem inwestycji w nowe obszary działalności.  

przyniósł kolejne zmiany w Spółce Medicalgorithmics 

oraz otworzył dla niej nowe rynki zbytu. Po sukcesie komercyjnym systemu PocketECG 

półka postanowiła zmienić model biznesowy w Stanach Zjednoczonych 

sprzedaży miesięcznych 

korzystanie z systemu a nie w postaci tradycyjnej sprzedaży urządzeń za 

to miało miejsce wcześniej. Model ten dał Spółce większą przewidywalność 

Owocem zacieśniania relacji z klientami jest, powstały w grudniu 2010 roku, dział 

ę klientów, który świadczy usługi dodatkowe na 

rzecz podmiotów korzystających z systemu PocketECG. Zatrudnienie nowych pracowników 

bliższą współpracę z klientami. 

fakt, iż nowy dział był rentowny już w drugim 

Spółka zakończyła z przychodami na 

zysku netto co było wynikiem odpowiednio o 66% i 91% 

stwarzającemu niską 

bazę kosztową udało się wypracować wskaźnik rentowności netto na poziomie 51%, który 

Spółka prowadziła przede wszystkim działania 

podjętymi w dniu 20 czerwca 2011 roku 

ebrane fundusze są 

głównie na stworzenie systemu PocketECG III generacji, który pozwoli 

Medicalgorithmics na zaistnienie na rynkach europejskich oraz w zupełnie nowych obszarach 

dla których urządzenie w obecnej 

nicznych.   

swoje działania na sprzedaż 

Stanach Zjednoczonych. System PocketECG został zaimplementowany m.in. 

największych w USA sieci szpitali Intermountain Healthcare System. Satysfakcja 

wymienionego użytkownika systemu, spowodowała oparcie prowadzonej przez niego akcji 



 
 

 

marketingowej na systemie PocketECG. 

także dalsze prace rozwojowe dotyczące części sprzętowej systemu, algorytmiki i sfery 

informatycznej systemu a także rozpocz

trzeciej generacji. 

W drugim kwartale 2011 

netto i 0,63 mln zł zysku netto. Było to odpowiednio o 3% więcej przychodów i o 25% mn

zysku netto niż rok wcześniej

modelu biznesowego na model oparty na miesięcznych abonamentach na ko

systemu PocketECG. Poprzednio

modelu wyniki choć niższe początkowo,

tworzenie większej bazy klientów i 

 

 

 

Trzeci kwartał także obfitował w 

czerwca 2011 roku Spółka zakończyła 

zakończonej subskrypcji akcji serii 

finansowanie w kwocie 6,21 mln zł. W

rynek europejski (CE – certyfikat WE nr

PocketECG – model BT - ECG IIB

 
Rysunek 1.  Projekt Systemu PocketECG III

Źródło: Medicalgorithmics S.A. 
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marketingowej na systemie PocketECG. W pierwszej połowie 2011 r. 

akże dalsze prace rozwojowe dotyczące części sprzętowej systemu, algorytmiki i sfery 

ycznej systemu a także rozpoczęła prace nad nową generacją systemu PocketECG 

W drugim kwartale 2011 r. Medicalgorithmics wypracowała 1,24 

mln zł zysku netto. Było to odpowiednio o 3% więcej przychodów i o 25% mn

zysku netto niż rok wcześniej. Powodem takiego spadku zysku rok do roku była

na model oparty na miesięcznych abonamentach na ko

oprzednio przychody i zyski były wyższe ale jednorazowe a

niższe początkowo, pozwalają na powtarzalność a długoterminowo na 

tworzenie większej bazy klientów i na osiąganie wyższych poziomów rento

także obfitował w istotne punkty na ścieżce rozwoju Spółki. Dnia 30 

czerwca 2011 roku Spółka zakończyła ofertę prywatną w ramach emisji akcji serii B i C. 

cji akcji serii B i C do inwestorów zewnętrznych 

6,21 mln zł. W dniu 18 sierpnia 2011 roku Spółka wprowadziła na 

certyfikat WE nr 1434-MDD-38/2011) kolejny model Systemu 

ECG IIB.  

Rysunek 1.  Projekt Systemu PocketECG III generacji, planowane rozpoczęcie sprzedaży w II kw. 2013 r.
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pierwszej połowie 2011 r. Spółka prowadziła 

akże dalsze prace rozwojowe dotyczące części sprzętowej systemu, algorytmiki i sfery 

prace nad nową generacją systemu PocketECG 

 mln zł przychodów 

mln zł zysku netto. Było to odpowiednio o 3% więcej przychodów i o 25% mniej 

go spadku zysku rok do roku była zmiana 

na model oparty na miesięcznych abonamentach na korzystanie z 

ze ale jednorazowe a w obecnym 

długoterminowo na 

wyższych poziomów rentowności. 

istotne punkty na ścieżce rozwoju Spółki. Dnia 30 

emisji akcji serii B i C. Po 

C do inwestorów zewnętrznych Spółka zebrała 

półka wprowadziła na 

kolejny model Systemu 

II kw. 2013 r. 

 



 
 

 

W stosunku do poprzednich modeli, wersja ta posiada nadajnik z

przyspieszenia oraz akumulatorem podtrzymującym o niewielkiej pojemności mającym 

zapewnić nieprzerwaną pracę np. w trakcie wymiany baterii, a także pamięć wewnętrzną 

(karta micro SD), która pozwala nagrywać odbierany sygnał w przypadku przerwania 

połączenia. Ponadto rozbudowa

świetlnych także sygnały dźwiękowe i wibracje. 

W ramach rozwoju geograficznego, Medicalgorithmics S.A. podpisała 

kwartale umowy licencyjne i na dostawy, na podstawie których spółka Everist 

z siedzibą w Morgan Road (USA) nabyła prawa licencyjne do sprzedaży urządzeń i usług 

świadczonych za pomocą systemu PocketECG na terytorium krajów Bliskiego Wschodu oraz 

w Indiach. Dostawa oprogramowania przez Medicalgorithmics S.A. 

warunkach określonych w um

oraz wynagrodzenie procentowe powiązane z poziomem sprzedaży produktów 

licencjobiorcy wykorzystujących rozwiązania objęte licencją. Umowy zawarte

na okres do 31 grudnia 2015 roku, z możliwością ich przedłużenia.

W trzecim kwartale 2011 

netto i 0,62 mln zł zysku netto, co 

rok do roku. Wzrost wyników nastąpił przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej rentowności 

netto na poziomie 49%. 

 
Wykres 1. Marża na sprzedaży, marża EBITDA i marża netto w poszczególnych okresach*

Źródło: Medicalgorithmics S.A. 

* Dane za rok 2010 przedstawione wg starej polityki rachunkowości, dane za 

rachunkowości. 
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poprzednich modeli, wersja ta posiada nadajnik z

akumulatorem podtrzymującym o niewielkiej pojemności mającym 

zapewnić nieprzerwaną pracę np. w trakcie wymiany baterii, a także pamięć wewnętrzną 

karta micro SD), która pozwala nagrywać odbierany sygnał w przypadku przerwania 

połączenia. Ponadto rozbudowano sygnalizację dla pacjenta dodając do wskaźników 

świetlnych także sygnały dźwiękowe i wibracje.  

W ramach rozwoju geograficznego, Medicalgorithmics S.A. podpisała 

umowy licencyjne i na dostawy, na podstawie których spółka Everist 

Morgan Road (USA) nabyła prawa licencyjne do sprzedaży urządzeń i usług 

świadczonych za pomocą systemu PocketECG na terytorium krajów Bliskiego Wschodu oraz 

Dostawa oprogramowania przez Medicalgorithmics S.A. realizowa

warunkach określonych w umowie licencyjnej. Umowa licencyjna przewiduje

wynagrodzenie procentowe powiązane z poziomem sprzedaży produktów 

licencjobiorcy wykorzystujących rozwiązania objęte licencją. Umowy zawarte

grudnia 2015 roku, z możliwością ich przedłużenia. 

W trzecim kwartale 2011 r. Medicalgorithmics wygenerowała 1,28 mln zł 

i 0,62 mln zł zysku netto, co dało odpowiednio 44% i 157% wzrost podanych 

ów nastąpił przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej rentowności 

Marża na sprzedaży, marża EBITDA i marża netto w poszczególnych okresach* 

2010 przedstawione wg starej polityki rachunkowości, dane za rok 2011 przedstawione wg nowej polityki 

III Kwartał 
2010

IV Kwartał 
2010

I Kwartał 
2011

II Kwartał 
2011

III Kwartał 
2011

Marża na sprzedaży Marża EBITDA
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poprzednich modeli, wersja ta posiada nadajnik z czujnikiem 

akumulatorem podtrzymującym o niewielkiej pojemności mającym 

zapewnić nieprzerwaną pracę np. w trakcie wymiany baterii, a także pamięć wewnętrzną 

karta micro SD), która pozwala nagrywać odbierany sygnał w przypadku przerwania 

no sygnalizację dla pacjenta dodając do wskaźników 

W ramach rozwoju geograficznego, Medicalgorithmics S.A. podpisała w omawianym 

umowy licencyjne i na dostawy, na podstawie których spółka Everist Genomics Inc. 

Morgan Road (USA) nabyła prawa licencyjne do sprzedaży urządzeń i usług 

świadczonych za pomocą systemu PocketECG na terytorium krajów Bliskiego Wschodu oraz 

realizowana będzie na 

przewiduje opłaty stałe 

wynagrodzenie procentowe powiązane z poziomem sprzedaży produktów 

licencjobiorcy wykorzystujących rozwiązania objęte licencją. Umowy zawarte zostały 

1,28 mln zł przychodów 

podanych wyników 

ów nastąpił przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej rentowności 

 

przedstawione wg nowej polityki 
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W IV kwartale 2011 roku

ds. Żywności i Leków (ang. Food and Drug 

pozwolenia na wprowadzenie modelu BT

zgłoszenie to przedstawia platformę PocketECG jako system unifikujący wiele odrębnych 

dotąd rozwiązań diagnostycznych

Z końcem października konsorcjum, którego członkiem jest Spółka

z Komisją Europejską umowę o dofinansowanie projektu eHealth Monitor. Projekt rozpoczął 

się 1 grudnia 2011 r. i będzie trwał  

4,078 mln EUR, kwota przyznanego dofinansowania wynosi łącz

przyznanych dziewięciu podmiotom. Wartość części projektu realizowanej przez 

Medicalgorithmics wynosi 367,2

wynosi 257, 2 tys. EUR.  

Dzień 9 listopada 2011 r. był pierwszym dniem notowań Medicalgorithmics na rynku 

NewConnect. W dniu debiutu akcje Spółki straciły 21,2% wartości

miesiącach kurs akcji Spółki istotnie wzrósł. 

 
Wykres 2. Kurs na zamknięciu sesji akcji Medica

09.11.2011-31.12.2012. Wartości z dnia 09.11.2011 traktowane jako 100.

Źródło: Opracowanie Medicalgorithmics S.A. na podstawie danych dziennych publikowanych przez GPW 

 

W połowie grudnia 2011 roku Spółka otrzymała 

i Średnich Przedsiębiorstw o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Spó

projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś: Badania i Rozwój 

Nowoczesnych Technologii, Działanie 1.4

Medicalgorithmics S.A. wniosek dotyczył realizacji projektu pt.: "Opracowanie nowej 

generacji wielofunkcyjnego systemu do mobilnej telemetrii kardiologicznej".
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W IV kwartale 2011 roku Spółka wystąpiła z wnioskiem do Amerykańskiej Agencji 

(ang. Food and Drug Administration, w skrócie FDA) o wydanie 

pozwolenia na wprowadzenie modelu BT-ECG IIB do obrotu na rynku Stanów Zjednoczonych

zgłoszenie to przedstawia platformę PocketECG jako system unifikujący wiele odrębnych 

dotąd rozwiązań diagnostycznych. 

aździernika konsorcjum, którego członkiem jest Spółka

Komisją Europejską umowę o dofinansowanie projektu eHealth Monitor. Projekt rozpoczął 

będzie trwał  przez kolejnych 36 miesięcy. Wartość całego projektu to 

kwota przyznanego dofinansowania wynosi łącznie 2,779 mln EUR 

podmiotom. Wartość części projektu realizowanej przez 

edicalgorithmics wynosi 367,2 tys. EUR, kwota dofinansowania dla M

był pierwszym dniem notowań Medicalgorithmics na rynku 

NewConnect. W dniu debiutu akcje Spółki straciły 21,2% wartości, 

kurs akcji Spółki istotnie wzrósł.  

. Kurs na zamknięciu sesji akcji Medicalgorithmics (MDG) oraz indeksów NCIndex i NCXLifeSci w okresie 

31.12.2012. Wartości z dnia 09.11.2011 traktowane jako 100. 

Opracowanie Medicalgorithmics S.A. na podstawie danych dziennych publikowanych przez GPW  

W połowie grudnia 2011 roku Spółka otrzymała informację od Fundacji Małych 

Średnich Przedsiębiorstw o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Spółki o dofinansowanie 

ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś: Badania i Rozwój 

h Technologii, Działanie 1.4, Wsparcie projektów celowych. Złożon

niosek dotyczył realizacji projektu pt.: "Opracowanie nowej 

generacji wielofunkcyjnego systemu do mobilnej telemetrii kardiologicznej".

MDG NCINDEX NCX Life Science
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Amerykańskiej Agencji 

skrócie FDA) o wydanie 

ku Stanów Zjednoczonych, 

zgłoszenie to przedstawia platformę PocketECG jako system unifikujący wiele odrębnych 

aździernika konsorcjum, którego członkiem jest Spółka, podpisało 

Komisją Europejską umowę o dofinansowanie projektu eHealth Monitor. Projekt rozpoczął 

36 miesięcy. Wartość całego projektu to 

nie 2,779 mln EUR 

podmiotom. Wartość części projektu realizowanej przez 

tys. EUR, kwota dofinansowania dla Medicalgorithmics 

był pierwszym dniem notowań Medicalgorithmics na rynku 

 ale w następnych 

lgorithmics (MDG) oraz indeksów NCIndex i NCXLifeSci w okresie 

 

informację od Fundacji Małych 

łki o dofinansowanie 

ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś: Badania i Rozwój 

Wsparcie projektów celowych. Złożony przez 

niosek dotyczył realizacji projektu pt.: "Opracowanie nowej 

generacji wielofunkcyjnego systemu do mobilnej telemetrii kardiologicznej". Celem projektu 



 
 

 

jest opracowanie nowego modelu systemu PocketECG III. 

wynosi 1,78 mln zł. 

Z końcem grudnia 2011 r., Medicalgorithmics zawarła U

z jednym z pięciu największych podmiotów działających na rynku telediagnostyki

kardiologicznej w Stanach Zjednoczonych

zawarcia, wynosi 24,73 mln USD

EBI w raporcie o numerze 10/2011.

W wyniku sugestii biegłej rewident

rachunkowych, Spółka zmieniła zasady rachunkowości, tak aby sprawozdania finansowe 

lepiej przedstawiały sytuację finansową Medicalgorithmics. Zmiany dotyczyły zasad 

księgowania kosztów ponoszonych na prace rozwojowe oraz bezzwrot

Spółka otrzymuje na realizację tych prac. Nowe zasady księgow

zaimplementowane do sprawozdań finansowych od 

opisywane w publikowanych raportach kwartalnych.

Na koniec 2011 roku Spółka odnotow

licencyjnych dotyczących rynku azjatyckiego na podstawie umów podpisanych z

Genomics Inc. 

Czwarty kwartał był rekordowy jeśli chodzi o 

finansowe. Przychody za ostatnie trzy 

zysk netto po raz pierwszy przekroczył 

 
 

Wykres 3. Przychody netto ze sprzedaży oraz zysk netto 

Źródło: Medicalgorithmics S.A. 

* Dane za lata 2008 - 2010 przedstawione wg starej polityki rachunkowości, dane za 

polityki rachunkowości. 
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acowanie nowego modelu systemu PocketECG III. Przyznana kwota dofinansowania 

Z końcem grudnia 2011 r., Medicalgorithmics zawarła Umowę Aliansu Strategicznego

jednym z pięciu największych podmiotów działających na rynku telediagnostyki

kardiologicznej w Stanach Zjednoczonych. Wartość minimalna Umowy, w

USD, o czym Spółka komunikowała za pośrednictwem 

o numerze 10/2011. 

W wyniku sugestii biegłej rewident, przeprowadzającej wstępne badanie ksiąg 

Spółka zmieniła zasady rachunkowości, tak aby sprawozdania finansowe 

lepiej przedstawiały sytuację finansową Medicalgorithmics. Zmiany dotyczyły zasad 

księgowania kosztów ponoszonych na prace rozwojowe oraz bezzwrotnych środków jakie 

Spółka otrzymuje na realizację tych prac. Nowe zasady księgow

sprawozdań finansowych od początku 2010 roku i były szerzej 

opisywane w publikowanych raportach kwartalnych. 

Na koniec 2011 roku Spółka odnotowała pierwsze przychody z tytułu opłat 

licencyjnych dotyczących rynku azjatyckiego na podstawie umów podpisanych z

Czwarty kwartał był rekordowy jeśli chodzi o osiągnięte przez Spółkę 

. Przychody za ostatnie trzy miesiące 2011 roku wyniosły 1,90 mln zł a 

przekroczył  milion złotych i wyniósł  dokładnie 

Przychody netto ze sprzedaży oraz zysk netto w tys. PLN w poszczególnych okresach * 

2010 przedstawione wg starej polityki rachunkowości, dane za rok 2011 

Przychody netto ze sprzedaży Zysk netto

www.medicalgorithmics.pl 

Przyznana kwota dofinansowania 

mowę Aliansu Strategicznego 

jednym z pięciu największych podmiotów działających na rynku telediagnostyki 

w ciągu 5 lat od jej 

za pośrednictwem  systemu 

ącej wstępne badanie ksiąg 

Spółka zmieniła zasady rachunkowości, tak aby sprawozdania finansowe 

lepiej przedstawiały sytuację finansową Medicalgorithmics. Zmiany dotyczyły zasad 

nych środków jakie 

Spółka otrzymuje na realizację tych prac. Nowe zasady księgowania zostały 

początku 2010 roku i były szerzej 

ała pierwsze przychody z tytułu opłat 

licencyjnych dotyczących rynku azjatyckiego na podstawie umów podpisanych z firmą Everist 

osiągnięte przez Spółkę wyniki 

miesiące 2011 roku wyniosły 1,90 mln zł a kwartalny 

dokładnie 1,05 mln zł. 

 

 

 przedstawione wg nowej 



 
 

 

Wykres 4. Liczba realizowanych miesięcznie badań systemem PocketECG wyrażona w 

Źródło: Medicalgorithmics S.A. 

II. Strategia i model biznesowy

Celem strategicznym 
dostawcy najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych w dziedzinie diagnostyki 
arytmii na terenie Stanów Zjednoczonych i Europy. 
zamierza zdobyć wiodącą pozycję na międzynarodowym rynku telediagnostyki 
kardiologicznej oraz istotną pozycję na rynku badań klinicznych leków i terapii 
antyarytmicznych. 

Realizacji powyższego celu strategicznego służyć będą następujące zamierzenia rozwojowe:

1. Stworzenie i rozwój zintegrowanej platformy monitorowania arytmii 
PocketECG III generacji

2. Poszerzenie ilości sygnałów życiowych możli
danym czasie przez system PocketECG 
systemu w oczach lekarzy

3. Wykorzystanie systemu PocketECG w badaniach klinicznych
bezpieczeństwa nowych leków i substancji

4. Działalność usługowa i doradcza
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realizowanych miesięcznie badań systemem PocketECG wyrażona w pacjento-dobach

i model biznesowy 

 Medicalgorithmics S.A. jest osiągnięcie pozycji
dostawcy najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych w dziedzinie diagnostyki 

Stanów Zjednoczonych i Europy. W perspektywie pięcioletniej Spółka 
wiodącą pozycję na międzynarodowym rynku telediagnostyki 

oraz istotną pozycję na rynku badań klinicznych leków i terapii 

ego celu strategicznego służyć będą następujące zamierzenia rozwojowe:

Stworzenie i rozwój zintegrowanej platformy monitorowania arytmii 
PocketECG III generacji. 
Poszerzenie ilości sygnałów życiowych możliwych do odebrania i analizowania

przez system PocketECG a poprzez to zwiększenie atra
w oczach lekarzy. 

Wykorzystanie systemu PocketECG w badaniach klinicznych
bezpieczeństwa nowych leków i substancji (Cardiac Safety). 
Działalność usługowa i doradcza z wykorzystaniem systemu PocketECG

mar-11 kwi-11 maj-11 cze-11 lip-11 sie-11 wrz-11 paź
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dobach 

 

Medicalgorithmics S.A. jest osiągnięcie pozycji czołowego 
dostawcy najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych w dziedzinie diagnostyki 

W perspektywie pięcioletniej Spółka 
wiodącą pozycję na międzynarodowym rynku telediagnostyki 

oraz istotną pozycję na rynku badań klinicznych leków i terapii 

ego celu strategicznego służyć będą następujące zamierzenia rozwojowe: 

Stworzenie i rozwój zintegrowanej platformy monitorowania arytmii - systemu 

wych do odebrania i analizowania w 
zwiększenie atrakcyjności 

Wykorzystanie systemu PocketECG w badaniach klinicznych oraz badaniach 

z wykorzystaniem systemu PocketECG. 

17 708

paź-11 lis-11 gru-11



 
 

 

PocketECG jest najbardziej zaawansowanym technologicznie z dostępnych na rynku 

systemów diagnostyki arytmii. W spektrum dostępnych obecnie urządzeń do monitoringu 

pracy serca system PocketECG charakteryzuje się m.in. 

arytmii w warunkach domowych, zdalnym dostępem do całkowitego zapisu monitoringu 

oraz pełną statystyczną analizą zaburzeń rytmu serca, czego nie oferują urządzenia 

konkurencyjne. 

Rysunek 2. Rozwój przenośnych urządzeń do elek

Źródło: Medicalgorithmics S.A. 

 

Opracowany przez Zarząd Medicalgorithmics unikatowy model biznesowy

do specyfiki funkcjonowania Spółki

(51,2% rentowność netto sprzedaży

systemu PocketECG zlokalizowana w Polsce zapewnia zachowanie pełnej kontroli nad 

jakością produktu, relatywnie niskie koszty pracy oraz ochronę tajemnic technologicznych. 

Spółka w uzupełnieniu do sprzedaż

wspierających użytkowanie systemu obejmujących usługi p

telemedyczny (analiza i wstępne przetwarzanie danych wynikowych systemu PocketECG). 

Zespół informatyków oraz techników 

znaczenie dla poziomu ponoszonych kosztów zatrudnienia. 

Dzięki innowacyjności produktu oraz efektywnej polityce marketingowej Spółki system 

PocketECG dostępny jest obecnie na rynkach krajów Europy,

w indywidualnie dostosowanych do specyfiki rynków zbytu systemach 

optymalizujących poziom jej rentowności.
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PocketECG jest najbardziej zaawansowanym technologicznie z dostępnych na rynku 

systemów diagnostyki arytmii. W spektrum dostępnych obecnie urządzeń do monitoringu 

pracy serca system PocketECG charakteryzuje się m.in. najdłuższym czasem monitoringu 

arytmii w warunkach domowych, zdalnym dostępem do całkowitego zapisu monitoringu 

oraz pełną statystyczną analizą zaburzeń rytmu serca, czego nie oferują urządzenia 

. Rozwój przenośnych urządzeń do elektrokardiografii 

Opracowany przez Zarząd Medicalgorithmics unikatowy model biznesowy

do specyfiki funkcjonowania Spółki, jest źródłem trwałej, wysokiej rentowności działalności 

sprzedaży w 2011 r.). Zaawansowana technologicznie produkcja 

systemu PocketECG zlokalizowana w Polsce zapewnia zachowanie pełnej kontroli nad 

jakością produktu, relatywnie niskie koszty pracy oraz ochronę tajemnic technologicznych. 

Spółka w uzupełnieniu do sprzedaży systemu PocketECG świadczy także wachlarz usług 

wspierających użytkowanie systemu obejmujących usługi programistyczne oraz outsourcing 

(analiza i wstępne przetwarzanie danych wynikowych systemu PocketECG). 

Zespół informatyków oraz techników EKG zlokalizowany jest w Polsce, co ma istotne 

znaczenie dla poziomu ponoszonych kosztów zatrudnienia.  

Dzięki innowacyjności produktu oraz efektywnej polityce marketingowej Spółki system 

PocketECG dostępny jest obecnie na rynkach krajów Europy, Stanów Zjednoczonych oraz Azji

w indywidualnie dostosowanych do specyfiki rynków zbytu systemach 

rentowności. 

www.medicalgorithmics.pl 

PocketECG jest najbardziej zaawansowanym technologicznie z dostępnych na rynku 

systemów diagnostyki arytmii. W spektrum dostępnych obecnie urządzeń do monitoringu 

najdłuższym czasem monitoringu 

arytmii w warunkach domowych, zdalnym dostępem do całkowitego zapisu monitoringu 

oraz pełną statystyczną analizą zaburzeń rytmu serca, czego nie oferują urządzenia 

 

Opracowany przez Zarząd Medicalgorithmics unikatowy model biznesowy, dopasowany 

wysokiej rentowności działalności 

w 2011 r.). Zaawansowana technologicznie produkcja 

systemu PocketECG zlokalizowana w Polsce zapewnia zachowanie pełnej kontroli nad 

jakością produktu, relatywnie niskie koszty pracy oraz ochronę tajemnic technologicznych. 

y systemu PocketECG świadczy także wachlarz usług 

rogramistyczne oraz outsourcing 

(analiza i wstępne przetwarzanie danych wynikowych systemu PocketECG). 

EKG zlokalizowany jest w Polsce, co ma istotne 

Dzięki innowacyjności produktu oraz efektywnej polityce marketingowej Spółki system 

dnoczonych oraz Azji 

w indywidualnie dostosowanych do specyfiki rynków zbytu systemach sprzedaży, 



 
 

 

Rysunek 3. Zasięg systemu PocketECG w USA i Azji

 

Źródło: Medicalgorithmics S.A. 

 

Pierwszym rynkiem, na którym Spółka zaoferowała swój produkt był rynek polski. 

Obecnie PocketECG stosowany jest w Polsce m.in. przez Instytut Kardiologii im

Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Centralny Szpital Kliniczny 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.

Od III kwartału 2010 r. podstawowym rynkiem sprzedaży Medicalgorithmics są Stany 
Zjednoczone. Decyzja o ekspansji n
amerykańskiego na innowacje medyczne oraz wysokim poziomem refundacji usług 
diagnostyki kardiologicznej przez ubezpieczycieli prywatnych i państwowych, co przekłada 
się na znaczną wartość rynku telemed
wzrostu. Na rynku amerykańskim system PocketECG sprzedawany jest w modelu 
abonamentowym, we współp
diagnostyczne na rzecz szpitali, klinik, gabinetów kar
zdrowia. Spółka realizuje sprzedaż na rynku Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem 
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. Zasięg systemu PocketECG w USA i Azji 

Pierwszym rynkiem, na którym Spółka zaoferowała swój produkt był rynek polski. 

Obecnie PocketECG stosowany jest w Polsce m.in. przez Instytut Kardiologii im

rdynała Wyszyńskiego w Warszawie, Centralny Szpital Kliniczny 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.

Od III kwartału 2010 r. podstawowym rynkiem sprzedaży Medicalgorithmics są Stany 
Zjednoczone. Decyzja o ekspansji na rynek amerykański podyktowana była otwartością rynku 
amerykańskiego na innowacje medyczne oraz wysokim poziomem refundacji usług 
diagnostyki kardiologicznej przez ubezpieczycieli prywatnych i państwowych, co przekłada 
się na znaczną wartość rynku telemedycyny oraz perspektywy jego dalszego dynamicznego 
wzrostu. Na rynku amerykańskim system PocketECG sprzedawany jest w modelu 
abonamentowym, we współpracy z partnerem strategicznym, który świadczy
diagnostyczne na rzecz szpitali, klinik, gabinetów kardiologicznych i innych jednostek służby

Spółka realizuje sprzedaż na rynku Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem 

www.medicalgorithmics.pl 

 

 

Pierwszym rynkiem, na którym Spółka zaoferowała swój produkt był rynek polski. 

Obecnie PocketECG stosowany jest w Polsce m.in. przez Instytut Kardiologii im. Prymasa 

rdynała Wyszyńskiego w Warszawie, Centralny Szpital Kliniczny 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. 

Od III kwartału 2010 r. podstawowym rynkiem sprzedaży Medicalgorithmics są Stany 
a rynek amerykański podyktowana była otwartością rynku 

amerykańskiego na innowacje medyczne oraz wysokim poziomem refundacji usług 
diagnostyki kardiologicznej przez ubezpieczycieli prywatnych i państwowych, co przekłada 

ycyny oraz perspektywy jego dalszego dynamicznego 
wzrostu. Na rynku amerykańskim system PocketECG sprzedawany jest w modelu 

racy z partnerem strategicznym, który świadczy usługi 
diologicznych i innych jednostek służby 

Spółka realizuje sprzedaż na rynku Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem 



 
 

 

Partnera Strategicznego, z którym podpisała wieloletnią umowę o współpracy w grudniu 
2011 r. 

Model biznesowy zakłada koncentrację na sprzedaży technologii na 
wyselekcjonowanych, najbardziej perspektywicznych rynkach, w oparciu o specjalnie 
opracowane modele sprzedaży, a także kompleksowe wsparcie informatyczne odbiorcy oraz 
stały rozwój produktu i świadczonych usług powiązanych. 

W uzupełnieniu do podstawowego produktu, Spółka oferuje usługi wspierające 
korzystanie z systemu PocketECG w postaci usług programistycznych (m.in. oprogramowanie 
wspomagające obieg informacji, procedury refundacyjne, inte
usług outsourcingu telemedycznego (usługi analizy i przetwarzania danych wynikowych 
badania EKG). Bieżący monitoring i analiza sygnału EKG pł
z urządzeń PocketECG prowadzona jest przez zespół
w centrum outsourcingu zlokalizowanym w Polsce.

Dzięki kompleksowej obsłudze klienta
w postaci systemu PocketECG
indywidualnych potrzeb odbiorcy, jak również świadczenie usług wspierających outsourcing 
telemedyczny, poszerza się spektrum współpracy biznesowej pomiędzy Spółką a odbiorcą. W 
długiej perspektywie powyższe działanie ma istotny pozytywny wpływ na trwałość 
współpracy z klientami i stabilność bazy klienckiej. 

 
 
Rysunek 4. Schemat przedstawiający uproszczony model biznesowy Medicalgorithmics

Źródło: Medicalgorithmics S.A. 
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Partnera Strategicznego, z którym podpisała wieloletnią umowę o współpracy w grudniu 

Model biznesowy zakłada koncentrację na sprzedaży technologii na 
wyselekcjonowanych, najbardziej perspektywicznych rynkach, w oparciu o specjalnie 
opracowane modele sprzedaży, a także kompleksowe wsparcie informatyczne odbiorcy oraz 

świadczonych usług powiązanych.  
W uzupełnieniu do podstawowego produktu, Spółka oferuje usługi wspierające 

korzystanie z systemu PocketECG w postaci usług programistycznych (m.in. oprogramowanie 
wspomagające obieg informacji, procedury refundacyjne, integracje z systemami EMR) oraz 
usług outsourcingu telemedycznego (usługi analizy i przetwarzania danych wynikowych 
badania EKG). Bieżący monitoring i analiza sygnału EKG płynącego w czasie rzeczywistym 

urządzeń PocketECG prowadzona jest przez zespół doświadczonych techników EKG 
centrum outsourcingu zlokalizowanym w Polsce. 

Dzięki kompleksowej obsłudze klienta, począwszy od dostarczenia gotowego produktu 
postaci systemu PocketECG poprzez dostosowanie oprogramowania systemowego do 

dbiorcy, jak również świadczenie usług wspierających outsourcing 
poszerza się spektrum współpracy biznesowej pomiędzy Spółką a odbiorcą. W 

długiej perspektywie powyższe działanie ma istotny pozytywny wpływ na trwałość 
stabilność bazy klienckiej.  

. Schemat przedstawiający uproszczony model biznesowy Medicalgorithmics 

www.medicalgorithmics.pl 

Partnera Strategicznego, z którym podpisała wieloletnią umowę o współpracy w grudniu 

Model biznesowy zakłada koncentrację na sprzedaży technologii na 
wyselekcjonowanych, najbardziej perspektywicznych rynkach, w oparciu o specjalnie 
opracowane modele sprzedaży, a także kompleksowe wsparcie informatyczne odbiorcy oraz 

W uzupełnieniu do podstawowego produktu, Spółka oferuje usługi wspierające 
korzystanie z systemu PocketECG w postaci usług programistycznych (m.in. oprogramowanie 

gracje z systemami EMR) oraz 
usług outsourcingu telemedycznego (usługi analizy i przetwarzania danych wynikowych 

ynącego w czasie rzeczywistym 
dczonych techników EKG 

ostarczenia gotowego produktu 
poprzez dostosowanie oprogramowania systemowego do 

dbiorcy, jak również świadczenie usług wspierających outsourcing 
poszerza się spektrum współpracy biznesowej pomiędzy Spółką a odbiorcą. W 

długiej perspektywie powyższe działanie ma istotny pozytywny wpływ na trwałość 

 



 
 

 

III. Komentarz do wyników finansowych

Wszystkie dane finansowe przedstawione w 

nowych zasad rachunkowości finansowej

III. 1. Przychody ze sprzedaży

Rok 2011 był pierwszym, w którym na terenie USA dzia

abonamentowy a sprzedaż opierała się głównie na eksporcie. W 2010 roku Zarząd Spółki 

zadecydował o skupieniu swoich sił sprzedażowych na rynku amerykańskim co poskutkowało 

zdecydowanym wzrostem przychodów z tego 

sprzedaje swoich urządzeń samodzielnie a robi to poprzez firmę Kardiosystem Sp. z o.o. 

wyłącznego, czasowego dystrybutora systemu PocketECG na Polskę. W 2011 roku po raz 

pierwszy pojawiły się także znaczne przychody z 

Było to efektem zawartej 

z rozpoczęciem współpracy licencjobiorca 

azjatyckim. Opłata za wyłączność jest jednym z 

Medicalgorithmics czerpie z tytułu tej i

 

Przychody ze sprzedaży netto (PLN

Polska 

USA i UE 

Azja 

RAZEM 

 

W związku ze zmianą strategii oraz rynku strategicznego 

zmieniła się także struktura walutowa przychodów realizowanych przez Medicalgorithmics. 

Obecnie ok. 95% przychodów denominowane jest w dolarach amerykańskich. Tendencja ta 

powinna się utrzymać także w 

umowy licencyjne na inne rynki, gdzie wynagrodzenie również będzie denominowane w USD 

mimo, że prawa licencyjne nie będą dotyczyć rynku amerykańskiego.
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Komentarz do wyników finansowych 

dane finansowe przedstawione w niniejszym rozdziale zostały 

nowych zasad rachunkowości finansowej. 

Przychody ze sprzedaży 

Rok 2011 był pierwszym, w którym na terenie USA działał 

sprzedaż opierała się głównie na eksporcie. W 2010 roku Zarząd Spółki 

iu swoich sił sprzedażowych na rynku amerykańskim co poskutkowało 

przychodów z tego regionu. Obecnie na rynku polskim Spółka nie 

ich urządzeń samodzielnie a robi to poprzez firmę Kardiosystem Sp. z o.o. 

dystrybutora systemu PocketECG na Polskę. W 2011 roku po raz 

pierwszy pojawiły się także znaczne przychody z krajów Azjatyckich, w szczególności Indii. 

 umowy licencyjnej z firmą Everist Genomics

spółpracy licencjobiorca uiścił coroczną opłatę za wyłączność na rynku 

zjatyckim. Opłata za wyłączność jest jednym z trzech rodzajów p

z tytułu tej i podobnych umów licencyjnych.  

PLN)  
od 2010-01-01 

do 2010-12-31 

   2 145 794,93  

   1 951 742,96  

           9 773,31  

   4 107 311,20  

W związku ze zmianą strategii oraz rynku strategicznego z polskiego na amerykański, 

zmieniła się także struktura walutowa przychodów realizowanych przez Medicalgorithmics. 

Obecnie ok. 95% przychodów denominowane jest w dolarach amerykańskich. Tendencja ta 

powinna się utrzymać także w przyszłych latach ponieważ Zarząd planuje podpisywać 

umowy licencyjne na inne rynki, gdzie wynagrodzenie również będzie denominowane w USD 

mimo, że prawa licencyjne nie będą dotyczyć rynku amerykańskiego. 

 

www.medicalgorithmics.pl 

dziale zostały sporządzone wg 

łał wyłącznie system 

sprzedaż opierała się głównie na eksporcie. W 2010 roku Zarząd Spółki 

iu swoich sił sprzedażowych na rynku amerykańskim co poskutkowało 

Obecnie na rynku polskim Spółka nie 

ich urządzeń samodzielnie a robi to poprzez firmę Kardiosystem Sp. z o.o. – 

dystrybutora systemu PocketECG na Polskę. W 2011 roku po raz 

, w szczególności Indii. 

umowy licencyjnej z firmą Everist Genomics Inc. Wraz 

opłatę za wyłączność na rynku 

rodzajów przychodów jakie 

od 2011-01-01 

do 2011-12-31 

       308 379,22  

   4 300 182,00 

   1 196 405,43  

   5 804 966,65  

z polskiego na amerykański, 

zmieniła się także struktura walutowa przychodów realizowanych przez Medicalgorithmics. 

Obecnie ok. 95% przychodów denominowane jest w dolarach amerykańskich. Tendencja ta 

latach ponieważ Zarząd planuje podpisywać 

umowy licencyjne na inne rynki, gdzie wynagrodzenie również będzie denominowane w USD 



 
 

 

Wykres 5. Struktura walutowa przychodów ze sprzedaży netto w 2010 i 2011 roku

Źródło: Medicalgorithmics S.A. 

 

 Przychody ze sprzedaży netto (PLN

PLN 

USD 

EUR 

RAZEM 

 

Zmiana modelu biznesowego poskutkowała zmianą struktury przychodów. Przychody 

ze sprzedaży jednorazowej zostały zastąpi

abonamentów na korzystanie z systemu PocketECG

abonamentowego wzrosła także sprzedaż usług dodatkowych, takich jak usługi outsourcingu 

telemedycznego. 

  

USD
45,9%

EUR
1,8

2010
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walutowa przychodów ze sprzedaży netto w 2010 i 2011 roku 

PLN) od 2010-01-01 

do 2010-12-31 

2 145 794,93 

1 886 296,93 

75 219,34 

4 107 311,20 

Zmiana modelu biznesowego poskutkowała zmianą struktury przychodów. Przychody 

ze sprzedaży jednorazowej zostały zastąpione przez przychody z comiesięcznych 

abonamentów na korzystanie z systemu PocketECG. Wraz z wprowadzeniem modelu 

abonamentowego wzrosła także sprzedaż usług dodatkowych, takich jak usługi outsourcingu 

 

PLN
52,2%

EUR
1,8%

USD
94,4%

2011

www.medicalgorithmics.pl 

 

od 2011-01-01 

do 2011-12-31 

308 379,22 

5 481 913,65 

14 673,78 

5 804 966,65 

Zmiana modelu biznesowego poskutkowała zmianą struktury przychodów. Przychody 

one przez przychody z comiesięcznych 

. Wraz z wprowadzeniem modelu 

abonamentowego wzrosła także sprzedaż usług dodatkowych, takich jak usługi outsourcingu 

PLN
5,3%

EUR
0,3%



 
 

 

Wykres 6. Struktura rodzajowa przychodów netto ze sprzedaży 

Źródło: Medicalgorithmics S.A. 

 

 

 Wyszczególnienie (PLN) 

Sprzedaż systemu PocketECG i usług 

programistycznych (łącznie sprzedaż jednorazowa 

i abonamentowa) 

Sprzedaż licencyjna systemu PocketECG i usług 

programistycznych 

Outsourcing telemedyczny  

Razem 

 

  Wyszczególnienie, proc. 

Sprzedaż systemu PocketECG i usług 

programistycznych (łącznie sprzedaż jednorazowa 

i abonamentowa) 

Sprzedaż licencyjna systemu PocketECG i usług 

programistycznych 

Outsourcing telemedyczny  

Razem 

 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

2009
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Wykres 6. Struktura rodzajowa przychodów netto ze sprzedaży w mln PLN w latach 2009-2011 

2009 2010

Sprzedaż systemu PocketECG i usług 

(łącznie sprzedaż jednorazowa 

290 299,28 4 107 311,20

Sprzedaż licencyjna systemu PocketECG i usług 0,00 

0,00 

290 299,28 4 107 311,20

 

2009 2010

Sprzedaż systemu PocketECG i usług 

(łącznie sprzedaż jednorazowa 

100% 100%

Sprzedaż licencyjna systemu PocketECG i usług 0% 

0% 

100% 100%

2010 2011

Outsourcing telemedyczny 

Sprzedaż licencyjna systemu PocketECG i 
usług programistycznych

Sprzedaż abonamentowa systemu 
PocketECG i usług programistycznych

Sprzedaż systemu PocketECG i usług 
programistycznych

www.medicalgorithmics.pl 

 

2010 2011 

11,20 4 376 898,33 

0,00 854 350,00 

0,00 573 718,32 

11,20 5 804 966,65 

  

2010 2011 

100% 75% 

0% 15% 

0% 10% 

100% 100% 

Outsourcing telemedyczny 

Sprzedaż licencyjna systemu PocketECG i 
usług programistycznych

Sprzedaż abonamentowa systemu 
PocketECG i usług programistycznych

Sprzedaż systemu PocketECG i usług 
programistycznych



 
 

 

III. 2. Środki finansowe

Medicalgorithmics posiada znaczne nadwyżki finans

w taki sposób aby maksymalizować stopę zwrotu z inwestycji przy 

ryzyka. Spółka dywersyfikuje lokowanie wolnych środków pomiędzy 

aktywa (lokaty bankowe i obligacje

posiada w swoim portfelu wyłącznie obligacje 

wysokim ratingu kredytowym, preferując bezpieczeństwo nad wysoką rentownością. Na 

koniec 2011 roku średnie oprocentowanie 

bankowych 4,7%. 

 

Wykres 7. Struktura środków finansowych na koniec lat 2010 i 2011

Źródło: Medicalgorithmics S.A. 

 

Środki finansowe  (PLN) 

Obligacje korporacyjne - długoterminowe

Inwestycje długoterminowe razem 

Środki pieniężne w kasie 

Środki pieniężne na rachunkach bankowych 

93,0%

2010
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Środki finansowe 

Medicalgorithmics posiada znaczne nadwyżki finansowe, które stara się ulokować 

taki sposób aby maksymalizować stopę zwrotu z inwestycji przy akceptowalnym

dywersyfikuje lokowanie wolnych środków pomiędzy 

i obligacje) oraz długoterminowe obligacje korporacyjne. Spółka 

swoim portfelu wyłącznie obligacje podmiotów gospodarczy

wysokim ratingu kredytowym, preferując bezpieczeństwo nad wysoką rentownością. Na 

koniec 2011 roku średnie oprocentowanie posiadanych obligacji wyniosło ok. 8,9% a lokat 

Wykres 7. Struktura środków finansowych na koniec lat 2010 i 2011 

31.12.2011 

długoterminowe 2 756 331,83 

 2 756 331,83 

3 007,98 

Środki pieniężne na rachunkach bankowych  509 236,41 

0,1%

6,9%

28,3%

1,9%

5,2%

64,5%

2011

www.medicalgorithmics.pl 

owe, które stara się ulokować 

akceptowalnym poziomie 

dywersyfikuje lokowanie wolnych środków pomiędzy krótkoterminowe 

korporacyjne. Spółka 

gospodarczych i banków o 

wysokim ratingu kredytowym, preferując bezpieczeństwo nad wysoką rentownością. Na 

obligacji wyniosło ok. 8,9% a lokat 

 

31.12.2010 

0,00 

0,00 

1 338,40 

114 835,29 

Obligacje 
korporacyjne -
długoterminowe

Obligacje 
korporacyjne -
krótkoterminowe

Środki pieniężne 
w kasie

Środki pieniężne 
na rachunkach 
bankowych 

Depozyty 
terminowe 



 
 

 

Środki pieniężne obrotowe razem 

Obligacje korporacyjne - krótkoterminowe

Depozyty terminowe  

Środki pieniężne razem  

 

III. 3. Zmiany polityki rachunkowości i rozliczenia 

międzyokresowe
Przed zmianą polityki rachunkowości 

poprzednik prawny Medicalgorithmics 

wydatków w ciężar kosztów okresu. Dotyczyło to

wytworzenie nowych wersji systemu PocketECG. Zasada ta dotyczyła również kosztów, które 

następnie były częściowo finansow

Europejską lub inne podmioty przyznające 

Otrzymywane dotacje były zaś w

operacyjnych z dniem wpłynięcia każdej z transzy dofinansowania.

Podczas wstępnego badania ksiąg rachunkowych za 2011 rok, biegła rewident uznała 

dotychczasową politykę rachunkowości za zbyt konserwatywną

sytuacji finansowej Spółki. Zauważono, że

okresowym EBI za III kwartał 2011 roku publikowanym w listopadzie 2011 roku

pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu stanowiły

a rzeczywiste aktywo na którym Spółka opiera swój biznes,

i prawne stanowiło tylko 6,3% sumy bilansowej. 

Aby sprawozdania finansowe Medicalgorithmics S.

obraz kondycji finansowej Spółki Zarząd w oparciu o sugestie biegłego rewidenta zdecydował 

o wprowadzeniu następujących zmian w polityce rachunkowości:

1) Koszty wszelkich prac rozwojowych, które uzyskały dofinansowanie p

obciążają konto „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” a dopiero po

projektu zostają w całości przeksięgowane na konto „Wartości niematerialne 

i prawne”. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych rozpoczyna się 

w miesiącu następnym po miesiącu przyjęcia wartości niematerialnych i prawnych do 

ewidencji. 
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 512 244,39 

krótkoterminowe 187 215,90 

6 291 110,68 

9 746 902,80 

Zmiany polityki rachunkowości i rozliczenia 

międzyokresowe 
Przed zmianą polityki rachunkowości Spółka Medicalgorithmics S.A. a wcześniej jej 

poprzednik prawny Medicalgorithmics Sp. z o.o. kwalifikowała większość ponoszonych 

ar kosztów okresu. Dotyczyło to także prac rozwojowych, mających na celu 

wytworzenie nowych wersji systemu PocketECG. Zasada ta dotyczyła również kosztów, które 

następnie były częściowo finansowane z programów wsparcia inicjowanych przez Unię 

Europejską lub inne podmioty przyznające Spółce dotacje na rozwój produktów. 

Otrzymywane dotacje były zaś w całości kwalifikowane do pozostałych przychodów 

operacyjnych z dniem wpłynięcia każdej z transzy dofinansowania. 

Podczas wstępnego badania ksiąg rachunkowych za 2011 rok, biegła rewident uznała 

otychczasową politykę rachunkowości za zbyt konserwatywną, zniekształcającą

. Zauważono, że zgodnie z opublikowanymi danymi w

okresowym EBI za III kwartał 2011 roku publikowanym w listopadzie 2011 roku

ężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu stanowiły aż 84,6% aktywów Spółki 

rzeczywiste aktywo na którym Spółka opiera swój biznes, czyli wartości niematerialne 

prawne stanowiło tylko 6,3% sumy bilansowej.  

Aby sprawozdania finansowe Medicalgorithmics S.A. przedstawiały jak najdokładniejszy 

obraz kondycji finansowej Spółki Zarząd w oparciu o sugestie biegłego rewidenta zdecydował 

wprowadzeniu następujących zmian w polityce rachunkowości: 

Koszty wszelkich prac rozwojowych, które uzyskały dofinansowanie p

obciążają konto „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” a dopiero po

całości przeksięgowane na konto „Wartości niematerialne 

prawne”. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych rozpoczyna się 

m po miesiącu przyjęcia wartości niematerialnych i prawnych do 

www.medicalgorithmics.pl 

116 173,69 

0,00 

1 555 000,00 

1 671 173,69 

Zmiany polityki rachunkowości i rozliczenia 

Spółka Medicalgorithmics S.A. a wcześniej jej 

Sp. z o.o. kwalifikowała większość ponoszonych 

także prac rozwojowych, mających na celu 

wytworzenie nowych wersji systemu PocketECG. Zasada ta dotyczyła również kosztów, które 

ane z programów wsparcia inicjowanych przez Unię 

dotacje na rozwój produktów. 

całości kwalifikowane do pozostałych przychodów 

Podczas wstępnego badania ksiąg rachunkowych za 2011 rok, biegła rewident uznała 

zniekształcającą obraz 

odnie z opublikowanymi danymi w raporcie 

okresowym EBI za III kwartał 2011 roku publikowanym w listopadzie 2011 roku, środki 

aż 84,6% aktywów Spółki 

czyli wartości niematerialne 

A. przedstawiały jak najdokładniejszy 

obraz kondycji finansowej Spółki Zarząd w oparciu o sugestie biegłego rewidenta zdecydował 

Koszty wszelkich prac rozwojowych, które uzyskały dofinansowanie początkowo 

obciążają konto „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” a dopiero po zakończeniu 

całości przeksięgowane na konto „Wartości niematerialne 

prawne”. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych rozpoczyna się 

m po miesiącu przyjęcia wartości niematerialnych i prawnych do 



 
 

 

2) Koszty wszelkich prac rozwojowych, na które Spółka nie otrzymała dofinansowania

obciążają konto „Wartości niematerialne i prawne”. Amortyzacja wartości 

niematerialnych i prawnych r

zakończenia prac rozwojowych.

3) Wszystkie dotacje na prace rozwojowe będą najpierw obciążały konto „Rozliczenia 

międzyokresowe przychodów” a dopiero po zakończeniu projektu będą stopniowo 

przeksięgowywane w cięż

do odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych kosztów prac rozwojowych.

Zmiany te spowodują obniżenie, w porównaniu z poprzednią wersją polityki rachunkowości, 

bieżących pozostałych przychodów operacyjnych ora

materiałów i usług obcych oraz czasowe zwiększenie pozycji bilansowych: rozliczenie 

międzyokresowe przychodów, rozliczenie międzyokresowe kosztów a w ostatecznym 

rozrachunku zwiększenie pozycji „w

Ponadto na przestrzeni lat 2010

dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego a którego finalnym 

efektem było powstanie nowej wersji urządzenia PocketECG IIB. W z

przeniosła poniesione w tym projekcie koszty najpierw na konto „Rozliczenia 

międzyokresowe kosztów” a 

niematerialne i prawne”. Otrzymane dotacje obciążyły natomiast konto „Rozliczenia 

międzyokresowe przychodów”. W związku z realizacją części projektu w 2010 roku powstała 

różnica między osiągniętym zyskiem netto a zyskiem netto przedstawionym w sprawozdaniu 

finansowym za rok 2010. W 

netto w kwocie 1 748 401,74 zł. Gdyby zastosowano zmienioną politykę rachunkowości zysk 

netto za 2010 rok byłby wyższy o 161

otwarcia roku 2011 jako korekta błędu podstawowego i zmniej

nie wpływając na wynik za rok 2011.

W wyniku wprowadzenia nowych zasad rachunkowości znaczne zmiany zaszły na 

kontach czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych. W bilans 2010 roku

nowych zasad rachunkowości

roku i przeniesiony w dobro Wartości Niematerialnych i Prawnych) a w 2011

rozliczeniach międzyokresowych pojawiły się projekty POiG 1.4 (PocketECG III generacji) oraz 

eHealth. Większość kosztów, ok. 64%, kt

międzyokresowych, dotyczy wynagrodzeń. Na resztę kwoty składają się usługi obce oraz 

zakupione materiały testowe.
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Koszty wszelkich prac rozwojowych, na które Spółka nie otrzymała dofinansowania

obciążają konto „Wartości niematerialne i prawne”. Amortyzacja wartości 

niematerialnych i prawnych rozpoczyna się w miesiącu następnym po miesiącu 

zakończenia prac rozwojowych. 

Wszystkie dotacje na prace rozwojowe będą najpierw obciążały konto „Rozliczenia 

międzyokresowe przychodów” a dopiero po zakończeniu projektu będą stopniowo 

przeksięgowywane w ciężar pozostałych przychodów operacyjnych równolegle 

odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych kosztów prac rozwojowych.

Zmiany te spowodują obniżenie, w porównaniu z poprzednią wersją polityki rachunkowości, 

bieżących pozostałych przychodów operacyjnych oraz obniżenie kosztów wynagrodzeń, 

usług obcych oraz czasowe zwiększenie pozycji bilansowych: rozliczenie 

międzyokresowe przychodów, rozliczenie międzyokresowe kosztów a w ostatecznym 

rozrachunku zwiększenie pozycji „wartości niematerialne i prawne” i „amortyzacja”.

Ponadto na przestrzeni lat 2010-2011 Spółka realizowała projekt IniTech, który był 

dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego a którego finalnym 

efektem było powstanie nowej wersji urządzenia PocketECG IIB. W związku z tym, Spółka 

przeniosła poniesione w tym projekcie koszty najpierw na konto „Rozliczenia 

międzyokresowe kosztów” a po zakończeniu projektu obciążyła konto „Wartości 

niematerialne i prawne”. Otrzymane dotacje obciążyły natomiast konto „Rozliczenia 

iędzyokresowe przychodów”. W związku z realizacją części projektu w 2010 roku powstała 

różnica między osiągniętym zyskiem netto a zyskiem netto przedstawionym w sprawozdaniu 

 sprawozdaniu finansowym za 2010 rok zaprezentowano zysk 

748 401,74 zł. Gdyby zastosowano zmienioną politykę rachunkowości zysk 

netto za 2010 rok byłby wyższy o 161 584,17 zł. Osiągnięta różnica została ujęta w

otwarcia roku 2011 jako korekta błędu podstawowego i zmniejszyła stratę z

nie wpływając na wynik za rok 2011. 

W wyniku wprowadzenia nowych zasad rachunkowości znaczne zmiany zaszły na 

kontach czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych. W bilans 2010 roku

nowych zasad rachunkowości, został wpisany projekt IniTECH (projekt zakończony w 2011

i przeniesiony w dobro Wartości Niematerialnych i Prawnych) a w 2011

rozliczeniach międzyokresowych pojawiły się projekty POiG 1.4 (PocketECG III generacji) oraz 

eHealth. Większość kosztów, ok. 64%, które zostały aktywowane w rozlicz

wynagrodzeń. Na resztę kwoty składają się usługi obce oraz 
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Koszty wszelkich prac rozwojowych, na które Spółka nie otrzymała dofinansowania, 

obciążają konto „Wartości niematerialne i prawne”. Amortyzacja wartości 

ozpoczyna się w miesiącu następnym po miesiącu 

Wszystkie dotacje na prace rozwojowe będą najpierw obciążały konto „Rozliczenia 

międzyokresowe przychodów” a dopiero po zakończeniu projektu będą stopniowo 

ar pozostałych przychodów operacyjnych równolegle 

odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych kosztów prac rozwojowych. 

Zmiany te spowodują obniżenie, w porównaniu z poprzednią wersją polityki rachunkowości, 

sztów wynagrodzeń, 

usług obcych oraz czasowe zwiększenie pozycji bilansowych: rozliczenie 

międzyokresowe przychodów, rozliczenie międzyokresowe kosztów a w ostatecznym 

wne” i „amortyzacja”. 

2011 Spółka realizowała projekt IniTech, który był 

dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego a którego finalnym 

wiązku z tym, Spółka 

przeniosła poniesione w tym projekcie koszty najpierw na konto „Rozliczenia 

obciążyła konto „Wartości 

niematerialne i prawne”. Otrzymane dotacje obciążyły natomiast konto „Rozliczenia 

iędzyokresowe przychodów”. W związku z realizacją części projektu w 2010 roku powstała 

różnica między osiągniętym zyskiem netto a zyskiem netto przedstawionym w sprawozdaniu 

sprawozdaniu finansowym za 2010 rok zaprezentowano zysk 

748 401,74 zł. Gdyby zastosowano zmienioną politykę rachunkowości zysk 

została ujęta w bilansie 

szyła stratę z lat poprzednich 

W wyniku wprowadzenia nowych zasad rachunkowości znaczne zmiany zaszły na 

kontach czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych. W bilans 2010 roku, stworzony wg 

projekt IniTECH (projekt zakończony w 2011 

i przeniesiony w dobro Wartości Niematerialnych i Prawnych) a w 2011 roku w 

rozliczeniach międzyokresowych pojawiły się projekty POiG 1.4 (PocketECG III generacji) oraz 

óre zostały aktywowane w rozliczeniach 

wynagrodzeń. Na resztę kwoty składają się usługi obce oraz 



 
 

 

Czynne rozliczenia międzyokresowe 

długoterminowe  (PLN) 

Projekt eHealth Monitor 

Projekt POIG 1.4. 

Projekt IniTECH 

RAZEM: 

 

Czynne rozliczenia międzyokresowe 

Wynagrodzenia z narzutami 

Inne 

RAZEM: 

 

Bierne rozliczenia międzyokresowe

Niezafakturowane usługi 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

otrzymane dotacje 

Projekt eHealth Monitor 

Projekt Initech 

RAZEM: 
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Czynne rozliczenia międzyokresowe – 31.12.2011 

33 538,43 

210 485,33 

0,00 

244 023,76 

Czynne rozliczenia międzyokresowe – długoterminowe (PLN) 

Bierne rozliczenia międzyokresowe (PLN) 31.12.2011 

39 250,66 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów - 1 031 206,18 

372 537,43 

658 668,75 

1 070 456,84 

www.medicalgorithmics.pl 

31.12.2010 

0,00 

0,00 

764 487,17 

764 487,17 

31.12.2011 

156 939,18 

87 084,58 

244 023,76 

31.12.2010 

37 163,94 

565 000,00 

0,00 

565 000,00 

602 163,94 



 
 

 

Dodatkowo Zarząd Spółki postanowił zwiększyć funkcjonalność systemu PocketECG III 

generacji i zintegrować system z holterem

a który ma wyeliminować istotne wady obecnie istniejących na świecie holterów ciśnienia 

krwi. 

Projekt 

POiG 1.4 (PocketECG III) 

Holter ciśnienia 

eHealthMonitor 

 

IV. Ryzyko finansowe

IV. 1. Ryzyko płynności

Spółka na bieżąco monitoruje poziom płynności poprzez narzędzie informatyczne 

służące do prognozowania spływu należnośc

wystąpiło ryzyko utraty płynności finansowej przez Medicalgorithmics S.A. o czym świadczyć 

mogą przedstawione niżej wskaźniki płynności.

Wykres 7. Wskaźniki płynności Spółki na

  

Źródło: Medicalgorithmics S.A.
Wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe *
Wskaźnik płynności szybkiej = (aktywa obrotowe 
Wskaźnik płynności natychmiastowej = środki pieniężne w kasie i na rachunku/zobowiązania krótkoterminowe *
 
 * ze zobowiązań krótkoterminowych wyłączono zobowiązania wobec akcjonariuszy związane z wpłatami za 
objęcie akcji serii C (dotyczy wyłącznie wysoko

19,7 

29,8 

25,5 

18,6 

0,0 

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

25,0 

30,0 

35,0 

Wskaźnik płynności bieżącej
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Dodatkowo Zarząd Spółki postanowił zwiększyć funkcjonalność systemu PocketECG III 

zintegrować system z holterem ciśnienia krwi, nad którym Spółka obecnie pracuje 

a który ma wyeliminować istotne wady obecnie istniejących na świecie holterów ciśnienia 

Planowana data 
zakończenia  

Nakłady inwestycyjne[tys. PLN]

II kw. 2013 2 600 PLN

I kw. 2014 plan: 500 - 1 400 PLN

IV kw. 2014 280 PLN

Ryzyko finansowe 

Ryzyko płynności 

Spółka na bieżąco monitoruje poziom płynności poprzez narzędzie informatyczne 

prognozowania spływu należności i opłacania zobowiązań. Przez

wystąpiło ryzyko utraty płynności finansowej przez Medicalgorithmics S.A. o czym świadczyć 

mogą przedstawione niżej wskaźniki płynności. 

Wskaźniki płynności Spółki na przestrzeni czterech kolejnych kwartałów 2011 r. 

Źródło: Medicalgorithmics S.A. 
Wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe * 
Wskaźnik płynności szybkiej = (aktywa obrotowe - zapasy)/zobowiązania krótkoterminowe *
Wskaźnik płynności natychmiastowej = środki pieniężne w kasie i na rachunku/zobowiązania krótkoterminowe *

* ze zobowiązań krótkoterminowych wyłączono zobowiązania wobec akcjonariuszy związane z wpłatami za 
objęcie akcji serii C (dotyczy wyłącznie wysokości wskaźników z dnia 30.06.2011) 

19,5 

9,2

29,3 

16,4

25,5 23,1

18,3 

Wskaźnik płynności bieżącej Wskaźnik płynności szybkiej Wskaźnik płynności 
natychmiastowej
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Dodatkowo Zarząd Spółki postanowił zwiększyć funkcjonalność systemu PocketECG III 

ciśnienia krwi, nad którym Spółka obecnie pracuje 

a który ma wyeliminować istotne wady obecnie istniejących na świecie holterów ciśnienia 

Nakłady inwestycyjne[tys. PLN] Poziom 
dofinansowania 

2 600 PLN 68% 

1 400 PLN 0% 

280 PLN 92% 

Spółka na bieżąco monitoruje poziom płynności poprzez narzędzie informatyczne 

i i opłacania zobowiązań. Przez cały rok 2011 nie 

wystąpiło ryzyko utraty płynności finansowej przez Medicalgorithmics S.A. o czym świadczyć 

 

zapasy)/zobowiązania krótkoterminowe * 
Wskaźnik płynności natychmiastowej = środki pieniężne w kasie i na rachunku/zobowiązania krótkoterminowe * 

* ze zobowiązań krótkoterminowych wyłączono zobowiązania wobec akcjonariuszy związane z wpłatami za 

14,4

Wskaźnik płynności 
natychmiastowej

31.03.2011

30.06.2011

30.09.2011

31.12.2011



 
 

 

IV. 2. Ryzyko kursu walutowego

Wyniki finansowe Spółki narażone są na ryzyko zmienności kursów walutowych, gdyż 

przychody ze sprzedaży realizowane są w znacznej części w dolarze amerykańskim (ok. 95% 

w 2011 r.) podczas kiedy zdec

złotych. W rezultacie wyniki finansowe 

kursów walut w danym okresie rozrachunkowym. Zarząd Spółki uważa, iż marże uzyskiwane 

na eksportowanych produktach i u

wahania kursów walut nie powinny zagrozić osiągnięciu odpowiedniego poziomu 

rentowności. 

IV. 3. Ryzyko kredytu kupieckiego

Model biznesowy Spółki został tak skonstruowany aby zapewniał długoterminowe oraz 

bliskie relacje między klientami a 

należności oraz szybkie reagowanie w przypadku nieterminowych spłat zobowiązań przez 

odbiorców systemu PocketECG. Klienci Spółki mają świadomość, że w przypadku braku 

opłaty za używanie urządzeń i systemu istnieje ryzyko odłączenia ich urządzeń od systemu co 

wiąże się z utratą przychodów, danych pacjentów i reputacji. Na dzień 31.12.2011 

Medicalgorithmics S.A. nie widział żadnych przesłanek co do spadku jakości należnoś

handlowych Spółki.  

IV. 4. Ryzyko kredytowe emitentów obligacji i ryzyko 

zmiany cen posiadanych obligacji

Posiadane przez Spółkę obligacje korporacyjne zostały wyemitowane p

o najwyższym ratingu a ich kondycja finansowa oraz sytuacja ekonomiczna 

zweryfikowane przez Spółkę

wartościowe każdego z emitentów dywersyfikując w ten sposób ryzyko. Zarząd Spółki 

planuje utrzymywać wszystkie posiadane papiery wartościowe do momentu zapad

stąd ryzyko zmiany cen posiadanych obligacji oceniane jest jako nieistotne.
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Ryzyko kursu walutowego 

Wyniki finansowe Spółki narażone są na ryzyko zmienności kursów walutowych, gdyż 

sprzedaży realizowane są w znacznej części w dolarze amerykańskim (ok. 95% 

) podczas kiedy zdecydowana większość kosztów denominowana jest w polskich 

wyniki finansowe Medicalgorithmics są skorelowane z poziomem 

kursów walut w danym okresie rozrachunkowym. Zarząd Spółki uważa, iż marże uzyskiwane 

na eksportowanych produktach i usługach są na tyle wysokie, iż nawet bardzo istotne 

wahania kursów walut nie powinny zagrozić osiągnięciu odpowiedniego poziomu 

Ryzyko kredytu kupieckiego 

półki został tak skonstruowany aby zapewniał długoterminowe oraz 

e relacje między klientami a Spółką. Pozwala to na lepsze monitorowanie spływu 

należności oraz szybkie reagowanie w przypadku nieterminowych spłat zobowiązań przez 

odbiorców systemu PocketECG. Klienci Spółki mają świadomość, że w przypadku braku 

używanie urządzeń i systemu istnieje ryzyko odłączenia ich urządzeń od systemu co 

wiąże się z utratą przychodów, danych pacjentów i reputacji. Na dzień 31.12.2011 

Medicalgorithmics S.A. nie widział żadnych przesłanek co do spadku jakości należnoś

Ryzyko kredytowe emitentów obligacji i ryzyko 

zmiany cen posiadanych obligacji 

Posiadane przez Spółkę obligacje korporacyjne zostały wyemitowane p

najwyższym ratingu a ich kondycja finansowa oraz sytuacja ekonomiczna 

przez Spółkę. Ponadto Zarząd stosuje limity inwestycyjne w papiery 

wartościowe każdego z emitentów dywersyfikując w ten sposób ryzyko. Zarząd Spółki 

planuje utrzymywać wszystkie posiadane papiery wartościowe do momentu zapad

stąd ryzyko zmiany cen posiadanych obligacji oceniane jest jako nieistotne.
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Wyniki finansowe Spółki narażone są na ryzyko zmienności kursów walutowych, gdyż 

sprzedaży realizowane są w znacznej części w dolarze amerykańskim (ok. 95% 

ydowana większość kosztów denominowana jest w polskich 

są skorelowane z poziomem 

kursów walut w danym okresie rozrachunkowym. Zarząd Spółki uważa, iż marże uzyskiwane 

sługach są na tyle wysokie, iż nawet bardzo istotne 

wahania kursów walut nie powinny zagrozić osiągnięciu odpowiedniego poziomu 

półki został tak skonstruowany aby zapewniał długoterminowe oraz 

ozwala to na lepsze monitorowanie spływu 

należności oraz szybkie reagowanie w przypadku nieterminowych spłat zobowiązań przez 

odbiorców systemu PocketECG. Klienci Spółki mają świadomość, że w przypadku braku 

używanie urządzeń i systemu istnieje ryzyko odłączenia ich urządzeń od systemu co 

wiąże się z utratą przychodów, danych pacjentów i reputacji. Na dzień 31.12.2011 r. Zarząd 

Medicalgorithmics S.A. nie widział żadnych przesłanek co do spadku jakości należności 

Ryzyko kredytowe emitentów obligacji i ryzyko 

Posiadane przez Spółkę obligacje korporacyjne zostały wyemitowane przez podmioty 

najwyższym ratingu a ich kondycja finansowa oraz sytuacja ekonomiczna zostały dokładnie 

. Ponadto Zarząd stosuje limity inwestycyjne w papiery 

wartościowe każdego z emitentów dywersyfikując w ten sposób ryzyko. Zarząd Spółki 

planuje utrzymywać wszystkie posiadane papiery wartościowe do momentu zapadalności 

stąd ryzyko zmiany cen posiadanych obligacji oceniane jest jako nieistotne. 



 
 

 

V. Wybrane dane finansowe przedstawione 

rachunkowości 

 

(PLN) 

Przychody 

EBIT 

EBITDA 

Zysk brutto 

Zysk netto 

Zatrudnienie na koniec roku 
(tylko na umowę o prace) 

  

 
Kapitał własny 

Zobowiązania 
długoterminowe 
Zobowiązania 
krótkoterminowe 

  

 
Przepływy operacyjne 

Przepływy inwestycyjne 

Przepływy finansowe 

Przepływy pieniężne netto 

  

 
Zysk na akcję 

Liczba akcji na koniec roku 
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Wybrane dane finansowe przedstawione wg nowej polityki 

 

2011 2010 
Różnica 

nominalnie

5 804 966,65 4 107 311,20 1 697 655,45

3 087 765,57 2 116 366,50 

3 388 387,41 2 317 201,07 1 071 186,34

3 404 262,57 2 042 987,91 1 361 274,66

3 005 872,57 1 909 985,91 1 095 886,66

20,00 17,00 

    

    

11 882 493,48 2 829 342,82 9 053 150,66

0,00 0,00 

473 596,56 417 872,21 

    

    

2 688 818,14 1 669 369,27 1 019 448,87

-3 596 871,00 21 569,48 -3 618 440,48

6 040 234,24 -290 838,74 6 331 072,98

5 132 181,38 1 400 100,01 3 732 

    

    

1,21 21,86 

           2 492 326                 87 360 
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wg nowej polityki 

Różnica 
nominalnie 

różnica 
% 

1 697 655,45 41% 

971 399,07 46% 

1 071 186,34 46% 

1 361 274,66 67% 

1 095 886,66 57% 

3,00 18% 

    

  
 

9 053 150,66 320% 

0,00 - 

55 724,35 13% 

    

  
 

1 019 448,87 61% 

3 618 440,48 - 

6 331 072,98 - 

3 732 081,37 267% 

    

  
 

    

    



 
 

 

VI. Rachunek zysków i strat, bilans oraz rachunek przepływów 

pieniężnych wg nowych zasad rachunkowości

 

    RACHUNEK 

A A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

        - od jednostek powiązanych

  I. Przychodu netto ze sprzedaży produktów i usług

  II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie

    zmniejszenie-wartość ujemna)

  III. 
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 
jednostki 

  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 

B 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 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A

D D. Pozostałe przychody operacyjne

  I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

  II. Dotacje 

  III. Inne przychody operacyjne

E E. Pozostałe koszty operacyjne

  I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

  III. Inne koszty operacyjne 

F F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D

G G. Przychody finansowe 

  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

        - od jednostek powiązanych

  II. Odsetki, w tym: 

        - od jednostek powiązanych w tym:

                                            - z tyt leasingu

  III. Zysk ze zbycia inwestycji 
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Rachunek zysków i strat, bilans oraz rachunek przepływów 

wg nowych zasad rachunkowości 

RACHUNEK WYNIKÓW  (PLN) 
1.1.2011-

31.12.2011 

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 5 804 966,65

od jednostek powiązanych 0,00

Przychodu netto ze sprzedaży produktów i usług 5 804 966,65

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

wartość ujemna) 0,00

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 
0,00

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00

Koszty działalności operacyjnej 2 841 644,87

300 621,84

Zużycie materiałów i energii 392 940,30

1 107 943,71

10 731,42

 0,00

800 300,74

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 105 235,13

Pozostałe koszty rodzajowe 123 871,73

sprzedanych towarów i materiałów 0,00

Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 2 963 321,78

Pozostałe przychody operacyjne 199 966,09

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00

 177 542,83

Inne przychody operacyjne 22 423,26

Pozostałe koszty operacyjne 75 522,30

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  0,00

75 522,30

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 3 087 765,57

329 019,52

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

od jednostek powiązanych  0,00

280 236,57

od jednostek powiązanych w tym: 0,00

z tyt leasingu  0,00

  0,00

www.medicalgorithmics.pl 

Rachunek zysków i strat, bilans oraz rachunek przepływów 

1.1.2010-
31.12.2010 

966,65 4 107 311,20 

0,00 0,00 

966,65 4 107 311,20 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

644,87 2 072 062,28 

621,84 200 834,57 

940,30 730 632,35 

943,71 731 929,88 

731,42 39 552,00 

0,00 0,00 

300,74 258 966,84 

235,13 29 557,79 

871,73 80 588,85 

0,00 0,00 

321,78 2 035 248,92 

966,09 93 424,69 

0,00 0,00 

542,83 78 000,00 

423,26 15 424,69 

522,30 12 307,11 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

522,30 12 307,11 

765,57 2 116 366,50 

019,52 21 569,48 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

236,57 0,00 

0,00 21 546,03 

0,00 0,00 

0,00 0,00 



 
 

 

    RACHUNEK 

  IV. Aktualizacja wartości inwestycji

  V. Inne 

H H. Koszty finansowe 

  I. Odsetki, w tym: 

        - od jednostek powiązanych

  II. Strata ze zbycia inwestycji

  III. Aktualizacja wartości inwestycji

  IV. Inne 

I. I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G

J. J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.

  I. Zyski nadzwyczajne 

  II. Straty nadzwyczajne 

K K. Zysk (strata) brutto (I +/-

L L. Podatek dochodowy 

M M. 
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia 
straty) 

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

W 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki sprawowała swoje obowiązki nie pobierając za to 

wynagrodzenia. 
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RACHUNEK WYNIKÓW  (PLN) 
1.1.2011-

31.12.2011 

Aktualizacja wartości inwestycji  0,00

48 782,95

12 522,52

6 022,78

od jednostek powiązanych  0,00

Strata ze zbycia inwestycji  0,00

Aktualizacja wartości inwestycji  6 499,74

0,00

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 3 404 262,57

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

 0,00

0,00

- J) 3 404 262,57

398 390,00

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia 
 0,00

M) 3 005 872,57

W 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki sprawowała swoje obowiązki nie pobierając za to 

www.medicalgorithmics.pl 

1.1.2010-
31.12.2010 

0,00 0,00 

782,95 23,45 

522,52 94 948,07 

022,78 15 112,11 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

499,74 0,00 

0,00 79 835,96 

262,57 2 042 987,91 

0,00 0,00 

0,00  0,00 

0,00 0,00 

262,57 2 042 987,91 

390,00 133 002,00 

0,00 0,00 

872,57 1 909 985,91 

W 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki sprawowała swoje obowiązki nie pobierając za to 



 
 

 

        

      

A. A A Aktywa trwałe 

  I. I. Wartości niematerialne i prawne

    1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

    2. Wartość firmy 

    3. Inne wartości niematerialne i prawne

    4. Zaliczki na wartości

  II. II. Rzeczowe aktywa trwałe

    1. Środki trwałe 

      a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego)

      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. III. Należności długoterminowe

    1. Od jednostek powiązanych

    2.  Od pozostałych jednostek

  IV. IV. Inwestycje długoterminowe

    1. Nieruchomości 

    2. Wartości niematerialne i prawne

    3. Długoterminowe aktywa finansowe

      a) w jednostkach powiązanych

      b) w pozostałych jednostkach

      - inne papiery wartościowe

    4. Inne inwestycje długoterminowe

  V. V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

    1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

    2. Inne rozliczenia międzyokresowe

B. B. B. Aktywa obrotowe

  I. I. Zapasy 

    1. Materiały 

    2. Półprodukty i produkty w toku

    3. Produkty gotowe 

    4. Towary 

    5. Zaliczki na dostawy

  II. II. Należności krótkoterminowe

    1. Należności od jednostek powiązanych

    
      a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
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AKTYWA (PLN) 31.12.2011

4 629

Wartości niematerialne i prawne 1 628

Koszty zakończonych prac rozwojowych  1 591

Inne wartości niematerialne i prawne 37

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 

Rzeczowe aktywa trwałe 

a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego) 

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 

c) urządzenia techniczne i maszyny 

d) środki transportu 

e) inne środki trwałe 

Środki trwałe w budowie 

Zaliczki na środki trwałe w budowie 

długoterminowe 

Od jednostek powiązanych 

Od pozostałych jednostek 

Inwestycje długoterminowe 2 756

Wartości niematerialne i prawne 

Długoterminowe aktywa finansowe   2 756

a) w jednostkach powiązanych 

b) w pozostałych jednostkach   2 756

inne papiery wartościowe 2 756

Inne inwestycje długoterminowe 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 244

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

Inne rozliczenia międzyokresowe 244

Aktywa obrotowe 8 821

140

140

Półprodukty i produkty w toku 

 

Zaliczki na dostawy 

Należności krótkoterminowe 1 678

Należności od jednostek powiązanych 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 

www.medicalgorithmics.pl 

STAN NA 

31.12.2011 31.12.2010 

629 005,00 1 602 190,41 

628 581,41 834 059,24 

591 581,41 797 059,24 

 0,00 0,00 

37 000,00 37 000,00 

 0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

 0,00 0,00 

 0,00 0,00 

756 331,83 0,00 

 0,00 0,00 

  0,00 0,00 

756 331,83 0,00 

  0,00 0,00 

756 331,83 0,00 

756 331,83 0,00 

  0,00 0,00 

244 091,76 768 131,17 

68,00 3 644,00 

244 023,76 764 487,17 

821 122,77 2 072 856,32 

140 156,67 87 823,97 

140 156,67 87 823,97 

 0,00 0,00 

 0,00 0,00 

  0,00 0,00 

  0,00 0,00 

678 278,88 313 658,41 

  0,00 0,00 

  
  0,00 0,00 



 
 

 

        

      

      - do 12 miesięcy 

      b) inne 

    2. Należności od pozostałych jednostek

      a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

      - do 12 miesięcy 

      
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 
   zdrowotnych oraz innych świadczeń

      c) inne 

      d) dochodzone na drodze sądowej

  III. III. Inwestycje krótkoterminowe

    1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

      a) w jednostkach powiązanych

      b) w pozostałych jednostkach

      - inne papiery wartościowe

      c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

      - środki pieniężne w kasie i na rachunku

      - inne środki pieniężne

    2. Inne inwestycje krótkoterminowe

  IV. IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

      Aktywa razem 
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AKTYWA (PLN) 31.12.2011

Należności od pozostałych jednostek 1 678

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 565

1 565

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i  
zdrowotnych oraz innych świadczeń 

  
85

27

d) dochodzone na drodze sądowej 

Inwestycje krótkoterminowe 6 990

Krótkoterminowe aktywa finansowe 6 990

a) w jednostkach powiązanych 

b) w pozostałych jednostkach 187

inne papiery wartościowe 187

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 803

środki pieniężne w kasie i na rachunku 512

inne środki pieniężne 6 291 110,68

Inne inwestycje krótkoterminowe 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 12

13 450
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STAN NA 

31.12.2011 31.12.2010 

0,00 0,00 

 0,00 0,00 

678 278,88 313 658,41 

565 018,56 198 307,81 

565 018,56 198 307,81 

85 485,77 
50 583,00 

27 774,55 64 767,00 

 0,00 0,00 

990 570,97 1 671 173,69 

990 570,97 1 671 173,69 

  0,00 0,00 

187 215,90 0,00 

187 215,90 0,00 

803 355,07 1 671 173,69 

512 244,39 1 671 173,69 

291 110,68 0,00 

  0,00 0,00 

12 116,25 200,25 

450 127,77 3 675 046,73 



 
 

 

        

      

A A A Kapitał ( fundusz) własny

  I. I. Kapitał ( fundusz) podstawowy

  II. II. 
Należne wpłaty na kapitał 
ujemna) 

  III. III. Udziały (akcje) własne ( wielkość ujemna)

  IV. IV. Kapitał (fundusz) zapasowy

  V. V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

  VI. VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

  VII. VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych

  VIII VIII Zysk (strata) netto

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

B B. B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

  I. I. Rezerwy na zobowiązania

    1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

    2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

          - długoterminowa

          - krótkoterminowa

    3. Pozostałe rezerwy

          - długoterminowa

          - krótkoterminowa

  II. 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. 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
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PASYWA (PLN) 31.12.2011

Kapitał ( fundusz) własny 11 882 493,48

Kapitał ( fundusz) podstawowy 249 232,60

Należne wpłaty na kapitał podstawowy ( wielkość 
 0,00

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

Kapitał (fundusz) zapasowy 11 234 156,23

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny  0,00

kapitały (fundusze) rezerwowe 

Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 606 767,92

Zysk (strata) netto 3 005 872,57

Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego 
(wielkość ujemna) 

 0,00

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 567 634,29

Rezerwy na zobowiązania 23 580,89

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 382,00

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00

długoterminowa  0,00

krótkoterminowa  0,00

Pozostałe rezerwy 9 198,89

długoterminowa  0,00

krótkoterminowa  9 198,89

Zobowiązania długoterminowe 0,00

Wobec jednostek powiązanych 0,00

Wobec pozostałych jednostek 0,00

a) kredyty i pożyczki 0,00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00

c) inne zobowiązania finansowe 0,00

0,00

Zobowiązania krótkoterminowe 473 596,56

Wobec jednostek powiązanych   0,00

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

do 12 miesięcy   0,00

powyżej 12 miesięcy   0,00

  0,00

Wobec pozostałych jednostek 473 596,56

a) kredyty i pożyczki 812,67

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  0,00

inne zobowiązania finansowe  0,00

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

do 12 miesięcy 107 568,03

powyżej 12 miesięcy   0,00

www.medicalgorithmics.pl 

STAN NA 

31.12.2011 31.12.2010 

493,48 2 829 342,82 

232,60 174 720,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

156,23 3 512 989,00 

0,00 0,00 

0 0,00 

767,92 -2 768 352,09 

872,57 1 909 985,91 

0,00 0,00 

634,29 845 703,91 

580,89 10 338,00 

382,00 1 638,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

198,89 8 700,00 

0,00 0,00 

198,89 8 700,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

596,56 233 201,97 

0,00   0,00 

0,00   0,00 

0,00   0,00 

0,00   0,00 

0,00   0,00 

596,56 233 201,97 

812,67 7 856,52 

0,00 0 

0,00 0 

568,03 65 968,12 

568,03 65 968,12 

0,00 0,00 



 
 

 

        

      

      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. IV. Rozliczenia międzyokresowe

    1. Ujemna wartość firmy

    2. Inne rozliczenia międzyokresowe

          - długoterminowe

          - krótkoterminowe

      Pasywa razem 
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PASYWA (PLN) 31.12.2011

e) zaliczki otrzymane na dostawy   0,00

f) zobowiązania wekslowe   0,00

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 
358 068,29

h) z tytułu wynagrodzeń 7 130,62

16,95

Fundusze specjalne   0,00

Rozliczenia międzyokresowe 1 070 456,84

Ujemna wartość firmy   0,00

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 070 456,84

długoterminowe  1 031 206,18

krótkoterminowe 39 250,66

 13 450 127,77
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STAN NA 

31.12.2011 31.12.2010 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

068,29 154 459,61 

130,62 4 630,62 

16,95 287,1 

0,00   0,00 

456,84 602 163,94 

0,00   0,00 

456,84 602 163,94 

206,18   0,00 

250,66 602 163,94 

127,77 3 675 046,73 



 
 

 

  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

  /metoda pośrednia/

    

A. 
 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 
(I +/- II) 

I. Zysk (strata) netto 

II. 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 Zmiany 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 Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 

11  Inne korekty 

III. 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/
metoda pośrednia 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności 

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, w tym:

     - zbycie aktywów finansowych

     - dywidendy i udziały w zyskach

     - spłaty udzielonych pożyczek długoterminowych

     - odsetki 

     - inne wpływy z aktywów finansowych

4 Inne wpływy inwestycyjne 

II.  Wydatki 

  
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 

  
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 
prawne 

  Na aktywa finansowe,  w tym:

  a) w jednostkach powiązanych

  b) w pozostałych jednostkach, w tym:
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (PLN)   

/metoda pośrednia/   

od 2011-01-
do 2011-12-

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 
2 688 818,14

3 005 872,57

-317 054,43

300 621,84

różnic kursowych   0,00

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -280 236,57

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej   0,00

13 242,89

-52 332,70

-1 364 620,47

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
285 341,44

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 780 929,14

Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów  0,00

0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - 
2 688 818,14

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -3 596 871,00

218 354,51

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
0,00

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 
  0,00

aktywów finansowych, w tym : 218 354,51

zanych   

b) w pozostałych jednostkach, w tym: 218 354,51

zbycie aktywów finansowych   0,00

dywidendy i udziały w zyskach   0,00

spłaty udzielonych pożyczek długoterminowych   0,00

218 354,51

inne wpływy z aktywów finansowych 0,00

  0,00

3 815 225,51

niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
933 559,84

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 
  

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

a) w jednostkach powiązanych   0,00

pozostałych jednostkach, w tym: 2 881 665,67

www.medicalgorithmics.pl 

  

  

-01 
-31 

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

2 688 818,14 1 669 369,27 

3 005 872,57 1 909 985,91 

317 054,43 -240 616,64 

300 621,84 200 834,57 

0,00 40 477,00 

280 236,57 -6 433,92 

0,00 6 807,95 

13 242,89 10 338,00 

52 332,70 -87 823,97 

1 364 620,47 -246 374,04 

285 341,44 6 745,25 

780 929,14 -165 187,48 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

2 688 818,14 1 669 369,27 

3 596 871,00 21 569,48 

218 354,51 21 569,48 

0,00 0,00 

0,00   0,00 

218 354,51 21 569,48 

  

218 354,51 21 569,48 

0,00   0,00 

0,00   0,00 

0,00   0,00 

218 354,51 21 546,03 

0,00 23,45 

0,00   0,00 

3 815 225,51 0,00 

933 559,84 0,00 

  

2 881 665,67 0,00 

0,00   0,00 

2 881 665,67 0,00 



 
 

 

  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

  /metoda pośrednia/

    

     - nabycie aktywów finansowych

      - udzielone pożyczki długoterminowe

  Inne wydatki inwestycyjne 

III.  Przepływy pieniężne netto z działalności 

C.  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I.  Wpływy 

1 
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych 
instrumentów kapitałowych oraz

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 

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

D.  Przepływy pieniężne netto, razem (A.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+/

   - o ograniczonej możliwości dysponowania
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (PLN)   

/metoda pośrednia/   

od 2011-01-
do 2011-12-

nabycie aktywów finansowych 2 881 665,67

yczki długoterminowe   0,00

  0,00

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -3 596 871,00

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 6 040 234,24

6 260 744,85

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych 
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 

6 047 278,09

213 466,76

Emisja dłużnych papierów wartościowych   0,00

  0,00

220 510,61

Nabycie udziałów (akcji) własnych   0,00

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   0,00

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału 
  0,00

220 510,61

wartościowych   0,00

Z tytułu innych zobowiązań finansowych   0,00

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   0,00

  0,00

  0,00

netto z działalności finansowej (I-II) 6 040 234,24

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 5 132 181,38

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:   0,00

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   0,00

Środki pieniężne na początek okresu 1 671 173,69

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 6 803 355,07

o ograniczonej możliwości dysponowania   
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-01 
-31 

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

2 881 665,67   0,00 

0,00   0,00 

0,00   0,00 

3 596 871,00 21 569,48 

6 040 234,24 -290 838,74 

6 260 744,85 121 460,61 

6 047 278,09 0,00 

213 466,76 120 704,61 

0,00   0,00 

0,00 756,00 

220 510,61 412 299,35 

0,00   0,00 

0,00   0,00 

0,00   0,00 

220 510,61 349 122,84 

0,00   0,00 

0,00   0,00 

0,00   0,00 

0,00 15 112,11 

0,00 48 064,40 

6 040 234,24 -290 838,74 

5 132 181,38 1 400 100,01 

0,00 1 400 100,01 

0,00 1 400 100,01 

1 671 173,69 271 073,68 

6 803 355,07 1 671 173,69 

  



 
 

 

VII. Informacja o stosowaniu przez Spółkę zasad dobrych praktyk

 

l.p. Zasada

1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną 
politykę informacyjną, zarówno z 
tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych 
technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji 
zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz 
szeroki 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 up
stronie internetowej. 

2 Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do 
informacji niezbędnych do oceny sytuacji i 
perspektyw spółki oraz sposobu jej 
funkcjonowania. 

3  Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i 
zamieszcza na niej: 

 

 

1 podstawowe informacje o spółce i jej działalności 
(strona startowa), 

 

 

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

 

 

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

 

 

4 życiorysy zawodowe członków organów 
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Informacja o stosowaniu przez Spółkę zasad dobrych praktyk

Zasada 
Stosowanie 

zasady w 

Spółce 
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 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 

TAK Z wyłączeniem komunikacji 
internetowej, umożliwiającej 
transmitowanie obrad walnego 
zgromadzenia z wykorzystaniem 
sieci Internet. Koszty związane z 
transmisją obrad uznajemy za 
niewspółmierne do ewentualnych 
korzyści, jednocześnie 
zapewniamy, że będziemy 
rzetelnie udostępniać informacje 
na temat przedmiotu obrad 
walnego zgromadzenia wszystkim 
akcjonariuszom każdą drogą poza 
transmisją internetową.

Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do 
niezbędnych do oceny sytuacji i 

perspektyw spółki oraz sposobu jej 

TAK  

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i TAK  

podstawowe informacje o spółce i jej działalności TAK  

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

TAK  

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

TAK  

życiorysy zawodowe członków organów spółki, TAK  
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Informacja o stosowaniu przez Spółkę zasad dobrych praktyk 

Komentarz 

Z wyłączeniem komunikacji 
internetowej, umożliwiającej 
transmitowanie obrad walnego 
zgromadzenia z wykorzystaniem 
sieci Internet. Koszty związane z 
transmisją obrad uznajemy za 
niewspółmierne do ewentualnych 

ści, jednocześnie 
zapewniamy, że będziemy 
rzetelnie udostępniać informacje 
na temat przedmiotu obrad 
walnego zgromadzenia wszystkim 
akcjonariuszom każdą drogą poza 
transmisją internetową. 



 
 

 

l.p. Zasada

 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,

 6 dokumenty korporacyjne spółki,

 7 
 
zarys planów strategicznych spółki,
  

 

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

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

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

 11 (skreślony) 

 12 opublikowane raporty bieżące i okresowe,

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

 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,

 15 (skreślony) 

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

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

zasady w 

Spółce 
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 

zgromadzeniu spółki, 

NIE Zarząd otrzymał takie 
oświadczenia od 
Nadzorczej lecz nie zdecydował 
się na ich publikację. Członkowie 
Rady Nadzorczej, poza 
reprezentującymi 
współwłaścicieli, nie posiadają 
powiązań z akcjonariuszami 
posiadającymi co
ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu spółki

dokumenty korporacyjne spółki, TAK  

zarys planów strategicznych spółki, TAK  
  
  

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 Spółka nie 
finansowych na bieżący rok 
obrotowy. Opublikowane zostały 
wyłącznie szacunkowe wyniki na 
za I kwartał 2012 r.

akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem 
głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się 

TAK 
 

 

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

TAK  

- 

opublikowane raporty bieżące i okresowe, TAK  

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

 

TAK  

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 

rminie umożliwiającym podjęcie przez 
inwestorów decyzji inwestycyjnych, 

TAK  

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

TAK Spółka będzie stosować tę zasadę 
przy najbliższym WZ jeśli takowe 
zdarzenia będą miały miejsce

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

TAK Spółka będzie stosować 
przy najbliższym WZ jeśli takowe 
zdarzenia będą miały miejsce
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Komentarz 

Zarząd otrzymał takie 
oświadczenia od Członków Rady 

adzorczej lecz nie zdecydował 
się na ich publikację. Członkowie 

adzorczej, poza 
reprezentującymi 
współwłaścicieli, nie posiadają 
powiązań z akcjonariuszami 
posiadającymi co najmniej 5% 
ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu spółki 

Spółka nie publikowała prognoz 
finansowych na bieżący rok 
obrotowy. Opublikowane zostały 
wyłącznie szacunkowe wyniki na 
za I kwartał 2012 r.  

- 

Spółka będzie stosować tę zasadę 
przy najbliższym WZ jeśli takowe 
zdarzenia będą miały miejsce 

Spółka będzie stosować tę zasadę 
przy najbliższym WZ jeśli takowe 
zdarzenia będą miały miejsce 



 
 

 

l.p. Zasada

 18 informację o przerwie w obradach walnego 
zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,

 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, 

 20 Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję 
animatora akcji emitenta,

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

 22 (skreślony) 

  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. 

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.

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
www.GPWInfoStrefa.pl.

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. 
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Zasada 
Stosowanie 

zasady w 

Spółce 
informację o przerwie w obradach walnego 
zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy, 

TAK Spółka będzie stosować tę zasadę 
przy najbliższym WZ jeśli takowe 
zdarzenia będą miały 

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 

 

TAK  

temat podmiotu, który pełni funkcję 
animatora akcji emitenta, 

TAK  

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

TAK  

- 

Informacje zawarte na stronie internetowej 
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 

i umieszczanych na stronie internetowej, 
aktualizacja powinna zostać przeprowadzona 

TAK Spółka stosuje tę zasadę 
prowadząc 
internetową stronę relacji 
inwestorskich, 
inwestorom giełdowym

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 

wiązującymi emitenta. 

TAK Spółka stosuje tę zasadę 
prowadząc 
internetową stronę relacji 
inwestorskich, dedykowaną 
inwestorom giełdowym
jest prowadzona w języku 
polskim 

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 

. 

NIE Spółka nie wykorzystuje czynnie 
wymienionego 
serwisie pojawia się jednak część 
komunikatów 
które są dystrybuowane
agencje informacyjne

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 

TAK  
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Komentarz 

Spółka będzie stosować tę zasadę 
przy najbliższym WZ jeśli takowe 
zdarzenia będą miały miejsce 

- 

stosuje tę zasadę 
rowadząc oddzielnie stworzoną 

internetową stronę relacji 
inwestorskich, dedykowaną 
inwestorom giełdowym 

stosuje tę zasadę 
rowadząc oddzielnie stworzoną 

internetową stronę relacji 
inwestorskich, dedykowaną 
inwestorom giełdowym. Strona ta 
jest prowadzona w języku 

 
Spółka nie wykorzystuje czynnie 
wymienionego serwisu. W 
serwisie pojawia się jednak część 
komunikatów na temat Spółki, 
które są dystrybuowane przez 
agencje informacyjne 



 
 

 

l.p. Zasada

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. 

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

  Emitent przekazuje w raporcie rocznym:

9 1 informację na temat łącznej wysokości 
wynagrodzeń wszystkich czł
nadzorczej. 

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

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

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

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 pod
inwestycyjnej. 

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.
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Zasada 
Stosowanie 

zasady w 

Spółce 
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 

TAK  

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

TAK  

Emitent przekazuje w raporcie rocznym:   
informację na temat łącznej wysokości 

wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady 
TAK Spółka publikuje w raporcie 

rocznym łączną wartość 
wynagrodzenia dwuosobowego 
Zarządu. Rada 
sprawuje swoje obowiązki nie 
pobierając za to wynagrodzenia

informację na temat wynagrodzenia 
Doradcy otrzymywanego od 

emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta 
usług w każdym zakresie. 

NIE Po ustaleniu z Autoryzowanym 
Doradcą Spółka
tych Informacji

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

 

TAK  

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

NIE Spółka wyraża chęć organizacji 
takich spotkań i stopniowo 
przekonuje do swojego pomysłu 
inwestorów, analityków i media. 
Do tej pory przedstawiciel 
wypowiadał się w 
prasy i telewizji

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 

TAK Spółka jest świadoma tej zasady i 
stosuje ją

Uchwały walnego zgromadzenia powinny 
zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu 
czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi 
określone zdarzenia korporacyjne a datami, w 

ustalane są prawa akcjonariuszy 
wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych. 

TAK Spółka jest świadoma tej zasady i 
stosuje ją

www.medicalgorithmics.pl 

Komentarz 

Spółka publikuje w raporcie 
rocznym łączną wartość 
wynagrodzenia dwuosobowego 

arządu. Rada Nadzorcza spółki 
sprawuje swoje obowiązki nie 
pobierając za to wynagrodzenia 
Po ustaleniu z Autoryzowanym 
Doradcą Spółka nie przekazuje 
tych Informacji 

Spółka wyraża chęć organizacji 
takich spotkań i stopniowo 
przekonuje do swojego pomysłu 
inwestorów, analityków i media. 
Do tej pory przedstawiciel Spółki 
wypowiadał się w wywiadach dla 
prasy i telewizji 
Spółka jest świadoma tej zasady i 
stosuje ją. 

Spółka jest świadoma tej zasady i 
stosuje ją 



 
 

 

l.p. Zasada

13a W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od 
akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę 
kapitału zakładowego lub co 
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

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. 

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

16 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 emitenta
bieżącego w okresie objętym raportem,
• informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli 
taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w 
okresie objętym raportem,
• kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia 
mające mieć miejsce w nad
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 oczekiwan
raportu analitycznego. 
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Zasada 
Stosowanie 

zasady w 

Spółce 
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 

u 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 Spółka jest świadoma tej zasady i 
będzie ją stosować w przyszłości
w chwili zaistnienia odpowiednich 
okoliczności.

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 

TAK Spółka jest świadoma tej zasady i 
będzie ją stosować w przyszłości
w chwili zaistnienia odpowiednich 
okoliczności.

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

TAK Spółka jest 
będzie ją stosować w przyszłości
w chwili zaistnienia odpowiednich 
okoliczności.

Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 
14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny 
powinien zawierać co najmniej: 

temat wystąpienia tendencji i 
zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w 
ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne 
skutki dla kondycji finansowej oraz wyników 

 
• zestawienie wszystkich informacji 
opublikowanych przez emitenta w trybie raportu 
bieżącego w okresie objętym raportem, 
• informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli 
taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w 
okresie objętym raportem, 
• 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 

 

NIE Zarząd zadecydował
stosowaniu tej zasady, a celem 
minimalizacji ewentualnych 
efektów niestosowania jej
przekazuje na bieżąco wszelkie 
wymagane informacji raportami 
bieżącymi EBI. Ponadto
raportach 
są wystarczająco szczegółowe 
informacje aby in
możliwość poznania aktualnej 
sytuacji w Spółce oraz jej 
perspektyw
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Komentarz 

Spółka jest świadoma tej zasady i 
będzie ją stosować w przyszłości 
w chwili zaistnienia odpowiednich 
okoliczności. 

Spółka jest świadoma tej zasady i 
będzie ją stosować w przyszłości 
w chwili zaistnienia odpowiednich 
okoliczności. 

Spółka jest świadoma tej zasady i 
będzie ją stosować w przyszłości 
w chwili zaistnienia odpowiednich 
okoliczności. 

Zarząd zadecydował o nie 
stosowaniu tej zasady, a celem 
minimalizacji ewentualnych 
efektów niestosowania jej, 
przekazuje na bieżąco wszelkie 
wymagane informacji raportami 
bieżącymi EBI. Ponadto w 
raportach kwartalnych podawane 
są wystarczająco szczegółowe 
informacje aby inwestorzy mieli 
możliwość poznania aktualnej 
sytuacji w Spółce oraz jej 
perspektyw 



 
 

 

l.p. Zasada

16a W przypadku naruszenia przez emitenta 
obowiązku informacyjnego określonego w 
Załączniku Nr 3 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 

 

VIII. Nabycie udziałów własnych

W 2011 roku Spółka nie nabyła udziałów własnych

IX. Oddziały, w których działa Spółka

Spółka Medicalgorithmics S.A. działała w 2011

Spółki znajdowała się w Warszawie. Zakład prod

w Gdańsku. 

Nazwa oddziału 

Siedziba główna - siedziba Zarządu

Zakład produkcyjny 

 

W imieniu Zarządu Spółki: 
 

 

     Marek Dziubiński 

     Prezes Zarządu 
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Zasada 
Stosowanie 

zasady w 

Spółce 
W przypadku naruszenia przez emitenta 
obowiązku informacyjnego określonego w 

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 

ct, informację wyjaśniającą zaistniałą 

TAK W przypadku naruszenia przez 
emitenta obowiązku 
informacyjnego Spółka przekaże 
informację wyjaśniającą.
Na obecną chwilę takie zdarzenie 
nie miało miejsca

Nabycie udziałów własnych 

nie nabyła udziałów własnych. 

Oddziały, w których działa Spółka 

Spółka Medicalgorithmics S.A. działała w 2011 r. w dwóch oddziałach. Siedziba główna 

Spółki znajdowała się w Warszawie. Zakład produkcji znajdował się natomiast 

Miasto 

siedziba Zarządu Warszawa Ul. Żurawia 22, 00

Gdańsk Ul. Chrobrego 36A, 80

 

   Tomasz Mularczyk

    Wiceprezes Zarządu
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W przypadku naruszenia przez 
emitenta obowiązku 
informacyjnego Spółka przekaże 
informację wyjaśniającą. 

ecną chwilę takie zdarzenie 
nie miało miejsca 

r. w dwóch oddziałach. Siedziba główna 

ukcji znajdował się natomiast 

Adres 

Ul. Żurawia 22, 00-515 Warszawa 

Ul. Chrobrego 36A, 80-423 Gdańsk 

Tomasz Mularczyk 

Wiceprezes Zarządu 


