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I. Wybrane dane finansowe 

 

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

  
01.07.2011 - 
30.09.2011 

01.07.2010 - 
30.09.2010 

01.01.2011 - 
30.09.2011 

1.01.2010-
30.09.2010 

Przychody netto ze sprzedaży 1 277,92  889,54  3 901,97  2 932,37  

Amortyzacja 56,50  49,82 165,26  151,02  

Zysk na sprzedaży 461,28  143,51  1 483,27  917,11  

Zysk na działalności operacyjnej 729,87  327,76  1 820,95  1 530,25  

Zysk brutto 905,75  253,61  1 930,95  1 454,34  

Zysk netto 790,29  242,05  1 820,22  1 442,78  

Źródło: Emitent 

 

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

  30.09.2011 30.09.2010 

Kapitał własny 10 545,11  2 362,14  

Należności długoterminowe 0,00  0,00  

Należności krótkoterminowe 935,15  374,74  

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 136,99  1 111,30  

Zobowiązania długoterminowe 0,00  0,00  

Zobowiązania krótkoterminowe 240,38  149,81  

Źródło: Emitent 
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II. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki 

finansowe – komentarz Zarządu 

Dynamika wyników finansowych w III kwartale 2011 roku, w odniesieniu do analogicznego 

okresu roku poprzedniego wyniosła: 

- w przychodach netto ze sprzedaży –   ok. 44%  

- w kosztach wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych  – ok. 85%  

- w kosztach usług obcych – ok. 7%  

- w wyniku EBITDA – ok. 142% 

- w zysku netto – ok. 226% 

Przychody 

W III kwartale 2011 r. w porównaniu z III kwartałem 2010 roku Medicalgorithmics S.A. 

osiągnęła zysk netto większy o 226%, natomiast w porównaniu z II kwartałem 2011 roku zysk 

Spółki zwiększył się o 58%. Główną przyczynę wzrostów stanowił wzrost sprzedaży 

najbardziej rentownych usług połączony z kontrolą kosztów operacyjnych, które rosły 

zdecydowanie wolniej niż przychody ze sprzedaży. Warto zauważyć, że wypracowany po 

III kwartałach 2011 r. zysk netto na poziomie 1 820 tys. PLN przewyższa zysk za cały rok 2010. 

  

Przychody netto ze sprzedaży oraz zysk netto w poszczególnych okresach 
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Koszty 

 

 Analogicznie jak w poprzednich okresach, największe znaczenie wśród kosztów 

operacyjnych miały wynagrodzenia oraz koszty usług obcych. 
 

 

Struktura kosztów działalności operacyjnej w okresie 01.07.2011-30.09.2011 

 

Na koniec III kwartału br. w Medicalgorithmics S.A. zatrudnionych na umowę o pracę było 21 

osób a 7 osób współpracowało ze spółką na podstawie umów cywilno-prawnych. 

Zdecydowaną część pracochłonnych procesów produkcyjnych, księgowych i prawnych spółka 

outsourcuje, ograniczając zespół pracowników do osób o najwyższych kompetencjach 

zawodowych.  

 

W III kwartale 2011 r. wskaźniki płynności pozostały na porównywalnych poziomach z tymi 

osiągniętymi na koniec II kwartału 2011 r. Wzrost wskaźnika płynności natychmiastowej 

związany jest z pozyskaniem środków w wyniku dojścia do skutku oferty prywatnej emisji 

akcji serii C i opłacenia kapitału za akcje przez akcjonariuszy akcji serii C. Szczegółowe 

wartości wskaźników płynności zaprezentowano na poniższym wykresie. 
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Wskaźniki płynności Spółki na przestrzeni trzech kolejnych kwartałów 2011 r. 

  

 
 
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) 

 

 

Stanowisko dotyczące opublikowanych prognoz 

Zarząd Medicalgorithmics S.A. podtrzymuje przedziałową prognozę podstawowych wyników 

finansowych na koniec 2011 roku przedstawioną w Dokumencie Informacyjnym z dnia 

26 października 2011 r. 
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III. Istotne zdarzenia związane z rozwojem prowadzonej 

działalności w okresie objętym raportem 
 

W drugiej połowie 2011 r. Emitent prowadził dalsze prace rozwojowe dotyczące 

części sprzętowej systemu PocketECG, algorytmiki i obszaru informatycznego systemu 

a także kontynuował prace nad nową generacją systemu PocketECG trzeciej generacji.  

W dniu 18 sierpnia 2011 roku Spółka wprowadziła na rynek europejski (CE – certyfikat 

WE nr 1434-MDD-38/2011) kolejny model Systemu PocketECG – model BT - ECG IIB. 

W stosunku do poprzednich modeli, wersja ta posiada nadajnik z czujnikiem 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 

rozbudowano sygnalizację dla pacjenta dodając do wskaźników świetlnych także sygnały 

dźwiękowe i wibracje. Pod koniec III kwartału br. Spółka finalizowała proces 

przygotowywania wniosku do Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (ang. Food and 

Drug Administration, w skrócie FDA) wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzenie 

modelu BT-ECG IIB do obrotu na rynku Stanów Zjednoczonych. 

W ramach rozwoju geograficznego, Medicalgorithmics S.A. podpisała umowy 

licencyjne i na dostawy, na podstawie których spółka Everist Genomics Inc. 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. realizowana będzie na warunkach 

określonych w umowie licencyjnej. Umowa licencji przewiduje opłaty stałe oraz 

wynagrodzenie procentowe powiązane z poziomem sprzedaży produktów licencjobiorcy 

wykorzystujących rozwiązania objęte licencją. Umowy zawarte zostały na okres do 

31 grudnia 2015 roku. 

W minionym kwartale przedstawiciele Spółki kilkakrotnie odbyli spotkania 

z potencjalnymi klientami na terenie USA, wśród których znalazły się głównie kliniki 

funkcjonujące przy uniwersytetach oraz szpitale. 
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IV. Podstawowe informacje o Spółce 

 Medialgorithmics S.A. to: 

 Innowacyjna spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych 

urządzeń medycznych, obecna na rynku od 2005 roku. 

 Właściciel i wytwórca najnowocześniejszego systemu do analizy pracy serca, systemu 

PocketECG. 

 Właściciel patentów i zgłoszeń patentowych na terenie USA. 

 Spółka działająca na największym i najbardziej perspektywicznym rynku w Stanach 

Zjednoczonych. 

 Podmiot dostarczający rozwiązania dla najbardziej prestiżowych ośrodków w Polsce 

i w Stanach Zjednoczonych, odbiorcami usług świadczonych przez Medicalgorithmics 

są między innymi: Instytut Kardiologii im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Aninie; 

Wojskowy Instytut Medyczny; Warszawski Uniwersytet Medyczny; Intermountain 

Healthcare System; Medical Center of Creighton University. 

 

Siedziba: ul. Żurawia 22, 00-515 Warszawa 

Adres e-mail: finanse@medicalgorithmics.com 

Firmowa strona WWW: 
Strona Relacji Inwestorskich: 

www.medicalgorithmics.com 
www.medicalgorithmics.pl 

Kontakt dla Mediów: Tomasz Szymanowski, 
tel. kom.: +48 691 45 12 13 

e-mail: t.szymanowski@unicornmedia.pl 

 
Kontakt dla Inwestorów: 

 

finanse@medicalgorithmics.com 
 

 

  

mailto:finanse@medicalgorithmics.com
http://www.medicalgorithmics.com/
http://www.medicalgorithmics.pl/
file:///C:/Users/kfiglarek/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R7YRLBJ5/t.szymanowski@unicornmedia.pl
mailto:finanse@medicalgorithmics.com
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V. Informacje dotyczące działalności Emitenta 

V.1. Dane ewidencyjne 

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS 0000372848 

NIP 5213361457 

REGON 140186973 

V.1. Kapitał zakładowy 

Wysokość kapitału zakładowego na dzień 30.09.2011 wynosi 249 232,60 zł i dzieli się na 

2 492 326 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: 

 1.747.200 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A  

 508.200 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B  

 236.926 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C 

Struktura Akcjonariatu, stan na dzień 14.11.2011 
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V.2. Zarząd Medicalgorithmics S.A. 

Skład Zarządu Medicalgorithmics S.A. na dzień sporządzenia niniejszego raportu 

przedstawia się następująco: 

dr Marek Dziubiński – Prezes Zarządu 

 Dr Marek Dziubiński jest absolwentem międzywydziałowych studiów 

na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizacja na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki. 

Ukończył także studia doktoranckie na Politechnice Gdańskiej w Katedrze Systemów 

Multimedialnych. Praca doktorska dra Dziubińskiego wyróżniona została przez Politechnikę 

Gdańską oraz otrzymała wyróżnienie na szczeblu krajowym. Marek Dziubiński jest autorem 

licznych publikacji naukowych, artykułów w czasopismach naukowych oraz referatów 

konferencyjnych. Przez ostatnie 11 lat jego kariery zawodowej, był związany 

z opracowywaniem algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów, w szczególności 

koncentrując swoją aktywność w obszarze analizy sygnałów periodycznych i kwazi-

periodycznych. Technologia PocketECG opiera się o stworzony przez dra Dziubińskiego, 

samouczący algorytm interpretacji sygnału EKG działający na bazie ograniczonej ilości 

odprowadzeń sygnału, generujący wyniki w czasie rzeczywistym. 

Kariera : 

 Czerwiec 2005 – obecnie: MEDICALGORITHMICS: Prezes zarządu, CTO 
 Marzec 2005 – Styczeń 2006: Aud-X Team : Kierownik  grupy informatyków 
 Czerwiec 2003 – Sierpień 2005: WAVEFORMATIC: Kierownik projektu 
 Czerwiec 2004 – Wrzesień 2005: PRESTO-SPACE: Uczestnik projektu 
 Lipiec 2000 – Maj 2003: Houpert Digital Audio: Programista 

 

Tomasz Mularczyk – Wiceprezes Zarządu 

 Tomasz Mularczyk jest absolwentem studiów magisterskich na Wydziale Matematyki, 

Informatyki i Mechaniki na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku informatyka. Karierę 

zawodową rozpoczął jako programista aplikacji trójwymiarowych. Później jako kierownik 

techniczny projektów w spółce Big Brat koordynował pracę dziewięcioosobowego zespołu 

programistów oraz nadzorował projektowanie systemu i rozwiązań technologicznych 

w firmie. 

 W Medicalgorithmics, pełniąc jednocześnie funkcję wiceprezesa Spółki, zajmuje się 

inicjowaniem i nadzorowaniem  projektów informatycznych. Jest między innymi 

odpowiedzialny za dobór technologii i koordynację prac zespołów składających się 

z programistów C#, C++ oraz testerów nad głównym produktem firmy. 
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V.3. Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. 

Skład Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. na dzień sporządzenia niniejszego raportu 

przedstawia się następująco: 

dr hab. Marcin Hoffmann – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 Dr hab. Marcin Hoffman jest absolwentem Wydziału Chemii oraz Wydziału 

Biotechnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2009 r. zdobył tytuł 

doktora habilitowanego. Pan Hoffman jest także absolwentem studiów MBA 

zorganizowanych przez Akademię Ekonomiczną w Poznaniu oraz Georgia State University 

w Atlancie. Pan Marcin Hoffman jest laureatem licznych konkursów, m.in. Promising Scientist 

Award wręczonej w 2002 r. Uzyskał także stypendia Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 

Ministerstwa Edukacji Narodowej, Fundacji Stefana Batorego oraz Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. Od 2007 roku jest prezesem zarządu BIB Seed Capital S.A. Pracował 

również jako konsultant w McKinsey & Co. oraz kierownik zespołu w Instytucie BioInfoBank. 

Martin Jasinski – Członek Rady Nadzorczej 

 Martin Jasinski jest absolwentem Uniwersytetu Columbia (MBA) w Nowym Jorku oraz 

Uniwersytetu SUNY Buffalo (USA). Pan Martin Jasinski posiada dwudziestoletnie 

międzynarodowe doświadczenie w zakresie wdrażania nowych produktów i usług 

technologicznych, marketingu i sprzedaży. Od 2006 roku jest partnerem zarządzającym 

w New Europe Ventures a od roku wiceprezesem zarządu korporacji Aricent. 

Roland Gale Landes – Członek Rady Nadzorczej 

 Roland Gale Landes jest absolwentem University of Chicago, gdzie ukończył kierunek 

Biotechnologia. Ukończył także Medical College of Wisconsin. Jest autorem licznych 

artykułów naukowych z zakresu medycyny. Od 1990 roku jest prezesem zarządu w Landes 

Bioscience, medycznym domu wydawniczym. 
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Jan Kunkowski – Członek Rady Nadzorczej 

 Pan Jan Kunkowski jest absolwentem Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów 

Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie uzyskał tytuł Magistra 

Psychologii. Odbył także roczne Podyplomowe Studia Menedżerskie w Szkole Głównej 

Handlowej w Warszawie. Posiada ponad czternastoletnie doświadczenie w realizacji badań 

ilościowych. Od 2010 roku Jan Kunkowski jest dyrektorem w spółce Gemius S.A. 

dr Marcin Jan Szumowski - Członek Rady Nadzorczej 

 Dr Marcin Szumowski zdobył tytuły Doktora Nauk i Magistra w dziedzinie fizyki 

atmosfery na University of Illinois. Ukończył także studia MBA ze specjalizacją w zakresie 

międzynarodowego marketingu i finansów na University of Nevada w Reno. Pan Marcin 

Szumowski od 2008 jest Kierownikiem Biura Współpracy Międzynarodowej i Zarządzania 

Projektami w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. 

 

V.4. Działalność Emitenta 

Model biznesowy Medicalgorithmics S.A. oparty jest na 3 elementach: 

 Sprzedaży systemu PocketECG 

 Outsourcingu telemedycznym 

 Zaawansowanych usługach programistycznych dla branży medycznej 

 

Sprzedaż Systemu PocketECG 

 Odbiorcami usług świadczonych przy pomocy produktu są centra kardiologiczne, 

instytuty, szpitale i inne jednostki medyczne, które oferują usługi diagnostyki kardiologicznej. 

W większości krajów funkcjonują systemy refundacyjne, które ze środków ubezpieczycieli 

prywatnych lub publicznych zakładów ubezpieczeń społecznych zwracają jednostkom 

prowadzącym badania część lub całość poniesionych kosztów. Z tego względu skala 

zainteresowania nowoczesnymi urządzeniami do diagnostyki kardiologicznej jest w dużej 

mierze uzależniona od środków dostępnych jednostkom diagnostycznym w obowiązującym 

systemie refundacyjnym. 

 

 W celu dostosowania oferty do różnorodnych potrzeb klientów, uelastycznienia 

współpracy oraz maksymalizacji przychodów ze sprzedaży Medicalgorithmics prowadzi 

sprzedaż systemu PocketECG w dwóch modelach rozliczeń, jednorazowym oraz 

abonamentowym. Sprzedaż w jednorazowym modelu rozliczeń systemu PocketECG polega 

na dostarczeniu produktu do odbiorcy końcowego w zamian za jednorazową płatność 
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nabywcy za produkt. Model sprzedaży tradycyjnej Emitent wprowadził na rynku Unii 

Europejskiej. Model abonamentowy (dzierżawy systemu PocketECG) obowiązuje w Stanach 

Zjednoczonych. 

 

Outsourcing telemedyczny 

 Outsourcing telemedyczny obejmuje część usług analizy i przetwarzania danych 

płynących z badania arytmii prowadzonego z wykorzystaniem systemu PocketECG. Decyzję 

o rozpoczęciu świadczenia usług outsourcingu telemedycznego Zarząd Emitenta podjął 

w odpowiedzi na zgłaszane przez odbiorców systemu PocketECG zapotrzebowanie a także 

w oparciu o doświadczenie Emitenta. 

 

Zaawansowane usługi programistyczne dla branży medycznej 

 Emitent w ramach kompleksowej obsługi odbiorcy systemu PocketECG dostarcza 

wsparcie IT w ramach wdrażania systemu i umożliwia pełniejsze dostosowanie systemu 

PocketECG do potrzeb danego odbiorcy. W trakcie prac integracyjnych zidentyfikowano 

dodatkowe zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi programistyczne powiązane 

z wykorzystaniem systemu PocketECG oraz wykorzystujące wiedzę i doświadczenie 

zatrudnionych programistów Medicalgorithmics. 

W rezultacie, świadczone usługi programistyczne i wdrożeniowe związane są z: 

 Indywidualizacją systemu PocketECG, co dotyczy w szczególności największych 

odbiorców; 

 Implementacją narzędzi www i budowy interfejsów do zdalnego dostępu 

do generowanych przez system raportów diagnostycznych; 

 Implementacją narzędzi do zdalnego zarządzania procesem diagnostyki pacjentów, 

które obejmują przede wszystkim cyfrowe podpisywanie i edycję publikowanych 

raportów; 

 Integrację systemu PocketECG ze szpitalnymi systemami EMR (Electronic Medical 

Record). 
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VI. Oświadczenie Zarządu 

Zarząd  Medicalgorithmics S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, przedstawione  

wybrane dane finansowe Spółki za III kwartał 2011 roku i narastająco za okres trzech 

pierwszych kwartałów 2011 r. oraz dane do nich porównywalne za analogiczne okresy 

w 2010 roku sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że 

informacje dotyczące działalności Spółki w okresie objętym raportem przedstawiają 

prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Medicalgorithmics S.A. 

 

Warszawa, dn. 14 listopada 2011 r. 

 

  

     Marek Dziubiński            Tomasz Mularczyk 

           Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 
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