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I. Wybrane dane finansowe 

 

Dane z Rachunku Zysków i Strat (w  tys. zł) I Kwartał 

  01.01.2012 - 
31.03.2012 

01.01.2011 - 
31.03.2011 

Przychody netto ze sprzedaży 2 270,13  1 382,95  
Amortyzacja 105,91  49,82  
Zysk na sprzedaży 1 631,70  712,56  
Zysk na działalności operacyjnej 1 650,67  712,70  
Zysk brutto 1 619,28  704,45  
Zysk netto 1 324,32  706,46  

Źródło: Emitent 

 

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

  31.03.2012 31.03.2011 

Kapitał własny 13 206,82  3 535,80  
Należności długoterminowe 0,00  0,00  
Należności krótkoterminowe 2 042,50  1 317,59  
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 934,96  1 164,98  
Zobowiązania długoterminowe 0,00  0,00  
Zobowiązania krótkoterminowe 417,87  127,77  

Źródło: Emitent 

*Na koniec I kwartału 2012 stan środków pieniężnych Spółki wynosił 6 934,96 tys. zł, 
dodatkowo Spółka posiadała 173,03 tys. zł ulokowanych w krótkoterminowych papierach 
wartościowych oraz 3 018,34 tys. zł ulokowanych w długoterminowych papierach 
wartościowych.  Bilans na dzień 31.03.2012 nie wykazuje zadłużenia Spółki. Łącznie według 
stanu na dzień 31.03.2012 ulokowanych w lokatach, obligacjach i środkach pieniężnych 
Spółka posiadała 10 126,33 tys. zł. 
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II. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki 
finansowe – komentarz Zarządu 

Dynamika wzrostu podstawowych wyników finansowych w I kwartale 2012 roku, w 
odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wyniosła: 

- w przychodach netto ze sprzedaży – ok. +64%  
- w wyniku EBITDA – ok. +130% 
- w zysku netto – ok. +87% 

Przychody 

W I kwartale 2012 r. w porównaniu z I kwartałem 2011 r. Medicalgorithmics S.A. osiągnęła 
zysk netto większy o 87%, natomiast w porównaniu z IV kwartałem 2011 roku zysk netto 
Spółki zwiększył się o 26%. Główną przyczyną wzrostu był wzrost sprzedaży najbardziej 
rentownych usług połączony z kontrolą kosztów operacyjnych, które rosły zdecydowanie 
wolniej niż przychody ze sprzedaży. 

Przychody netto ze sprzedaży oraz zysk netto w poszczególnych okresach* 
  

 
Dane w tys. PLN 
* Dane za lata 2008-2010 przedstawione wg starej polityki rachunkowości, dane za lata 2011-2012 przedstawione wg nowej 
polityki rachunkowości. Więcej informacji na temat zmiany polityki rachunkowości w raporcie okresowym za IV kwartał 
2011 r.  
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Koszty 
 

W I kwartale 2012 r. analogicznie jak w poprzednich kwartałach, największe znaczenie wśród 
kosztów operacyjnych miały wynagrodzenia, koszty usług obcych oraz zużycie materiałów i 
energii. Należy jednak pamiętać, że obecnie część wynagrodzeń oraz usług obcych 
księgowana jest w ciężar rozliczeń międzyokresowych kosztów, które po zakończeniu 
realizacji danego projektu zostaną przeksięgowane na wartości niematerialne i prawne.  
 
 
Struktura kosztów działalności operacyjnej w okresie 01.01.2012-31.03.2012 

 

Zdecydowaną część pracochłonnych procesów produkcyjnych, księgowych i prawnych Spółka 
outsourcuje, ograniczając zespół pracowników do osób o najwyższych kompetencjach 
zawodowych.  
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W I kwartale 2012 r. płynność Spółki nieznacznie wzrosła. Wzrost wartości wskaźników 
płynności związany był głównie z systematyczną spłatą należności Spółki od jej 
kontrahentów. Szczegółowe wartości wskaźników płynności zaprezentowano na poniższym 
wykresie. 

Wskaźniki płynności Spółki na przestrzeni pięciu kolejnych kwartałów 2011 i 2012 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) 
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III. Istotne zdarzenia związane z rozwojem prowadzonej 
działalności w okresie objętym raportem 

 
W I kwartale 2012 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. Prace nad III generacją systemu 
PocketECG (system zintegrowany – „medyczny smartphone” urządzenie jednoczęściowe 
a nie dwuczęściowe jak dotąd) są bardzo zaawansowane, zakończono projektowanie części 
elektronicznej a także prace nad projektem obudowy. Spółka planuje w III kwartale 2012 r. 
ukończyć wszelkie prace nad prototypem i rozpocząć okres testów i certyfikacji na rynkach 
w Europie i w USA. Zarząd spodziewa się, iż nowe urządzenie trafi do klientów w II kwartale 
2013 r. i począwszy od III kwartału 2013 r. spowoduje znaczący wzrost dynamiki sprzedaży 
abonamentowej na rynku USA. 

Początek bieżącego roku okazał się także okresem intensywnych badań nowych rynków 
zbytu i potencjalnych okazji do rozszerzenia funkcjonalności systemu PocketECG. Po 
przeanalizowaniu wielu możliwości zdecydowano się na połączenie rozwoju organicznego 
Spółki z rozwojem przez przejęcia.  

Zarząd postanowił, że system PocketECG III będzie posiadać możliwość podłączenia wielu 
nowych sensorów mogących monitorować różne sygnały życiowe pacjenta. Pierwszym 
nowym czujnikiem będzie telemetryczny holter ciśnienia zintegrowany z systemem 
PocketECG, który nie będzie się odznaczał istotnymi uciążliwościami podczas badania, czym 
charakteryzują się obecnie dostępne na rynku holtery ciśnienia krwi. Takie zintegrowane 
rozwiązanie pozwoli pozyskiwać bardziej szczegółowe dane o pacjentach i zwiększy 
atrakcyjność systemu w oczach klientów z powodu możliwości zrealizowania przychodu 
z dwóch źródeł podczas jednej sesji monitorowania pacjenta.  

W związku z dużym potencjałem rynku badań klinicznych, a w szczególności często 
obowiązkowych badań nowych leków i substancji chemicznych pod kątem wywoływania 
przez nie arytmii (Cardiac Safety) oraz możliwościami systemu PocketECG do znacznej 
redukcji kosztów pracy i wynajmu urządzeń podczas tych badań, Zarząd podjął decyzję 
o wejściu na ten obszar rynku poprzez przejęcie. Zarząd Spółki szacuje, iż dzięki obecnie 
istniejącej technologii i oprogramowaniu, jakim dysponuje Spółka, można przynajmniej 
podwoić rentowność wielu podmiotów działających na rynku Cardiac Safety.  
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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 największych i najbardziej perspektywicznych rynkach, 

w Stanach Zjednoczonych i Azji. 
 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; Spectocor Inc.; Everist 
Genomics Inc. 

 

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 
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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.2. Kapitał zakładowy 

Wysokość kapitału zakładowego na dzień 31.03.2012 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 31.03.2012 
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V.3. 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. 
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V.4. 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 uzyskał tytuły Doktora Nauk i Magistra w dziedzinie fizyki 
atmosfery na University of Illinois oraz MBA ze specjalizacją w zakresie międzynarodowego 
marketingu i finansów na University of Nevada w Reno. Marcin Szumowski jest 
współzałożycielem Medicalgorithmics SA, pełnił funkcje CEO, Wiceprezesa i Prezesa Zarządu 
(2005-2009), od 2010 r. pełni funkcję dyrektora ds. rozwoju w BTM Mazowsze Sp. z o.o. - 
platformie transferu technologii dla Konsorcjum Naukowego CePT, od 2002 jest też 
kierownikiem Działu Współpracy Międzynarodowej i Zarządzania Projektami w Instytucie 
Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. W ciągu ostatnich 15 lat prowadził lub 
uczestniczył w ok. 40 projektach badawczych, rozwojowych, celowych i inwestycyjnych 
o łącznej wartości ok. miliarda złotych. 
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VI. Oświadczenie Zarządu 

Zarząd Medicalgorithmics S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, przedstawione 
wybrane dane finansowe Spółki za I kwartał 2012 roku oraz dane do nich porównywalne 
za analogiczny okres w 2011 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. 15 maj 2012 r. 

 

  
     Marek Dziubiński            Tomasz Mularczyk 
           Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 
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