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I. Wstęp 

W związku z decyzją Zarządu Medicalgorithmics S.A. zmieniona została polityka 
rachunkowości spółki Medicalgorithmics S.A. Zmiany dotyczą zmodyfikowanego 
ujmowania przez księgowość wydatków ponoszonych przez Spółkę na badania i rozwój. 
Zmiany te zostają wprowadzone począwszy od 1 stycznia 2010 roku. 

Zmiany wprowadzone na operacjach mających miejsce w całym 2010 roku nie 
zmieniają danych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym za 2010 rok, natomiast 
wpływają na dane finansowe za cały 2011 rok poprzez korektę błędu podstawowego 
zmniejszającą stratę z lat ubiegłych. Zmiany wprowadzone na operacjach mających 
miejsce w 2011 roku zmieniają dotychczas prezentowane dane zarówno w bilansie jak 
i rachunku zysków i strat Spółki za 2011 rok.  
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II. Wybrane dane finansowe 

 

W związku z powyższym oraz celem zapewnienia rynkowi porównywalności danych 
przedstawianych w kolejnych raportach kwartalnych, a w tym przypadku celem zapewnienia 
porównywalności raportu kwartalnego za III kw. 2012 roku do opublikowanego już raportu 
za III kw. 2011 r. Spółka przedstawia wyniki za III kw. 2011 r. prezentujące dane 
z uwzględnieniem nowych zasad polityki opisywanymi w pkt. III niniejszego raportu. 

Jest: 

Dane z Rachunku Zysków i Strat (w tys. PLN) III kwartał  Narastająco  

  01.07.2011 - 
30.09.2011 

01.01.2011 - 
30.09.2011 

Przychody netto ze sprzedaży 1 277,92 3 901,97 
Amortyzacja 92,10 194,58 
Zysk na sprzedaży 541,28 1 866,92 
Zysk na działalności operacyjnej 593,83 1 988,56 
Zysk brutto 769,71 2 098,55 
Zysk netto 622,40 1 955,98 

 

Było: 

Dane z Rachunku Zysków i Strat (w tys. PLN) III kwartał  Narastająco  

  01.07.2011 - 
30.09.2011 

01.01.2011 - 
30.09.2011 

Przychody netto ze sprzedaży 1 277,92  3 901,97  
Amortyzacja 56,50  165,26  
Zysk na sprzedaży 461,28  1 483,27  
Zysk na działalności operacyjnej 729,87  1 820,95  
Zysk brutto 905,75  1 930,95  
Zysk netto 790,29  1 820,22  

Źródło: Emitent 
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Jest: 

Dane z Bilansu (w  tys. PLN) Według stanu na dzień: 
  30.09.2011 

Kapitał własny 10 842,46 
Należności długoterminowe 0,00 
Należności krótkoterminowe 935,15 
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 136,99 
Zobowiązania długoterminowe 0,00 
Zobowiązania krótkoterminowe 396,58 

 

Było: 

Dane z Bilansu (w  tys. PLN) Według stanu na dzień: 
  30.09.2011 

Kapitał własny 10 545,11  
Należności długoterminowe 0,00  
Należności krótkoterminowe 935,15  
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 136,99  
Zobowiązania długoterminowe 0,00  
Zobowiązania krótkoterminowe 240,38  

Źródło: Emitent 
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III. Wyjaśnienie przyczyn zmiany polityki rachunkowości. 

Do tej pory Spółka Medicalgorithmics S.A. a wcześniej jej poprzednik prawny 
Medicalgorithmics Sp. z o.o. kwalifikowała większość ponoszonych wydatków w ciężar 
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 Emitentowi 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 
dotychczasową politykę rachunkowości za zbyt konserwatywną i zaniżającą rzeczywisty 
wynik finansowy Emitenta co zniekształcało obraz sytuacji finansowej. Zauważono, 
że zgodnie z opublikowanymi danymi w raporcie okresowym EBI za III kwartał 2011 roku 
publikowanym w listopadzie 2011 roku środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 
stanowiły aż 84,6% aktywów Spółki a rzeczywiste aktywo na którym Spółka opiera swój 
biznes, czyli wartości niematerialne i 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 
o wprowadzeniu następujących zmian w polityce rachunkowości: 

1) Koszty wszelkich prac rozwojowych, które uzyskały dofinansowanie początkowo 
obciążają konto „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” a dopiero po zakończeniu 
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. 

2) 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. 

3) 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 
do 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, 
materiałów i usług obcych oraz czasowe zwiększenie pozycji bilansowych: rozliczenie 
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międzyokresowe przychodów, rozliczenie międzyokresowe kosztów a w ostatecznym 
rozrachunku zwiększenie pozycji „wartości niematerialne i prawne”. 

Koszty rodzajowe za okres 01.01.2011-30.09.2011 wg starej i nowej polityki rachunkowości w tys. zł. 

 Stara polityka 
rachunkowości 

Nowa polityka 
rachunkowości 

Zmiana 

Amortyzacja 165,26 194,58 29,32 
Zużycie materiałów i energii 332,2 302,50 -29,70 
Usługi obce 992,59 816,58 -176,01 
Podatki i opłaty 4,34 4,34 0,00 
Wynagrodzenia 769,48 588,19 -181,29 
Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia 106,1 80,13 -25,97 
Pozostałe koszty rodzajowe 48,74 48,74 0,00 
Wartość sprzedanych towarów i mat. 0,00 0,00 0,00 
RAZEM 2 418,71 2 035,06 -383,65 

 

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 
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 sprawozdaniu finansowym za 2010 rok zaprezentowano zysk 
netto w kwocie 1 748 401,74 zł. Gdyby zastosowano zmienioną politykę rachunkowości zysk 
netto za 2010 rok byłby wyższy o 161 584,17zł. Osiągnięta różnica została ujęta w bilansie 
otwarcia roku 2011 jako korekta błędu podstawowego i zmniejszyła stratę z lat poprzednich.  


