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Opinia Rady Nadzorczej Spółki odnosząca się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania 
odmowy wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym Spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym Grupy za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku. 

Zgodnie §70 ust. 1 pkt 13) oraz §71 ust. 1 pkt. 11) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.  
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 
państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), Rada Nadzorcza przedstawia swoją opinię co do wyrażonej 
przez Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Poznaniu („Audytor”, 
„Biegły rewident”), w sprawozdaniu z badania, odmowy wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym 
MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) za rok obrotowy zakończony dnia 31 
grudnia 2021 roku oraz skonsolidowanym sprawozdania finansowym grupy kapitałowej Spółki („Grupa”) za rok 
obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku (łącznie jako „Sprawozdania Finansowe”). 

W sporządzonych sprawozdaniach z badania Sprawozdań Finansowych Audytor odmówił wyrażenia opinii  
o Sprawozdaniach Finansowych, pomimo uzyskania wystarczających i odpowiednich dowodów badania 
dotyczących każdej z niepewności opisanych w sekcji Podstawa odmowy wyrażenia opinii, gdyż uznał, że nie jest 
możliwe, aby sformułować opinię na temat Sprawozdań Finansowych ze względu na potencjalne wzajemne 
oddziaływanie tych niepewności i ich możliwy skumulowany wpływ na te Sprawozdania Finansowe. Dodatkowo, 
Audytor stwierdził, w sekcji Kluczowe sprawy badania, że poza kwestiami opisanymi w sekcji Podstawa odmowy 
wyrażenia opinii, nie występują inne kluczowe sprawy badania, w tym najbardziej znaczące ocenione rodzaje 
ryzyka istotnego zniekształcenia, wymagające przedstawienia w sprawozdaniach z badania. 

Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się z wyrażoną przez Audytora w sprawozdaniu z badania odmową wyrażenia 
opinii o Sprawozdaniach Finansowych („Stanowisko Audytora”), podstawami stojącymi za tak wyrażonym 
stanowiskiem Audytora oraz ze stanowiskiem Zarządu do Stanowiska Audytora. 

Rada Nadzorcza podkreśla, że Audytor potwierdził, że uzyskał wszystkie wymagane dowody badania, a Komitet 
Audytu Rady Nadzorczej uzyskał zapewnienie od Audytora, że Sprawozdania Finansowe zostały sporządzone 
prawidłowo, ale ze względu na potencjalne wzajemne oddziaływanie niepewności co do możliwości 
kontynuowania działalności przez Spółkę i Grupę nie jest w stanie sformułować opinii o Sprawozdaniach 
Finansowych.   

Rada Nadzorcza identyfikuje i zauważa zagrożenia i ryzyka wskazane przez Audytora. W opinii Rady Nadzorczej  
i Zarządu ryzyka sprowadzają się przede wszystkim do niepewności uzyskania finansowania. Wszystkie ryzyka 
związane z niepewnością co do możliwości kontynuacji działalności Spółki i Grupy zostały opisane w nocie 2.1. 
dodatkowych not objaśniających do sprawozdania finansowego Spółki oraz w nocie 4.1. dodatkowych not 
objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy. 

Rada Nadzorcza zgadza się ze stanowiskiem Zarządu co do sporządzenia Sprawozdań Finansowych przy założeniu 
kontynuacji działalności z odpowiednimi ujawnieniami co do występujących niepewności dotyczących 
kontynuacji działalności i określeniem ich wpływu na wycenę aktywów i pasywów w Sprawozdaniach 
Finansowych. 

Rada Nadzorcza od wielu miesięcy na bieżąco monitoruje, nadzoruje i wspiera działania Zarządu zmierzające do 
uniknięcia powyższych ryzyk. Zarząd prowadzi intensywne rozmowy z doradcami w USA w sprawie finansowania 
pomostowego oraz możliwości sprzedaży aktywów Grupy. Do dnia wydania niniejszej opinii miały miejsce 
wydarzenia, które świadczą o zaangażowaniu Zarządu w pozyskiwanie finansowania m.in. emisja akcji w roku 
2021, rozmowy z wieloma potencjalnymi partnerami, próba pozyskania inwestora, próba kolejnej emisji akcji  
w marcu 2022. 

Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię co do działań Zarządu zmierzających do pozyskania finansowania  
i wspiera podejmowane przez Zarząd starania. 
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