Sescom spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku
Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 750 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2, 50 000 akcji zwykłych
na okaziciela serii B, 100 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 450 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D
do obrotu na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent będzie ubiegał się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:
-

750 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
50 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
100 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
450 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Prospekt został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Komisji WE nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.,
na podstawie załączników nr: III, XXII, XXV tego rozporządzenia, oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”).
Niniejszy Prospekt został sporządzony zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności,
a zawarte w nim informacje są zgodne ze stanem na dzień jego zatwierdzenia. Możliwe jest, że od chwili
udostępnienia Prospektu do publicznej wiadomości zajdą zmiany dotyczące sytuacji Emitenta. W takiej sytuacji
informacje o wszelkich zdarzeniach lub okolicznościach, które mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na ocenę
Akcji, zostaną podane do publicznej wiadomości w formie aneksu lub aneksów do niniejszego Prospektu, w trybie
Art. 51 ust. 5 Ustawy o Ofercie.
Inwestowanie w papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym
dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym, ryzykiem związanym z działalnością Grupy
Emitenta oraz otoczeniem, w jakim Grupa Emitenta prowadzi działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka
znajduje się w części II Prospektu pt. ”Czynniki ryzyka”.
Prospekt w formie elektronicznej zostanie udostępniony na stronie internetowej Emitenta (www.sescom.eu),
na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej (www.ventusam.pl). Prospekt dodatkowo zostanie udostępniony
w formie drukowanej w siedzibie Emitenta (ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk).
Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 31 stycznia 2018 r.
Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia, chyba że nie został on uzupełniony
o aneks, o którym mowa w Art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie, w przypadku powstania obowiązku tego uzupełnienia.
Ważność Prospektu wygasa z upływem dnia dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym wszystkich papierów
wartościowych objętych Prospektem emisyjnym.
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Część I – PODSUMOWANIE
A.

Wstęp i ostrzeżenia

Niniejsze podsumowanie składa się z wymaganych ujawnień zwanych „elementami”. Zostały one ponumerowane
w działach od A do E (A.1 – E.7).
Podsumowanie zawiera wszystkie „elementy” wymagane do zamieszczenia w podsumowaniu dla tego rodzaju
papierów wartościowych i tego rodzaju Emitenta. Ponieważ niektóre „elementy” nie są wymagane, mogą wystąpić
przerwy w numeracji „elementów”.
Nawet w przypadku, gdy „element” jest wymagany w podsumowaniu dla tego rodzaju papierów wartościowych
i tego rodzaju Emitenta, jest możliwe, że nie można udzielić żadnej informacji stosownej dla danego „elementu”.
W takim przypadku w podsumowaniu umieszcza się krótki opis „elementu” ze wzmianką „nie dotyczy”.
Niniejsze Podsumowanie stanowi wprowadzenie do Prospektu i jest częścią Prospektu. Decyzja
o inwestycji w akcje objęte niniejszym Prospektem, powinna być podejmowana w oparciu o treść
całego Prospektu.

A.1

Inwestor, w przypadku wystąpienia do sądu z roszczeniem odnoszącym się do informacji zawartych
w niniejszym Prospekcie, może na mocy ustawodawstwa krajowego państwa członkowskiego, mieć
obowiązek poniesienia kosztów przetłumaczenia prospektu emisyjnego przed rozpoczęciem
postępowania sądowego.
Odpowiedzialność cywilna dotyczy wyłącznie tych osób, które przedłożyły podsumowanie, w tym
jego tłumaczenia, jednak tylko w przypadku, gdy podsumowanie wprowadza w błąd, jest
nieprecyzyjne lub niespójne w przypadku czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu, bądź
gdy nie przedstawia, w przypadku czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu,
najważniejszych informacji mających pomóc inwestorom przy rozważaniu inwestycji w akcje
Emitenta.
— Zgoda emitenta lub osoby odpowiedzialnej za sporządzenie prospektu emisyjnego na
wykorzystanie prospektu emisyjnego do celów późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych
lub ich ostatecznego plasowania przez pośredników finansowych.
— Wskazanie okresu ważności oferty, podczas którego pośrednicy finansowi mogą dokonywać
późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego plasowania i na czas
którego udzielana jest zgoda na wykorzystywanie prospektu emisyjnego.

A.2.

— Wszelkie inne jasne i obiektywne warunki, od których uzależniona jest zgoda, które mają
zastosowanie do wykorzystywania prospektu emisyjnego.
— Wyróżniona wytłuszczonym drukiem informacja dla inwestorów o tym, że pośrednik
finansowy ma obowiązek udzielać informacji na temat warunków oferty w chwili składania przez
niego tej oferty.”
Nie dotyczy.
Emitent nie przeprowadza oferty papierów wartościowych. Papiery wartościowe nie będą podlegały
późniejszej odsprzedaży ani ich ostatecznemu plasowaniu przez pośredników finansowych.
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B.

Emitent
Prawna (statutowa) i handlowa nazwa emitenta.
B.1

Nazwa (firma): Sescom Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona: Sescom S.A.
Siedziba oraz forma prawna emitenta, ustawodawstwo, zgodnie z którym Emitent prowadzi
swoją działalność, a także kraj siedziby emitenta.

B.2

Nazwa (firma):

Sescom Spółka Akcyjna

Forma prawna Emitenta:

Spółka Akcyjna

Kraj siedziby Emitenta:

Polska

Siedziba i adres:

ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk

Numery telefonów:

(+48) 58 761 29 60

Fax:

(+48) 58 761 29 61

E-mail:

info@sescom.eu

Adres strony internetowej:

www.sescom.eu

Ustawodawstwo: Emitent prowadzi działalność na podstawie i zgodnie z przepisami prawa
polskiego, w szczególności przepisami Kodeksu Spółek Handlowych a także na podstawie Statutu
Emitenta.
Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności emitenta
oraz rodzaj prowadzonej przez emitenta działalności operacyjnej, wraz ze wskazaniem
głównych kategorii sprzedawanych produktów lub świadczonych usług, wraz ze wskazaniem
najważniejszych rynków, na których emitent prowadzi swoją działalność
Grupa Kapitałowa specjalizuje się w zarządzaniu utrzymaniem technicznym sieci handlowych
i usługowych. Oferta firmy to „Facility Management wspierający transformację digitalową”.
Składają się na nią kompleksowe usługi zarządcze i techniczne oraz wspierające je platformy
informatyczne. Rozwiązania Grupy zapewniają :

B.3

•

optymalizację procesów i oszczędności w obsłudze technicznej obiektów,

•

redukcję kosztów zużycia energii elektrycznej,

•

wsparcie rozwoju sieci poprzez wdrożenia nowych technologii i analitykę.

Sescom obsługuje sieci - od sieci urządzeń, stacji bazowych, przez sieci punktów handlowych
i usługowych po sieci centrów dystrybucyjnych czy handlowych. Działalność Sescom jest
skalowalna w zależności od potrzeb i modelu biznesowego klienta. Kluczowym segmentem rynku
obsługiwanym przez Grupę jest handel detaliczny; pozostałe to bankowość i ubezpieczenia, sieci
stacji paliw oraz telekomunikacja.
Usługi oferowane przez Sescom są pogrupowane wg technicznych zakresów działalności zgodnie z
opisem poniżej.
Sescom Store - usługi remontu i remodelingu salonów handlowych i placówek bankowych
Grupa świadczy usługi remontu i remodelingu salonów handlowych i placówek bankowych na rynku
międzynarodowym. Oferta obejmuje prace instalacyjno – budowlane (m.in malowanie, prace
stolarskie, montaż mebli, instalacje), generalne wykonawstwo, projekty budowlane i wykonawcze,
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zarządzanie projektami oraz wyposażenie sklepów sieciowych. Usługi świadczone są przez
specjalistyczną spółkę zależną SESTORE Sp. z o.o.
Sescom Facility Management - usługi zarządzania utrzymaniem technicznym
Grupa oferuje kompleksowe usługi z zakresu zarządzania techniczną obsługą obiektów sieciowych
i wielkopowierzchniowych.
Grupa wykorzystując szeroką sieć serwisową i kompetencje techniczne, doświadczenie kadry
inżynierskiej oraz autorskie rozwiązania technologiczne przejmuje od klienta obowiązek zarządzania
utrzymaniem technicznym.
Oferowane usługi umożliwiają klientom następujące korzyści:


wzrost sprzedaży dzięki zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania wszystkich obiektów,
komfortu pracy oraz zadowolenia ich klientów;



redukcję kosztów poprzez optymalizację procesu zarządzania serwisem;



ograniczenie ilości personelu pomocniczego, zajmującego się administracją nieruchomości
oraz obsługą techniczną;



sprawną obsługę techniczną wszystkich budynków i urządzeń bez względu na ich ilość i
lokalizację.

Grupa oferując usługę zapewnia klientom dojazd do usterek zgłaszanych całą dobę przez 7 dni w
tygodniu. Usługa obejmuje m.in. serwis urządzeń chłodniczych, grzewczych i wentylacyjnych oraz
klimatyzatorów (urządzeń typu SPLIT – kanałowych, podsufitowych, przypodłogowych,
kasetonowych), klimakonwektorów i pomp ciepła, agregatów wody lodowej i wież chłodniczych,
central klimatyzacyjnych.
W ramach powyższych usług oferowane są również jednorazowe zlecenia obejmujące
specjalistyczne usługi inżynierskie oraz usługi remontowo-modernizacyjne.
Usługa wspierana jest przez autorską Platformę SES Support®.
Sescom IT Infrastructure - usługi utrzymania infrastruktury IT
W ramach oferty Grupa proponuje klientom sieciowym utrzymanie pasywnych i aktywnych
elementów infrastruktury informatycznej, a także urządzeń takich jak serwery, komputery, drukarki,
urządzenia mobilne i inne peryferia komputerowe. Oferta obejmuje dostarczenie, integrację oraz
serwis całej infrastruktury IT. Grupa wdraża, utrzymuje systemy magazynowe, POS, rozwiązania
sieciowe i aplikacje. Obsługuje instalacje teletechniczne i niskoprądowe, diagnozuje i naprawia
urządzenia różnych producentów. Sescom zapewnia też obsługę logistyczną i magazynową z
utrzymaniem stocków podzespołów serwisowych oraz urządzeń zastępczych.
Sescom Energy - usługi optymalizacji zużycia energii elektrycznej i innych mediów
(z wykorzystaniem Platformy SES Control)
Grupa poprzez specjalistyczną spółkę zależną SDC Sp. z o.o. rozwija ofertę dotyczącą optymalizacji
kosztów energii elektrycznej i innych mediów, które stanowią istotny koszt obsługi nieruchomości
dla klientów. Kierunek ten jest związany z rozszerzeniem oferty usługowej w obsługiwanych
sektorach i bazuje na wieloletnim doświadczeniu w zakresie zarządzania procesami serwisu
technicznego oraz wykonywania usług serwisowych.
Usługa wspierana jest przez autorski system SES Control®, która umożliwia ustalanie
harmonogramu pracy oświetlenia i innych urządzeń oraz zdalne sterowanie i monitoring parametrów
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technicznych, a także analizę danych. Platforma SES Control pozwala redukować nadmierne zużycie
oświetlenia i innych odbiorników energii oraz innych mediów, zachowując komfort użytkowania
obiektów.
Sescom Digital - usługi doboru, wdrażania i utrzymania nowych technologii
Na bazie wieloletnich doświadczeń w rozbudowie sieci kooperantów, Emitent buduje coraz szersze
relacje na międzynarodowym rynku start-upów celem stałego kontaktu z rynkiem nowych
technologii. Oferta digital polega na usłudze indywidualnego doradztwa przy doborze nowych
technologii dostosowanych do modeli biznesowych oraz strategii rozwoju marek klientów
sieciowych. Rozbudowana sieć techniczna pozawala nie tylko dobierać odpowiednie narzędzia, ale
również testować je, instalować i serwisować.
Sescom Intelligence - usługi integracji oraz inteligentnej analizy danych
Oferta obejmuje integrowanie danych z różnorodnych systemów celem dostarczania kompleksowej
wiedzy do zarządzania placówkami sieciowymi. Emitent mając świadomość trwającej na rynku
transformacji digitalowej i widząc szybki przyrost danych do analizy, pracuje nad nową autorską
Platformą SES BI mającą dodatkowo wspierać działania analityczne, które na ten moment
prowadzone przy wykorzystaniu istniejących platform - SES Support i SES Control. Nowością w
kolejnej platformie będzie zastosowanie rozwiązań klasy Business Intelligence. Umożliwią one
automatyczne badanie zależności pomiędzy różnorodnymi czynnikami wpływającymi na placówki
takimi jak np. zużycie energii, dane techniczne czy finansowe. W rezultacie powstaną rekomendacje
przyszłych działań zarządczych, inwestycyjnych oraz serwisowych.
Informacja na temat najbardziej znaczących tendencji z ostatniego okresu mających wpływ na
emitenta oraz na branże, w których emitent prowadzi działalność.
Sprzedaż
Grupa Emitenta w okresie od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego do Dnia Prospektu
obserwuje tendencję wzrostową sprzedaży. Wzrost ten wynika z systematycznego pozyskiwania
nowych klientów oraz zwiększenia wolumenu sprzedaży u klientów obecnych (m.in. z uwagi na
poszerzanie oferty usługowej).
Zapasy

B.4a

Grupa Emitenta dokonuje zakupów towarów i materiałów bezpośrednio potrzebnych do realizacji
zamówienia. Materiały są zużywane na bieżąco. W okresie od daty zakończenia ostatniego roku
obrotowego do Dnia Prospektu nie nastąpiły żadne istotne tendencje w zapasach. Grupa Emitenta
zwiększa stan zapasów wraz ze wzrostem przychodów w celu zapewnienia ciągłości wykonywanych
usług.
Koszty i ceny sprzedaży
W okresie od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego do Dnia Prospektu nie nastąpiły w
Grupie Emitenta żadne istotne tendencje w kosztach oraz cenach sprzedaży poza wskazanymi
poniżej.
Grupa Emitenta analizuje sytuację na rynku polskim i zagranicznym i obserwuje presję na obniżanie
kosztów oferowanych usług związaną z przewidywanym skutkiem fiskalizmu w Polsce oraz
spadającą marżą przypadającą na m2 powierzchni handlowych większości firm sektora retail.
Istotnym czynnikiem wpływającym na wyniki Grupy, który jest już faktem, to presja na wzrost
wynagrodzeń oraz trudności w pozyskaniu kadr.
Początek roku kalendarzowego zaznacza wzrost czynności związanych z wdrażaniem nowych
przepisów, interpretacje przepisów podstawowych dotyczących odwróconego VAT powodują
wzrost niepewności we współpracy z firmami świadczącymi usługi budowlane lub związane z
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budownictwem. Zmiany legislacyjne istotnie zwiększają nakład pracy oraz ryzyko prowadzenia
działalności gospodarczej.
Te zjawiska coraz mocniej wpływają na koszty działalności Grupy Emitenta.
Opis grupy kapitałowej emitenta oraz miejsca emitenta w tej grupie – w przypadku emitenta,
który jest częścią grupy.
Sescom S.A. tworzy grupę kapitałową wraz z ośmioma spółkami, w stosunku do których jest
podmiotem dominującym. Sescom S.A. nie jest częścią innej grupy kapitałowej.
B.5

W rozumieniu Ustawy o Ofercie Sescom S.A. jest podmiotem dominującym wobec następujących
spółek: Sescom Czech Republic s.r.o. z siedzibą w Ostrawie w Republice Czeskiej, Sescom Muszaki
Szerviz Korlatolt Felelossegu Tarsasag z siedzibą w Budapeszcie w Republice Węgierskiej, Sescom
GmbH z siedzibą w Berlinie w Republice Federalnej Niemiec, Bałtyckie Centrum Transferu
Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, SESTORE Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, SDC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Gdańsku, Sescom Ltd z siedzibą w Londynie w Wielkiej Brytanii oraz Sescom Technischer
Support GmbH z siedzibą w Wiedniu w Republice Austriackiej.
W zakresie znanym emitentowi, imiona i nazwiska (nazwy) osób, które, w sposób bezpośredni
lub pośredni, mają udziały w kapitale emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na
mocy prawa krajowego emitenta, wraz z podaniem wielkości udziału każdej z takich osób.
Należy wskazać, czy znaczni akcjonariusze emitenta posiadają inne prawa głosu, jeśli ma to
zastosowanie. W zakresie, w jakim znane jest to emitentowi, należy podać, czy emitent jest
bezpośrednio lub pośrednio podmiotem posiadanym lub kontrolowanym oraz wskazać
podmiot posiadający lub kontrolujący, a także opisać charakter tej kontroli.

B.6

Poniższe zestawienie wskazuje na znanych Spółce akcjonariuszy Sescom S.A., którzy bezpośrednio
lub pośrednio posiadają udziały w kapitale zakładowym Emitenta oraz prawa głosu na Walnym
Zgromadzeniu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego Emitenta. Emitent wskazuje, że w
przypadku akcjonariusza Lafroyg sp. z o.o. SKA działającego w porozumieniu z panem Wojciechem
Kaczmarkiem podmiotem posiadającym bezpośredni wpływ na działalność akcjonariusza Lafroyg
sp. z o.o. SKA jest jego komplementariusz Lafroyg sp. z o.o., której prezesem zarządu jest pan
Krzysztof Pietkun, Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta. Ponadto, pan Krzysztof Pietkun,
Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta, posiada 50% udziałów w kapitale zakładowym Lafroyg
sp, z o.o.
Akcjonariusz

Seria akcji
imiennych

Liczba
wszystkic
h akcji

Udział
w kapitale
zakładowym

Liczba
głosów na
WZ

Udział w głosach
na WZ
(po zaokrągleniu)

1 005 875,
w tym
750 000
akcji serii
A1

47,90%

1 755 875

61,61%

Sławomir
Halbryt

A1

Adam Kabat

brak

211 588

10,08%

211 588

7,42%

Sławomir
Kądziela

brak

241 588

11,50%

241 588

8,48%

295 000

14,05%
(Lafroyg sp. z
o.o. SKA
samodzielnie
posiada 7,38%)

295 000

10,35%
(Lafroyg sp. z o.o.
SKA samodzielnie
posiada 5,44%)

Lafroyg Sp. z
o.o. SKA
Wojciech
Kaczmarek
(działający w

brak
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porozumieniu
)
Pozostali
Razem

brak

345 949

16,47%

345 949

12,14%

2 100 000

100%

2 850 000

100%

Źródło: Emitent
Akcje serii A1 są akcjami imiennymi i są uprzywilejowane co do prawa głosu w taki sposób, że na
każdą akcję serii A1 przypadają dwa głosy.
Emitent jest podmiotem bezpośrednio kontrolowanym przez pana Sławomira Halbryta posiadającego
47,90% udziałów w kapitale zakładowym Sescom S.A. oraz 61,61% udziałów w głosach na walnym
zgromadzeniu. Przedmiotowa kontrola związana z liczbą głosów posiadanych na walnym
zgromadzeniu ograniczana jest mechanizmami przewidzianymi przez przepisy prawa powszechnie
obowiązującego, zwłaszcza Kodeksu Spółek Handlowych oraz Ustawy o Ofercie. Do ograniczeń
tych należą: uprawnienie do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na wniosek
akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego emitenta oraz na wniosek rady nadzorczej, a także podejmowanie uchwał walnego
zgromadzenia bezwzględną większością głosów, prawo akcjonariusza do żądania wyboru członków
rady nadzorczej oddzielnymi grupami, prawo żądania zwołania walnego zgromadzenia lub
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia przez
akcjonariuszy, prawo akcjonariusza do żądania udzielenia przez zarząd informacji dotyczących
emitenta, prawo akcjonariusza do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu
do udzielenia informacji, o których mowa w art. 428 § 1 KSH lub o zobowiązanie emitenta do
ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem, prawo
akcjonariusza do żądania zbadania przez biegłego rewidenta określonego zagadnienia związanego z
utworzeniem emitenta lub prowadzeniem jego spraw, prawo do wniesienia powództwa przeciwko
członkom władz emitenta lub innym osobom, które wyrządziły szkodę emitentowi,
odpowiedzialność cywilnoprawna i karna członków organów emitenta za działanie na szkodę
emitenta, prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia stojących w sprzeczności z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, statutem emitenta, dobrymi obyczajami, godzących
w interes emitenta lub mających na celu pokrzywdzenie akcjonariusza. Ponadto, przepisy Kodeksu
Spółek Handlowych oraz Ustawy o Ofercie stanowiące podstawę ochrony akcjonariuszy
mniejszościowych obejmują w szczególności zasadę równego traktowania w takich samych
okolicznościach akcjonariuszy spółki kapitałowej, niezależnie od wielkości udziału w kapitale
zakładowym oraz liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe dotyczące emitenta, przedstawione
dla każdego roku obrotowego okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi, jak
również dla następującego po nim okresu śródrocznego, wraz z porównywalnymi danymi za
ten sam okres poprzedniego roku obrotowego, przy czym wymóg przedstawiania
porównywalnych informacji bilansowych uznaje się za spełniony przez podanie informacji
bilansowych na koniec roku.
B.7

Należy dołączyć opis znaczących zmian sytuacji finansowej i wyniku operacyjnego emitenta
w okresie objętym najważniejszym historycznymi informacjami finansowymi lub po
zakończeniu tego okresu.
W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Grupa odczuła spowolnienie
gospodarcze, jednakże podjęto działania, które pozwoliły uzyskać wzrost sprzedaży oraz dodatni
wynik finansowy. Nie wpłynęło to jednak na zmianę bardzo dobrej sytuacji finansowej Grupy. Rok
obrotowy zakończony 30 września 2015 roku jest pierwszym okresem, za który Grupa Kapitałowa
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sporządziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF oraz związanymi z nimi
interpretacjami przyjętymi przez Unię Europejską.
Wyniki finansowe Grupy Emitenta (w tys. zł)
Dane (tys. zł)
Przychody ze
sprzedaży
Koszt własny
sprzedaży
Zysk (strata)
brutto ze
sprzedaży
Koszty
sprzedaży
Koszty
zarządu
Pozostałe
przychody
operacyjne
Pozostałe
koszty
operacyjne
Zysk (strata)
na
działalności
operacyjnej
Przychody
finansowe
Koszty
finansowe
Zysk (strata)
przed
opodatkowan
iem
Podatek
dochodowy
Zysk (strata)
netto z
działalności
zaniechanej
Zysk (strata)
netto

01.10.2016 30.09.2017

01.10.2016 30.06.2017

01.10.2016 31.03.2017

01.10.2015 30.09.2016

01.10.2015 30.06.2016

01.10.2015 31.03.2016

01.10.2014 30.09.2015

niezbadane

niezbadane

niezbadane

zbadane

niezbadane

niezbadane

zbadane

95 590

66 823

43 994

70 419

45 489

29 764

44 557

76 604

54 454

34 789

54 082

34 544

22 118

33 619

18 986

12 369

9 206

16 337

10 946

7 646

10 938

3 559

2 661

1 663

2 809 (II)

2 164

1 517

2 536 (I)

8 229

6 178

5 237

7 999 (II)

5 345

3 113

4 525 (I)

451

425

363

223

102

23

221

210

125

105

325

96

27

94

7 439

3 830

2 564

5 427

3 442

3 012

4 005

45

41

34

34

34

21

94

444

409

314

235

56

67

125

7 039

3 463

2 285

5 226

3 420

2 966

3 974

1 239

778

514

799

477

321

836

-

-

-

-

-

-

2 685

1 771

4 428

2 943

2 645

3 138

5 800

(I)
korekta prezentacyjna, przesunięcie kwoty 1 125 tys. zł między kosztami zarządu (-) a kosztami
sprzedaży (+)
(II)
korekta prezentacyjna, przesunięcie kwoty 1 479 tys. zł między kosztami zarządu (-) a kosztami
sprzedaży (+)
Źródło: Emitent

W latach 2014 - 2017 Grupa znacząco zwiększyła skalę działalności. W tym okresie przychody ze
sprzedaży netto wzrosły o 115% - z 44 557 tys. zł do 95 509 tys. zł. w tym zwiększenie przychodów
w wyniku zakupu ZCP - 40 472 tys. zł
Na koniec IV kwartału 2016/2017 roku obrotowego przychody ze sprzedaży wyniosły 95 590 tys. zł
w porównaniu do 70 419 zł na koniec IV kwartału 2015/2016 roku obrotowego.
Struktura przychodów w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi uległa zmianie,
wzrósł udział sprzedaży towarów i materiałów przy jednoczesnym wzroście skali przychodów.
Dynamika przychodów Grupy wynikała zarówno z rozwoju organicznego jak i systematycznego
powiększania grupy kapitałowej i poszerzania zakresu jej działalności. W kwietniu 2014 r. Emitent
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utworzył spółkę zależną Sescom GmbH, w październiku i listopadzie 2014 r. spółki zależne
SESTORE Sp. z o.o. oraz SDC Sp. z o.o., w maju 2015 r. do grupy kapitałowej Emitenta dołączył
Sescom Technischer Support GmbH z siedzibą w Wiedniu, a w lutym 2017 do grupy kapitałowej
Emitenta dołączył Sescom LTD z siedzibą w Londynie. Od maja 2016 roku Emitent rozpoczął
świadczenie usług po zakupie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) CUBE ITG S.A.
W całym analizowanym okresie całość przychodów Grupy pochodziła z działalności podstawowej.
Nie wystąpiły w tym okresie przychody ze zdarzeń nadzwyczajnych.
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów w roku obrotowym 2014/2015 wyniósł
33 619 tys. zł i stanowił 75,5% wartości przychodów. Porównując wartości z poprzedniego okresu
koszty te wzrosły na koniec roku obrotowego 2015/2016 o kwotę 20 463 tys. zł, tj. o 60,9% do
wartości 54 082 tys. zł i stanowiły 76,8% wartości przychodów.
Po IV kwartale roku obrotowego 2016/2017, koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów
wyniósł 76 604 tys. zł i stanowił 80,1% wartości przychodów (w analogicznym okresie roku
obrotowego 2015/2016 – 76,8%). W okresie obejmującym IV kwartały roku obrotowego 2016/2017
koszty te wzrosły o 22 522 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresie poprzedniego roku
obrotowego.
Zmiana udziału % kosztów w przychodach związana jest ze zmianą struktury sprzedaży, znaczący
wzrost udziału sprzedaży towarów i materiałów. Marża realizowana w tym obszarze jest niższa, stąd
Emitent odnotowuje szybszy przyrost kosztów niż przychodów. Presja na koszty wynagrodzeń oraz
zwiększone wydatki związane z integracją przejętego ZCP oraz tworzonych podmiotów były główną
przyczyną wzrostu udziału kosztów.
Koszty tworzonych podmiotów związane były z początkową fazą uruchomienia i ich integracji
w Grupie charakteryzującą się osiągnięciem niepełnego jeszcze efektu synergii. Rok obrotowy
2014/2015 był czasem integracji trzech nowych podmiotów w grupie (SESTORE Sp. z o.o., SDC
Sp. z o.o., Sescom Technischer Support GmbH) w związku z czym wystąpiły koszty dostosowania
ich struktur do zintegrowanego modelu Grupy. Powołane spółki posiadają własną strukturę
organizacyjną i prowadzą działalność komplementarną do usług spółki Emitenta, które wspierają się
na zasadzie cross sellingu. Integracja polegała na zbudowaniu struktur i opracowania procesów
podmiotów i zintegrowania ich z procesami spółki Emitenta, ulokowania nowych podmiotów na
rynku, przygotowanie identyfikacji marketingowej, rozpoznanie szans rynkowych nowych
podmiotów w grupie klientów Emitenta. Pełna integracja i synergia rynkowa oznacza dla Emitenta
możliwość oferowania klientom z sektora retail kompleksowej obsługi od wybudowania salonu
poprzez stałe utrzymanie sprawności technicznej, wsparcie technologiczne w transformacji cyfrowej
i optymalizację zużycia energii. Koszty poniesione przez Emitenta były ograniczone budżetami,
przyspieszają zdrożenie spółki w działania rynkowe i operacyjne, przekładają się na lepszą
rentowność w przyszłości.
Koszty integracji zakupionego ZCP podzielone zostały na dwie części. Początkowa faza integracji
charakteryzująca się osiągnięciem niepełnego jeszcze efektu synergii związanego z przejęciem
i niezbędnymi inwestycjami w infrastrukturze i zasobach przedsiębiorstwa dotyczy III i IV kwartału
roku obrotowego 2015/2016. Druga faza związana jest z głębszą integracją na poziomie procesów,
systemów informatycznych oraz kultury organizacji, a także opracowania nowej strategii rozwoju
oddziału we Wrocławiu. Koszty drugiej fazy ponoszone były po ostatecznym rozliczeniu transakcji,
czyli od maja 2017 do końca I kwartału 2017/2018 roku obrotowego Emitenta. Zakres integracji
został opracowany na podstawie 12 miesięcy obserwacji ZCP od daty transakcji zakupu. Poniesione
nakłady dotyczą kosztów wymiany samochodów serwisowych, rebrandingu, szkoleń pracowników
oraz odnowienia uprawnień, wdrożenia jednolitego systemu wartości firmy, zmiany struktury
organizacyjnej i weryfikacji wykorzystania zasobów, wdrożenia systemu zarządzania procesami
serwisowymi w oddziale. Emitent przeprowadza proces integracji w celu zwiększenia efektywności
serwisu oraz rentowności świadczonych usług.
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Również zysk Grupy na każdym poziomie rachunku wyników odnotowywał corocznie znaczną,
dodatnią dynamikę. Grupa Emitenta odnotowała doskonałą dynamikę wyniku operacyjnego na
poziomie 36% na koniec 2015/2016 roku w porównaniu 2014/2015 roku, oraz 37% na koniec
2016/2017 roku w porównaniu 2015/2016.
W 2014/2015 roku obrotowym Grupa wypracowała zysk netto o wartości 3 138 tys. zł. W okresie od
1 października 2015 roku do 30 września 2016 roku nastąpił dalszy wzrost zysku netto. W okresie
12 miesięcy roku obrotowego 2015/2016 zysk netto wyniósł 4 428 tys. zł. Za IV kwartały roku
2016/2017 zysk netto Grupy wyniósł 5 800 tys. zł.
Spadek zysku netto na koniec III kwartału roku obrotowego 2016/2017 wobec III kwartału roku
obrotowego 2015/2016 przy jednoczesnym wzroście przychodów w tym okresie wynika
z następujących czynników:
- zmiana struktury przychodów, wzrost przychodów głównie w obszarze sprzedaży towarów
i materiałów (kwota 11 726 tys. zł) gdzie marża realizowana jest na poziomie ok. 12% przy średnim
poziomie marży 22% dla świadczonych usług.
- presja na wzrost wynagrodzeń, na koniec III kwartału roku obrotowego 2016/2017 w porównaniu
do III kwartału roku obrotowego 2015/2016 koszty wynagrodzeń oraz koszty umów B2B wzrosły
o około 15%.
Zmiana struktury realizowanych przychodów przy jednoczesnym wzroście kosztów związanych
z wynagrodzeniami i usługami B2B spowodowała spadek rentowności na sprzedaży brutto z 24% do
19% (różnica 5,5% - wartość 3 710 tys. zł za III kwartały 2016/2017)
Rentowność Grupy w analizowanych okresach, 2014/2015, 2015/2016 oraz 2016/2017 utrzymywała
się na stabilnych poziomach na wszystkich analizowanych poziomach rachunku wyników, co było
skutkiem przede wszystkim zwiększania wielkości sprzedaży i wzrostu organicznego połączonego
ze wzrostem sprzedaży usług, ciągłym doskonaleniem organizacji i podnoszeniem efektywności
pracy.
W roku obrotowym 2014/2015 r. rentowność sprzedaży wynosiła 24,55%, działalności operacyjnej
8,99%, a zysku netto 7,04%. W roku obrotowym 2015/2016 r. wskaźniki te były niższe. Rentowność
sprzedaży wyniosła 23,20%, rentowności działalności operacyjnej 7,71%, a rentowność zysku netto
6,29%. Podobnie przedstawia się sytuacja w 2016/2017. Rentowność sprzedaży wyniosła 19,86%,
rentowności działalności operacyjnej 7,78%, a rentowność zysku netto 6,07%. Poziom rentowności
za rok 2016/2017 nieznacznie odbiega od analogicznego okresu roku poprzedniego.
Niższa rentowność wynika z następujących czynników:
▪

▪

▪

Początkowa faza integracji nowych podmiotów w Grupie charakteryzująca się osiągnięciem
niepełnego jeszcze efektu synergii. Rok obrotowy 2014/2015 był czasem integracji trzech
nowych podmiotów w grupie (SESTORE Sp. z o.o., SDC Sp. z o.o., Sescom Technischer
Support GmbH) w związku z czym wystąpiły koszty dostosowania ich struktur do
zintegrowanego modelu Grupy. Emitent zakłada, iż te koszty były jednorazowe i przełożą
się na lepszą rentowność w przyszłości.
Rozpoczęcie w lutym 2015 świadczenia usług w zakresie technicznego Facility
Management charakteryzuje się strukturalnie niższą rentownością niż pozostałe usługi
Grupy, stąd włączenie tych kontraktów miało większy wpływ na przychody niż zyski na
poszczególnych poziomach rachunku wyników w analizowanych okresach. Równocześnie
Emitent pracuje nad zwiększeniem rentowności w tych obszarach co powinno zmniejszyć
ten efekt przyszłości.
Początkowa faza integracji zakupionego ZCP charakteryzująca się osiągnięciem niepełnego
jeszcze efektu synergii. Wystąpiły koszty dostosowania struktur ZCP do zintegrowanego
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modelu Grupy. Emitent zakłada, iż te koszty były jednorazowe i przełożą się na lepszą
rentowność w przyszłości.
Strukturę bilansu Grupy charakteryzuje systematyczny wzrost wartości aktywów będący wynikiem
wzrostu skali działalności. Suma bilansowa Grupy w okresie objętym historycznymi informacjami
finansowymi wzrosła z 26 685,66 tys. zł na dzień 30 września 2015 roku do 39 984,51 tys. zł na
dzień 30 września 2016 roku, oraz do 45 886,14 na dzień 30 września 2017 roku , co oznacza wzrost
o 72%.
Na 30.09.2016 wielkość aktywów trwałych stanowi 33%, a aktywa obrotowe 67%, w porównaniu
do 19% aktywa trwale i 81% aktywa obrotowe na koniec roku obrotowego 2014/2015.
W aktywach trwałych nastąpiło zmniejszenie pozostałych aktywów niematerialnych (spadek
z 1 244,94 tys. zł w 2014/2015 do 520,89 tys. zł na koniec przedstawionych okresów) przy
jednoczesnym wzroście wartości rzeczowych aktywów trwałych o 1 793,89 tys. zł, oraz wzroście
wartości firmy o 6 765,57 tys. zł, który związany jest z zakupem zorganizowanej części
przedsiębiorstwa CUBE ITG.
Natomiast w majątku obrotowym na 30.09.2016 roku nastąpił znaczący wzrost zapasów, zmiana
o kwotę 2 228,49 tys. zł w porównaniu do roku obrotowego 2014/2015, przy jednoczesnym
znacznym spadku wartości środków pieniężnych o 3 189,28 tys. zł. Środki zostały przeznaczone na
zapłatę ceny zakupu ZCP.
Wg stanu na 30.09.2017 roku wartość zapasów utrzymuje się na porównywalnym poziomie do stanu
na 30.09.2016. Nastąpił wzrost należności do kwoty 23 498,43 zmiana o 5 283 tys. zł tj. 29% co
związane jest z dynamicznym wzrostem obrotów.
Zmiana pozostałych aktywów na przełomie lat 2014/2015 i 2015/2016 - wzrost o 432,56 tys. zł
wynika głównie z ujęcia kosztów bezpośrednio związanych z zakupem ZCP.
Wzrost wartości pozycji pozostałe aktywa do kwoty 4 590 tys. zł na koniec II kwartału roku
obrotowego 2015/2016 wynika z wykazania w tej pozycji kosztów związanych z procesem zakupu
Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa – wartość 4 004 tys. zł (w tym zapłata I części ceny 3 750
tys. zł). Ostatecznie wartość ta, po zakupie ZCP została wykazana w wartości firmy.
Powyższe zmiany na przełomie lat 2014/2015 i 2015/2016 są głównie wynikiem zakupu
zorganizowanej części przedsiębiorstwa CUBE ITG.
Łączne koszty dodatkowe poniesione przez Emitenta w okresie 05.2015 - 04.2016, a związane
bezpośrednio z zakupem ZCP wyniosły 317,4 tys. zł i obejmowały:
- doradztwo prawne (w tym due diligence prawne) w kwocie 262,3 tys. zł;
- doradztwo finansowe (w tym due diligence finansowe) w kwocie 31,2 tys. zł;
- koszty podróży służbowych w kwocie 15,9 tys. zł;
- pozostałe koszty w kwocie 8 tys. zł.
Struktura aktywów Grupy (w tys. zł)
Dane (tys. zł)
AKTYWA
TRWAŁE
Rzeczowe
aktywa trwałe
Nieruchomości
inwestycyjne
Wartość firmy

30.09.2017

30.06.2017

31.03.2017

30.09.2016

30.06.2016

31.03.2016

30.09.2015

MSSF

MSSF

MSSF

MSSF

MSSF

MSSF

MSSF

niezbadane

niezbadane

niezbadane

zbadane

niezbadane

niezbadane

zbadane

2 851,72

2 788,89

2 357,73

2 214,96

2 231,36

1 054,14

1 057,83

-

-

-

-

-

-

-

8 508,33

8 508,33

8 508,33

8 508,33

9 057,08

1 742,76

1 742,76
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Pozostałe
aktywa
niematerialne
Inwestycje
w jednostkach
zależnych
Inwestycje
w jednostkach
stowarzyszonych

520,89

628,22

750,46

996,50

950,85

1 041,85

1 244,94

-

-

-

-

-

-

-

22,84

23,32

23,32

13,68

15,86

15,82

15,81

Aktywa
z tytułu
odroczonego
514,44
514,44
514,73
534,86
220,72
220,72
208,46
podatku
dochodowego
Pozostałe
aktywa
finansowe
Pozostałe
1 443,73
855,71 1 030,37 1 057,03
941,71
703,48
697,30
aktywa
Aktywa
trwałe
13 861,95 13 318,90 13 184,93 13 325,36 13 417,57 4 778,77 4 967,09
razem
AKTYWA
OBROTOWE
Zapasy
3 129,77 3 226,89 2 247,00 3 076,23 3 176,13 1 400,19
847,74
Należności
z tytułu
dostaw
23 498,43 18 274,66 16 170,85 18 214,93 13 264,87 11 136,36 12843,27
i usług oraz
pozostałe
należności
Należności
z tytułu
leasingu
finansowego
Należności
z tytułu
57,20
zaliczek na
środki trwałe
Należności
z tytułu
zaliczek na
368,47
561,44
415,23
138,07
94,27
dostawy
towarów
Należności
z tytułu
kontraktów
długotermin
owych
Bieżące
aktywa
123,20
12,65
podatkowe
Pozostałe
aktywa
4,20
110,35
10,00
0,00
finansowe
Pozostałe
1 565,21 1 994,18 1 604,54 1 013,02
714,82 4 589,69
580,46
aktywa
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Środki
pieniężne
i ich
ekwiwalenty
Aktywa
obrotowe
razem
AKTYWA
RAZEM

3 458,09

4 249,18

4 739,15

4 093,70

5 716,13

6 768,86

7 282,98

32 024,18 28 416,70 25 186,77 26 659,15 22 871,95 23 895,09 21718,56
45 886,14 41 735,61 38 371,71 39 984,51 36 289,52 28 673,86 26685,66

Źródło: Emitent

Grupa Emitenta finansuje swoją działalność kapitałem własnym jak również korzystał z kredytów
bankowych oraz leasingu. Poniższa tabela przedstawia wybrane elementy struktury pasywów Grupy
Emitenta.
Dane (tys. zł)
Kapitał
własny
Zobowiązania
i rezerwy na
zobowiązania
w tym:
Zobowiązania
długotermino
we, w tym
- kredyty
i pożyczki
- leasing
Zobowiązania
krótkotermino
we, w tym
- kredyty
i pożyczki
- leasing
Źródło: Spółka

30.09.2017

30.06.2017

31.03.2017

30.09.2016

30.06.2016

31.03.2016

30.09.2015

niezbadane

niezbadane

niezbadane

zbadane

niezbadane

niezbadane

zbadane

27 423,31 24 302,62 23 371,13 21 631,12 20 154,44 19 856,44 17 180,82
18 462,83 17 432,99 15 000,57 18 353,40 16 135,07

8 817,42

9 504,84

2 458,01

2 470,12

1 498,64

1 289,41

1 242,56

518,57

527,20

962,50

962,50

-

-

24,80

23,92

77,15

1 140,93

1 154,08

1 109,45

1 022,14

1 165,08

427,38

395,46

16 004,82 14 962,87 13 501,94 17 063,98 14 892,51

8 298,85

8 977,63

634,71

942,29

2 424,96

3 326,62

3 860,71

20,67

-

423,69

586,00

550,52

496,42

271,01

106,88

188,80

Analiza pozioma struktury finansowania Grupy ukazuje w roku 2015/2016 oraz 2016/2017 znaczny
wzrost kapitału obcego w strukturze finansowania w porównaniu do roku 2014/2015.
Podstawowym źródłem finansowania działalności Grupy Emitenta są zobowiązania z tytułu dostaw
i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy (tj. głównie kredyt kupiecki). Głównym
zobowiązaniem długoterminowym są leasingi finansowe. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek
stanowiło 9% kapitałów obcych na koniec 2016/2017 roku.
Potrzeby kredytowe Grupy Emitenta wynikają głównie z przyjętej strategii rozwoju
przedsiębiorstwa, polegającej między innymi na budowie grupy kapitałowej poprzez fuzje i
przejęcia.
Stan na 30.09.2016 r. potwierdza realizację strategii rozwoju Grupy Emitenta i w związku z tym
procesem powstaniem zobowiązań krótkoterminowych (kredytu bankowego), które na koniec roku
2015/2016 wyniosły 3 327 tys. zł, natomiast na koniec roku 2016/2017 – 1 597 tys. zł.
W opisywanym okresie Grupa Emitenta odnotowała dodatnią wartość przepływów pieniężnych z
działalności operacyjnej. Głównym źródłem generowanych środków pieniężnych Grupy Emitenta
były przychody ze sprzedaży związane z działalnością podstawową.
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Kwota zysku wypracowanego w toku działalności operacyjnej wraz z amortyzacją umożliwia
prowadzenie działalności inwestycyjnej i regulowanie zobowiązań wobec wierzycieli.
Poniższa tabela prezentuje podstawowe źródła wpływów i wydatków pieniężnych Grupy w okresie
objętym historycznymi informacjami finansowymi.
Przepływy pieniężne Grupy Emitenta (w tys. zł)
Wyszczególnienie

30.09.2017

30.06.2017

31.03.2017

niezbadane niezbadane niezbadane

30.09.2016
zbadane

30.06.2016

31.03.2016

niezbadane niezbadane

30.09.2015
zbadane

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem

7 039,01

3 462,53

2 284,58

5 226,46

2 966,37

3 974,11

-

-

-

-

-

-

1 680,09

1 253,11

838,49

1 135,13

662,47

394,35

430,97

(Zysk) strata na działalności
inwestycyjnej, w tym na
sprzedaży rzeczowych
aktywów trwałych

-10,84

-15,07

-3,46

,42

-24,01

2,50

-24,17

(Zysk) strata z tytułu różnic
kursowych

-7,73

-13,41

-30,70

22,74

4,99

29,82

13,12

-9,16

-9,63

-9,63

2,13

-,05

-,01

3,01

-

-

-

-

-

-

-

226,18

181,97

119,21

116,23

27,32

14,53

-38,99

-

-

-

-

-

-

-

1 878,53

1 396,97

913,92

1 276,65

670,72

441,19

383,94

(Zwiększenie) / zmniejszenie
salda należności z tytułu
dostaw i usług oraz
pozostałych należności

-5 390,70

-359,90

1 890,13

-5 270,70

-14,82

1 858,38

-6 636,26

(Zwiększenie) / zmniejszenie
stanu zapasów

-53,55

-150,66

829,23

-1 277,42

-1 377,33

-552,46

-563,63

(Zwiększenie) / zmniejszenie
pozostałych aktywów

-938,90

-779,85

-564,87

-905,40

-567,61

-4 015,41

-884,76

Zwiększenie /(Zmniejszenie)
salda zobowiązań z tytułu
dostaw i usług oraz
pozostałych zobowiązań

1 887,24

953,78

-2 205,49

3 065,15

411,36

-139,55

4 223,15

Zwiększenie / (zmniejszenie)
rezerw

-69,27

-288,01

37,53

-

-

-

-

Zwiększenie / (zmniejszenie)
przychodów przyszłych
okresów

-245,56

-324,88

-327,05

-506,08

-352,38

146,17

621,47

4 106,81

3 909,98

2 857,97

1 608,65

2 190,14

704,70

1 118,02

1 087,96

908,16

422,45

1 217,43

-477,19

812,91

678,16

3 018,85

3 001,82

2 435,52

391,22

2 667,34

-108,21

439,86

Korekty:
Amortyzacja i umorzenie
aktywów trwałych

Udział w (zyskach) stratach
jednostek stowarzyszonych
Odpis ujemnej wartości
firmy
Koszty finansowe ujęte w
wyniku
Otrzymane dywidendy

3 420,20

Zmiany w kapitale
obrotowym:

Środki pieniężne
wygenerowane na
działalności operacyjnej
Podatek dochodowy
zapłacony
Środki pieniężne netto
z działalności operacyjnej

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
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Płatności za rzeczowe
aktywa trwałe, wartości
niematerialne
Płatności za aktywa
finansowe
Przychody ze zbycia
aktywów trwałych oraz
aktywów niematerialnych
Przychody ze zbycia
aktywów finansowych
Odsetki otrzymane
Środki pieniężne netto
(wydane) / wygenerowane
w związku z działalnością
inwestycyjną

-1 176,02

-789,21

-322,81

-6 470,65

-6 695,98

-246,95

-606,29

-115,00

-115,00

-15,00

-

-

-

-

16,93

16,83

3,90

3,55

45,45

-2,50

41,83

111,15

5,00

5,00

-

-

-

-

4,89

3,34

1,81

21,67

20,08

-

66,89

-1 158,05

-879,05

-327,10

-6 445,43

-6 630,45

-249,45

-497,57

Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Wpływ z emisji akcji

-

-

-

-

-

-

-

Nabycie akcji własnych

-

-

-

-

-

-

-

Wpływy z tytułu emisji
dłużnych papierów
wartościowych

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wykup dłużnych papierów
wartościowych
Wpływy z tytułu
zaciągnięcia kredytów i
pożyczek
Wpływ dotacji

-

-

-

3 850,00

3 860,71

-

-

137,75

137,75

-

78,71

-

-

-

Spłaty kredytów i pożyczek

-1 776,16

-1 468,04

-1 071,04

-535,98

-178,32

-32,56

-49,04

Spłata zobowiązań z tytułu
leasingu finansowego

-626,94

-451,69

-270,91

-344,43

-202,11

-109,37

-235,96

Odsetki zapłacone

-231,07

-185,31

-121,02

-101,12

-129,64

-14,53

-27,90

-

-

-

-82,25

-

-

-

-2 496,41

-1 967,30

-1 462,97

2 864,92

3 350,65

-156,46

-312,89

-635,61

155,48

645,45

-3 189,28

-612,47

-514,12

-370,60

4 093,70

4 093,70

4 093,70

7 282,98

7 282,98

7 282,98

7 653,58

-

-

-

-

-

-

-

3 458,09

4 249,18

4 739,15

4 093,70

6 670,51

6 768,86

7 282,98

Prowizje zapłacone
Środki pieniężne netto
wykorzystane w
działalności finansowej
Zwiększenie netto środków
pieniężnych i ich
ekwiwalentów
Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty na początek
okresu
Wpływ zmian kursów walut
na saldo środków
pieniężnych w walutach
obcych
Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty na koniec
okresu
Źródło: Emitent

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Grupa realizowała dodatnie przepływy
na działalności operacyjnej.
Środki pieniężne na koniec roku obrotowego 2014/2015 kształtowały się na poziomie 7 283 tys. zł,
zaś przepływy pieniężne netto w tym okresie wyniosły - 371 tys. zł. Ujemna wartość przepływów
pieniężnych netto wynikała głównie z ujemnej zmiany stanu należności krótkoterminowych. Główną
przyczyną tych zmian było rozpoczęcie w trakcie roku obrotowego obsługi kontraktu, którego
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wartość w miesięcznym obrocie stanowiła blisko 40%, rozpoczęcie działalności trzech spółek w
grupie, oraz dynamiczny wzrost pozostałych podmiotów.
W kolejnym roku obrotowym 2015/2016 środki pieniężne wyniosły 4 094 tys. zł, zaś przepływy
pieniężne netto wyniosły -3 189 tys. zł. Ujemna wartość przepływów pieniężnych netto wynikała
głównie z intensywnie prowadzonej działalności inwestycyjnej.
Na koniec roku obrotowego 2016/2017 wartość środków pieniężnych wynosi 3 458 tys. zł, a
przepływy pieniężne netto – 635,61 tys. zł. Ujemna wartość przepływów pieniężnych netto wynikała
głównie z intensywnie prowadzonej działalności inwestycyjnej przy jednoczesnej spłacie kredytów

Przepływy na działalności operacyjnej na koniec 2016/2017 wyniosły 3 019 tys. zł. Zysk brutto
wyniósł 7 039 tys. zł, a korekty razem 4 020 tys. zł. Głównymi czynnikami, które miały wpływ na
przepływy z działalności operacyjnej były zysk (7 039 tys. zł), korekta kosztów o amortyzację (+ 1
680 tys. zł), wzrost stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług ( 1 887 tys. zł.), zwiększenie stanu
należności (-5 390 tys. zł) oraz zamiana pozostałych aktywów w kwocie 939 tys. zł.
Dynamiczny rozwój Grupy Emitenta, szczególnie wzrost przychodów w ostatnim kwartale roku
obrotowego ma bezpośredni wpływ na prezentowaną zmianę należności. Znaczący wzrost obrotów
w ostatnim kwartale roku 2016/2017 spowodował zwiększenie należności w porównaniu do roku
poprzedniego dla spółki Sescom SA o 3 999 tys zł, Sescom GmbH o 1 147 tys. zł oraz spółki Sestore
Sp. z o.o. – wzrost o 707 tys. zł
Analogicznie powyższe miało wpływ na zmianę zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wzrost
zobowiązań w Sescom SA o kwotę 1 961,76, Sescom GmbH o kwotę 204 tys. zł.
Przepływy na działalności operacyjnej na koniec III kwartału 2016/2017 wyniosły 3 002 tys. zł.
Zysk brutto wyniósł 3 463 tys. zł, a korekty razem 461 tys. zł. Głównymi czynnikami, które miały
wpływ na przepływy z działalności operacyjnej były zysk (3 463 tys. zł), korekta kosztów o
amortyzację (+ 1 253 tys. zł), wzrost stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług ( 953,78 tys. zł.),
zwiększenie stanu należności (-359 tys. zł) oraz zamiana pozostałych aktywów w kwocie 780 tys. zł.
Przepływy na działalności operacyjnej na koniec I półrocza 2016/2017 wyniosły 2 436 tys. zł. Zysk
brutto wyniósł 2 284 tys. zł, a korekty razem 151 tys. zł. Głównymi czynnikami, które miały wpływ
na przepływy z działalności operacyjnej były zysk 2 284 tys. zł), korekta kosztów o amortyzację (+
838 tys. zł), zmniejszenie stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług (-2 205 tys. zł.), oraz zmniejszenie
stanu należności z tytułu dostaw i usług (1 890 tys. zł). Spływ należności skumulowanych na koniec
roku obrotowego 2015/2016 przyczynił się do zmniejszenia bieżących zobowiązań.
Przepływy na działalności operacyjnej na koniec roku obrotowego 2015/2016 wyniosły 391 tys. zł.
Zysk brutto wyniósł 5 226 tys. zł, a korekty razem – 4 835 tys. zł. Głównymi czynnikami, które miały
wpływ na przepływy z działalności operacyjnej były zysk (5 226 tys. zł), korekta kosztów o
amortyzację (+ 1 135 tys. zł), zwiększenie stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług ( 3 065 tys. zł.),
zwiększenie stanu należności z tytułu dostaw i usług (-5 270 tys. zł) oraz zwiększenie stanu zapasów
(-1 277,42 tys. zł). Wzrost zobowiązań związany jest bezpośrednio ze zwiększeniem stanu zapasów,
których utrzymywanie na wskazanym poziomie niezbędne jest do realizacji usług świadczonych po
zakupie zorganizowanej części przedsiębiorstwa CUBE.ITG. Wzrost należności w porównaniu do
analogicznego okresu roku poprzedniego wynika z rozpoczęcia w takcie roku fakturowania usług w
obszarze IT po zakupie zorganizowanej części przedsiębiorstwa CUBE.ITG. Należności
utworzonego po zakupie ZCP oddziału, na koniec roku obrotowego 2015/2016 wyniosły 5 307 tys
zł i kształtowały się na poziomie wynikającym z bieżącej działalności oddziału.
Przepływy na działalności operacyjnej na koniec roku obrotowego 2014/2015 wyniosły 440 tys. zł i
były podstawowym źródłem generowania gotówki w Grupie. Zysk brutto wyniósł 3 974 tys. zł, a
korekty razem - 3 534 tys. zł. Wśród korekt największe znaczenie miały: zmiana stanu należności (22
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6 636 tys. zł) oraz zmiana stanu zobowiązań (4 223 tys. zł). Główną przyczyną tych zmian było
rozpoczęcie w trakcie roku obrotowego obsługi kontraktu, którego wartość w miesięcznym obrocie
stanowiła blisko 40%, rozpoczęcie działalności trzech spółek w grupie, oraz dynamiczny wzrost
pozostałych podmiotów.
Należności wynikające z nowego kontraktu wyniosły na koniec roku 2014/2015 1 788 tys zł.
Dynamiczny rozwój spółki Sescom GmbH, szczególne znaczący wzrost obrotów w ostatnim
kwartale roku 2014/2015 spowodował zwiększenie należności o 1 430 tys. zł w porównaniu do roku
poprzedniego. Dodatkowo w trakcie roku działalność rozpoczęły trzy kolejne spółki SDC Sp. z o.o.,
SESTORE S. z o.o oraz Sescom Technische Support GmbH, których należności na koniec okresu
kształtowały się na poziomie 1 327 tys. zł
Analogicznie powyższe miało wpływ na zmianę zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wzrost
zobowiązań w Sescom GmbH o kwotę 830 tys. zł, oraz stan zobowiązań w nowych spółkach w
grupie, wartość 1 137 tys. zł.

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej w roku obrotowym 2016/2017 wyniosły -1 158
tys. zł, co wynikało przede wszystkim z faktu, iż Grupa wydała 1 291 tys. zł na inwestycje,
jednocześnie odnotowując niewielkie wpływy inwestycyjne. Ujemne przepływy środków
pieniężnych wynikały głównie z wydatków poniesionych na nabycie rzeczowych aktywów trwałych
i aktywów niematerialnych – 1 176 tys. zł oraz udzielonych pożyczek na kwotę 115 tys. zł.
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej po III kwartale roku obrotowego 2016/2017
wyniosły -879 tys. zł, co wynikało przede wszystkim z faktu, iż Grupa wydała 904 tys. zł na
inwestycje, jednocześnie odnotowując niewielkie wpływy inwestycyjne. Ujemne przepływy
środków pieniężnych wynikały głównie z wydatków poniesionych na nabycie rzeczowych aktywów
trwałych i aktywów niematerialnych - 789 tys. zł oraz udzielonych pożyczek na kwotę 115 tys. zł.
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej po I półroczu roku obrotowego 2016/2017
wyniosły - 327 tys. zł, co wynikało przede wszystkim z faktu, iż Grupa wydała 338 tys. zł na
inwestycje, jednocześnie odnotowując niewielkie wpływy inwestycyjne. Ujemne przepływy
środków pieniężnych wynikały głównie z wydatków poniesionych na nabycie rzeczowych aktywów
trwałych i aktywów niematerialnych - 322 tys. zł oraz udzielonych pożyczek na kwotę 15 tys. zł.
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej w roku obrotowym 2015/2016 wyniosły -6 445
tys. zł, co wynikało przede wszystkim z faktu, iż Grupa wydała 6 471 tys. zł na inwestycje,
jednocześnie odnotowując niewielkie wpływy inwestycyjne. Główna inwestycja Grupy Emitenta w
tym okresie to nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa CUBE ITG S.A. – łączna wartość
wydatków w analizowanym okresie wyniosła 6 240 tys. zł.
Cena sprzedaży wskazana w umowie wyniosła 12,5 mln zł z zastrzeżeniem postanowień umowy.
Zgodnie z zapisami umowy po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy ostatecznej, lecz nie
później niż w 21 dniu od dnia upływu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy ostatecznej Emitent
złoży sprzedającemu na piśmie oświadczenie o cenie ostatecznej w którym wskaże wysokość ceny
wyliczonej zgodnie z zawartą w umowie regułą redukcji ceny, przy czym w każdym przypadku
kwota ceny ostatecznej nigdy nie będzie niższa od kwoty 7,5 mln PLN oraz wyższa od kwoty 15,5
mln PLN. Jeżeli Emitent nie złoży oświadczenia o cenie ostatecznej we wskazanym wyżej terminie,
przyjmuje się, iż kwota ceny ostatecznej jest równa cenie z dnia zawarcia umowy tj. 12,5 mln PLN.
W maju 2017 roku Emitent złożył sprzedającemu oświadczenie o ustaleniu ostatecznej ceny nabycia
zorganizowanej części przedsiębiorstwa CUBE.ITG. S.A. na łączną kwotę 6,2 mln zł. Zbywca
Cube.ITG zawiadomił Emitenta o braku zgody na cenę ostateczną określoną przez Emitenta oraz
określił wartość ceny ostatecznej na kwotę 9,6 mln zł. Zgodnie z umową strony zobowiązały się do
podjęcia w dobrej wierze działań mających na celu polubowne ustalenie ostatecznej kwoty nabycia,
a w przypadku, niemożności ustalenia jej przez strony, zgodnie z zapisami umowy powołanie
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audytora w celu dokonania ostatecznej weryfikacji kwoty przedmiotowej transakcji. W czerwcu 2017
roku Emitent oraz zbywca ZCP Cube.ITG powołali audytora, który rozpoczął prace związane z
weryfikacją ceny ostatecznej.
W lipcu 2017 Emitent oraz zbywca otrzymali raport z prac biegłego rewidenta potwierdzający
poprawność wyliczenia przez Emitenta ceny ostatecznej, która wynosi 9,6 mln zł.
Cena została uregulowana na rzecz sprzedającego w sposób określony umowie przedwstępnej, w
szczególności:
Pierwsza część ceny w kwocie 3 750 000,00 zł została wypłacona sprzedającemu w formie przelewu
bankowego na rachunek bankowy sprzedającego zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 umowy przedwstępnej;
Druga część ceny w kwocie 2 000 000,00 zł została wypłacona sprzedającemu w formie przelewu
bankowego na rachunek bankowy sprzedającego zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 umowy przedwstępnej;
Trzecia część ceny w kwocie 1 750 000,00 została wypłacona sprzedającemu zgodnie z § 4 ust. 2 pkt
3) umowy przedwstępnej w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy sprzedającego po
potrąceniu o wartość kapitału pracującego netto (różnica pomiędzy wartością aktywów
krótkoterminowych ZCP a wartością zobowiązań krótkoterminowych przedsiębiorstwa na dzień
kalkulacji kapitału). Wartość potrącenia -1 265 426,40 zł.
Czwarta część ceny w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą ceny ostatecznej a sumą
pierwszej części ceny, drugiej części ceny i trzeciej części ceny zostanie zapłacona sprzedającemu
przez kupującego nie później niż w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia upływu 12 (dwunastu)
miesięcy od ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca w którym doszło do ziszczenia się ostatniego
z warunków zamknięcia w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy sprzedającego.
Czwarta część ceny zgodnie ze złożonym przez Emitenta Sprzedającemu oświadczeniem o cenie
ostatecznej wyniosła 0,00 zł.
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej w roku obrotowym 2014/2015 wyniosły -1 463
tys. zł, co wynikało przede wszystkim z faktu, iż Grupa wydała 606 tys. zł na inwestycje w rzeczowe
aktywa trwałe, jednocześnie odnotowując niewielki wpływ środków inwestycyjnych.

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej w roku obrotowym 2016/2017 wyniosły – 2
496 tys. zł. Dotyczyły one głównie wydatków finansowych z tytułu obsługi i spłaty zadłużenia z
tytułu kredytów i leasingów.
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej po III kwartale roku obrotowego 2016/2017
wyniosły – 1 967 tys. zł. Dotyczyły one głównie wydatków finansowych z tytułu obsługi i spłaty
zadłużenia z tytułu kredytów i leasingów.
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej po I półroczu roku obrotowego 2016/2017
wyniosły – 1 463 tys. zł. Dotyczyły one głównie wydatków finansowych z tytułu obsługi i spłaty
zadłużenia z tytułu kredytów i leasingów.
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej w roku obrotowym 2015/2016 wyniosły 2 865
tys. zł i po stronie wpływów wynikały ze spłaconych i udzielonych Spółce kredytów i pożyczek (3
929 tys. zł) - kredyt inwestycyjny na zakup ZCP CUBE ITG w kwocie 3 850 tys. zł Główne wydatki
finansowe w tym okresie to obsługa i spłata zadłużenia (963 tys. zł).
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej w roku obrotowym 2014/2015 wyniosły -313
tys. zł. Główne wydatki finansowe w tym okresie to obsługa i spłata zadłużenia z tytułu leasingów 264 tys. zł.

B.8

Wybrane najważniejsze informacje finansowe pro forma, ze wskazaniem ich charakteru. Przy
wybranych najważniejszych informacjach finansowych pro forma należy wyraźnie stwierdzić,
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że ze względu na ich charakter, informacje finansowe pro forma dotyczą sytuacji hipotetycznej,
a tym samym nie przedstawiają rzeczywistej sytuacji finansowej spółki ani jej wyników.
Z uwagi na to, że transakcja nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa CUBE ITG S.A. w
2015/2016 r. spowodowała znaczącą zmianę brutto Grupy w rozumieniu Rozporządzenia 809/2004
za rok obrotowy zakończony dnia 30 września 2016 r., Emitent, w celu umożliwienia inwestorom
dokonania odpowiedniej analizy i oceny wyników i sytuacji finansowej oraz perspektyw rozwoju
Grupy po realizacji powyższej transakcji, sporządził oraz zamieszcza w niniejszym punkcie
informacje finansowe pro forma.
Przedstawione w poniższych tabelach skonsolidowane informacje finansowe pro forma obejmują
skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów pro
forma za rok obrotowy zakończony dnia 30 września 2016 r. wybrane wskaźniki finansowe pro forma
za ten sam okres, a także noty objaśniające. Informacje te zostały przygotowane na potrzeby
zamieszczenia w Prospekcie.
Przedstawione w poniższych tabelach skonsolidowane informacje finansowe pro forma
przedstawiają w sposób hipotetyczny wyniki finansowe Grupy, tak jak gdyby transakcja nabycia
ZCP miała miejsce na początek prezentowanego okresu, tj. w dniu 1 października 2015 roku.
Skonsolidowane informacje finansowe pro forma zostały przygotowane zgodnie z zasadami
opisanymi w Rozporządzeniu 809/2004 oraz zgodnie z wytycznymi wydanymi przez ESMA.
Podstawę sporządzenia przedstawionych w poniższych tabelach skonsolidowanych informacji
finansowych pro forma stanowiły dane finansowe uzyskane od podmiotu od którego Emitent nabył
ZCP. Skonsolidowane informacje finansowe pro forma przedstawione w poniższych tabelach zostały
sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości przyjętymi przez Grupę i opisanymi w
Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Sescom S.A.
Przedstawione w poniższych tabelach skonsolidowane informacje finansowe pro forma zostały
przygotowane wyłącznie w celach ilustracyjnych i ze względu na swój charakter prezentują
hipotetyczną sytuację, dlatego też nie przedstawiają rzeczywistych wyników i sytuacji finansowej
Grupy za przedstawiony okres, gdyby opisane transakcje rzeczywiście miały miejsce w przyjętym
terminie, i nie jest ich celem określenie wyników i sytuacji finansowej w jakichkolwiek przyszłych
okresach.
Poniżej przedstawiono skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych
całkowitych dochodów Grupy pro forma za rok obrotowy zakończony dnia 30 września 2016 r, oraz
informacje dodatkowe i noty objaśniające.
Skonsolidowane sprawozdanie pro forma z całkowitych dochodów na dzień 30.09.2016r.

Dane (tys. zł)

Grupa
Sescom (1)

Amortyzacja,
Koszty
wartość
finansowania
(4)
firmy (3)

ZCP Cube
ITG S.A. (2)

Grupa
Sescom pro
forma

Przychody ze sprzedaży

70 419

13 504

-

-

83 923

Koszt własny sprzedaży

54 082

10 533

172

-

64 787

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

16 337

2 971

-172

-

19 137

Koszty sprzedaży

1 330

259

-

-

1 589

Koszty zarządu

9 478

1 846

-

-

11 324

223

-

-

-

223

Pozostałe przychody operacyjne

25

Prospekt emisyjny Sescom S.A.

Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalności
zaniechanej
Zysk (strata) netto

325

-

-

-

325

5 427

866

-172

-

6 122

34

-

-

-

34

235

119

-

82

436

5 226

748

-172

-82

5 721

799

142

96

15

1 052

-

-

-

-

-

4 428

606

-267

-97

4 669

-

-

-

-

-

4 428

606

-267

-97

4 669

-

-

-

-

-

-3

-

-

-

-3

-

-

-

-

-

-3

-

-

-

-3

4 424

606

-267

-97

4 665

4 424

606

-267

-97

4 665

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,11

0,29

0,13

0,05

2,22

2,11

0,29

0,13

0,05

2,22

Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto z działalności
zaniechanej
Zysk (strata) netto
Inne całkowite dochody
Zyski/(Straty) aktuarialne
Różnice kursowe z wyceny jednostek
działających za granicą
Podatek dochodowy dotyczący innych
całkowitych dochodów
Inne całkowite dochody (netto)
Całkowite dochody ogółem
Zysk netto przypadający:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Udziałom niesprawującym kontroli
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/gr na
jedną akcję)
Z działalności kontynuowanej i
zaniechanej:
Zwykły
Z działalności kontynuowanej :
Zwykły

(1) Informacja

została zestawiona na podstawie Skonsolidowanego Sprawozdania
Finansowego Grupy Sescom
(2) Korekta ma na celu ujęcie wpływu przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tak
jakby miało ono miejsce na początku roku, tj. dnia 1 października 2015 r. Zorganizowana
część przedsiębiorstwa CUBE ITG S.A. została przejęta w dniu 29 kwietnia 2016 r. i od
tego dnia jest ujęta w skonsolidowanych wynikach Grupy. Korekta dotyczy wyników
zorganizowanej części przedsiębiorstwa za okres od dnia 1 października 2015 r. do daty
przejęcia i została opracowana na podstawie zbadanych informacji finansowych
wynikających z jej ksiąg rachunkowych.
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(3) Korekta ma na celu ujęcie wpływu na wynik amortyzacji za okres od dnia 1 października

2015 r. do daty nabycia (i) amortyzacji podatkowej wartości firmy powstałej w wyniku
zakupu ZCP oraz (ii) dodatkowej amortyzacji wynikającej z podwyższenia wyceny
niektórych środków trwałych w stosunku do wartości ujmowanych w księgach
przejmowanego ZCP. Korektę obliczono poprzez zastosowanie ustalonego na dzień
przejęcia średniego okresu ekonomicznej użyteczności odpowiednich aktywów, ustalenia
na tej podstawie miesięcznego obciążenia amortyzacją i wyliczenia go dla okresu pomiędzy
dniem 1 października 2015 r. i datą nabycia. Kwota dotycząca podatku dochodowego
została ustalona jako 19% kwoty skalkulowanej amortyzacji 178 tys. zł; podatek 33 tys. zł
oraz rezerwa z tytułu odroczonego podatku od amortyzacji wartości firmy 332 tys. zł;
podatek 63 tys. zł
(4) Korekta ma na celu ujęcie wpływu na wynik kosztów związanych z finansowaniem
zewnętrznym poniesionych przez Grupę w wyniku zakupu ZCP za okres od dnia 1
października 2015 r. do dnia nabycia i składają się na nią kwoty wskazane w tabeli poniżej.
kwoty w tys.
PLN
Odsetki od nowo zaciągniętego finansowania

82

Zmniejszenie opodatkowania przy założeniu 19% stawki

15

Grupa zawarła Umowę Kredytu, na podstawie której uzyskała finansowanie na zakup
zorganizowanej części przedsiębiorstwa CUBE ITG S.A. Kwota 82 tys. zł stanowi
dodatkowe obciążenie odsetkami z tytułu zadłużenia zaciągniętego na podstawie Umowy
Kredytu i została obliczona za okres od dnia 1 października 2015 r. do daty zakupu przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej ustalonej na moment zawarcia umowy o daną
transzę kredytową.
Kwota dotycząca podatku dochodowego 15 tys. zł została ustalona jako 19% kwoty od
nowo zaciągniętego finansowania.
Korekty opisane w punktach od (2) do (4) powyżej będą miały dalszy wpływ na Grupę.

W przypadku prognozowania lub szacowania zysków należy podać wielkość liczbową.
B.9

Nie dotyczy.
Emitent nie podawał do publicznej wiadomości i nie podaje prognozy wyników lub wyników
szacunkowych.
Opis charakteru wszystkich zastrzeżeń zawartych w raporcie biegłego rewidenta w odniesieniu
do historycznych informacji finansowych.

B.10

Nie dotyczy.
Biegły Rewident nie zawarł w raportach z badania historycznych informacji finansowych żadnych
zastrzeżeń.
W przypadku, gdy poziom kapitału obrotowego emitenta nie wystarcza na pokrycie jego
obecnych potrzeb, należy załączyć wyjaśnienie.

B.11
Nie dotyczy. Poziom kapitału obrotowego Grupy Emitenta wystarcza na pokrycie jego obecnych
potrzeb.

27

Prospekt emisyjny Sescom S.A.

C.

Papiery wartościowe
Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia do
obrotu, w tym ewentualny kod identyfikacyjny papierów wartościowych.
Akcje serii A2, B, C i D objęte niniejszym Prospektem nie są przedmiotem oferty papierów
wartościowych.
Niniejszy Prospekt dotyczy dopuszczenia do obrotu papierów wartościowych Emitenta, tj. 1 350 000
akcji Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w szczególności:

C.1

- 750 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2;
- 50 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- 100 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
- 450 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
Na Dzień Prospektu akcje serii B, C oraz D są zdematerializowane oraz dopuszczone od 22 maja 2013
roku do obrotu na rynku NewConnect. Akcje posiadają kod ISIN PLSESCM00013.
Dopuszczenie do obrotu na rynek regulowany GPW Akcji serii A2, B, C i D Emitenta może nastąpić
po spełnieniu warunków określonych w obowiązujących regulacjach Giełdy.
Waluta emisji papierów wartościowych.

C.2

Walutą papierów wartościowych jest złoty polski (PLN).
Liczba akcji wyemitowanych i w pełni opłaconych oraz wyemitowanych i nieopłaconych w pełni.
Wartość nominalna akcji lub wskazanie, że akcje nie mają wartości nominalnej.
Dotychczas Emitent wyemitował:
C.3

-

750 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o wartości nominalnej 1,00 PLN;
750 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 1,00 PLN;
50 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 PLN;
100 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN;
450 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN.

Wszystkie akcje dotychczas wyemitowane przez Emitenta zostały w opłacone w całości.
Opis praw związanych z papierami wartościowymi.
-

Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH) oraz prawo do głosowania na
Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH, art. 412 KSH).
Każdy akcjonariusz ma prawo do udziału i głosowania na Walnym Zgromadzeniu
akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocnika. Nie można ograniczać prawa ustanawiania
pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Każdej akcji serii A2, B,
C i D przysługuje prawo głosu. Emitent nie wyemitował akcji niemych. Akcjonariusz może
głosować odmiennie z każdej posiadanej przez siebie akcji.

-

Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 399 § 3 KSH).
Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej
połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie.
Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

C.4
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-

Prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia
wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw (art. 400 § 1 KSH).
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia
określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego
walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli
w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne
zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd
wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.

-

Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego
Zgromadzenia (art. 401 § 1 KSH).
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego
walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na
dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno
zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku
obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

-

Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia (art. 422
KSH).
Uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w
interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze
wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. Prawo do wytoczenia
powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia przysługuje akcjonariuszowi, który
głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu,
akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu oraz
akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku
wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej
porządkiem obrad.

-

Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami (art. 385 § 3 KSH).
Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego,
wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie
w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób
powołania rady nadzorczej.

-

Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego
z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (art. 84 ust.1 Ustawy o ofercie).
Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej, posiadających co najmniej 5%
ogólnej liczby głosów, walne zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez
biegłego, na koszt spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub
prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Akcjonariusze ci mogą w tym
celu żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy
podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.

-

Prawo do uzyskania informacji o Spółce (art. 428 § 1 KSH).
Podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi
na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy
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objętej porządkiem obrad. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to
wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w
szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych
przedsiębiorstwa. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie
informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź
administracyjnej. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są
dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez
akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.
-

Prawo do imiennego świadectwa depozytowego (art. 328 § 6 KSH).
Akcjonariuszowi spółki publicznej posiadającemu akcje zdematerializowane przysługuje
uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego zgodnie z przepisami o
obrocie instrumentami finansowymi. Na żądanie posiadacza rachunku papierów
wartościowych podmiot prowadzący ten rachunek, zwany „wystawiającym”, wystawia mu na
piśmie, oddzielnie dla każdego rodzaju papierów wartościowych, imienne świadectwo
depozytowe, zwane dalej „świadectwem”. Na żądanie posiadacza rachunku w treści
wystawianego świadectwa może zostać wskazana część lub wszystkie papiery wartościowe
zapisane na tym rachunku. Świadectwo potwierdza legitymację do realizacji uprawnień
wynikających z papierów wartościowych wskazanych w jego treści, które nie są lub nie mogą
być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych, z
wyłączeniem prawa uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

-

Prawo do żądania wydania dokumentów (art. 357 § 1 KSH).
W przypadku znacznego uszkodzenia dokumentu akcji, świadectwa tymczasowego lub
kuponu dywidendowego, albo wydania wadliwego lub nieważnego dokumentu akcji, spółka
powinna na żądanie uprawnionego wydać nowy dokument za zwrotem kosztów jego
sporządzenia. Spółka pokrywa koszt wydania dokumentu wadliwego lub nieważnego. Akcje
Emitenta serii B, C oraz D są zdematerializowane.

-

Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu (art. 407 § 1 KSH).
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez
zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce
zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów,
powinna być wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego
zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.
Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za
zwrotem kosztów jego sporządzenia.

-

Prawo do żądania wydania odpisu wniosków (art. 407 § 2 KSH).
Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem
obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.

-

Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez
wybraną w tym celu komisję (art. 410 § 2 KSH).
Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego
reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona
przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają
prawo wyboru jednego członka komisji.
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-

Prawo do przeglądania księgi protokołów (art. 421 § 3 KSH).
Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz
z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy zarząd dołącza do księgi protokołów.
Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych
przez zarząd odpisów uchwał.

-

Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce (art. 486 § 1 KSH).
Jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku
od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz lub osoba, której służy
inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie
szkody wyrządzonej spółce.

-

Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu spółki bezpłatnie
odpisów dokumentów (art. 505 KSH, art. 5167 KSH, art. 540 KSH).
Zgodnie z art. 505 KSH wspólnicy łączących się spółek mają prawo przeglądać następujące
dokumenty oraz żądać udostępnienia im bezpłatnie ich odpisów w lokalu spółki:
1) plan połączenia;
2) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek
za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeśli opinia lub
raport były sporządzane;
3) dokumenty, o których mowa w art. 499 § 2 KSH;
4) sprawozdania zarządów łączących się spółek sporządzone dla celów połączenia, o których
mowa w art. 501;
5) opinię biegłego, o której mowa w art. 503 § 1 KSH.
Zgodnie z art. 5167 KSH wspólnicy łączących się spółek przy połączeniu transgranicznym
mają prawo przeglądać następujące dokumenty oraz żądać udostępnienia im bezpłatnie ich
odpisów w lokalu spółki:
1) plan połączenia;
2) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek
za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeżeli opinia lub
raport były sporządzane;
3) sprawozdanie uzasadniające połączenie;
4) opinię biegłego z badania planu połączenia.
Zgodnie z art. 540 KSH wspólnicy spółki dzielonej i spółek przejmujących mają prawo
przeglądać następujące dokumenty oraz żądać udostępnienia im bezpłatnie ich odpisów
w lokalu spółki:
1) plan podziału;
2) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności spółki dzielonej
i spółek przejmujących, za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego
rewidenta, jeżeli opinia lub raport były sporządzone;
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3) dokumenty, o których mowa w art. 534 § 2 KSH;
4) sprawozdania zarządów spółek uczestniczących w podziale, sporządzone dla celów
podziału, o których mowa w art. 536 KSH;
5) opinię biegłego, o której mowa w art. 538 § 1 KSH.
-

Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania wydania bezpłatnie odpisów dokumentów
(art. 561 KSH).
Wspólnicy spółki przekształcanej mają prawo przeglądać w lokalu spółki dokumenty,
o których mowa w art. 558 KSH i art. 559 § 4 KSH, oraz żądać wydania im bezpłatnie odpisów
tych dokumentów.

-

Prawo do przeglądania księgi akcyjnej (art. 341 § 7 KSH).
Każdy akcjonariusz może przeglądać księgę akcyjną i żądać odpisu za zwrotem kosztów jego
sporządzenia.

-

Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji,
czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności (art. 6 § 4 KSH).
Akcjonariusz spółki kapitałowej może żądać, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem
w tej spółce, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności
wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej wspólnikiem albo
akcjonariuszem w tej samej spółce kapitałowej. Uprawniony może żądać również ujawnienia
liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie spółka handlowa posiada
w spółce kapitałowej, o której mowa w zdaniu pierwszym, w tym także jako zastawnik,
użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji
oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie.

Prawa o charakterze majątkowym:
-

Prawo do dywidendy (art. 347 § 1 KSH).
Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym
zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do
wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji.

-

Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo
poboru) (art. 433 § 1 KSH).
Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby
posiadanych akcji (prawo poboru). W interesie spółki walne zgromadzenie może pozbawić
akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. Uchwała walnego zgromadzenia
wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa
poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad
walnego zgromadzenia. Zarząd przedstawia walnemu zgromadzeniu pisemną opinię
uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji
bądź sposób jej ustalenia.

-

Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu
wierzycieli w przypadku jej likwidacji (art. 474 KSH).
Podział między akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu
wierzycieli nie może nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu
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likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Majątek dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do
dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy.
-

Prawo do zbywania posiadanych akcji (art. 337 KSH).
Akcje są zbywalne. Na podstawie art. 7 Ustawy o Obrocie, prawa ze zdematerializowanych
papierów wartościowych powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku
papierów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku.
Przeniesienie praw ze zdematerializowanych papierów wartościowych następuje z chwilą
dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych.

-

Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem (art. 340 KSH).
Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z akcji imiennej lub świadectwa
tymczasowego, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność
prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze akcyjnej dokonano
wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu. W okresie,
gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na
rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie
z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje
akcjonariuszowi.

-

Prawo do umorzenia akcji (art. 359 § 1 KSH).
Akcje mogą być umorzone w przypadku, gdy statut tak stanowi. Akcja może być umorzona
albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne), albo
bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie dobrowolne nie może być
dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia
określa statut.

-

Prawo do zamiany akcji (art. 334 § 2 KSH).
Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na
żądanie akcjonariusza.

Opis wszystkich ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów wartościowych.
Obowiązki i ograniczenia wynikające ze Statutu.

C.5

Zgodnie z §6 ust. 7 Statutu Emitenta zbycie lub obciążenie akcji imiennych Emitenta wymaga zgody
Emitenta, której udziela Zarząd. W przypadku odmowy, Emitent nabywa akcje w celu umorzenia lub
odsprzedaży pracownikom Emitenta. Zarówno KSH jak i Statut nie nakładają żadnych ograniczeń na
swobodę przenoszenia jakichkolwiek Instrumentów Wprowadzanych. Emitentowi nie jest wiadomo
o żadnych umowach zawartych na podstawie art. 338 § 1 KSH lub podobnych, które ustanawiałyby
ograniczenia przenoszenia Akcji Emitenta.
Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej i Ustawy o Obrocie Instrumentami
Finansowymi
Obrót papierami wartościowymi Emitenta, jako spółki publicznej będzie podlegał ograniczeniom
wynikającym z Ustawy o Ofercie oraz Rozporządzenia MAR:
-

zakaz nabywania lub zbywania instrumentów finansowych w czasie trwania okresu
zamkniętego (art. 19 Rozporządzenia MAR),
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-

zakaz nabywania lub zbywania instrumentów finansowych przez osoby posiadające
informacje poufne w oparciu o te informacje (art. 14 Rozporządzenia MAR),
obowiązki informacyjne członków zarządów i rad nadzorczych i osób pełniących funkcje
kierownicze (art. 19 Rozporządzenia MAR),
obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji
w przypadku: (i) przekroczenia progu 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,
(ii) przekroczenia progu 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (art. 73 – 74
Ustawy o Ofercie).

Ponadto, Emitentowi nie są znane żadne postanowienia umowne dotyczące ograniczeń dotyczących
swobodnej zbywalności papierów wartościowych.
Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o
dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym oraz wskazanie wszystkich rynków
regulowanych, na których papiery wartościowe są lub mają być przedmiotem obrotu.
Zamiarem Emitenta jest, aby:
-

C.6

750 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
50 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
100 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
450 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda

notowanych było na rynku równoległym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.
Niezwłocznie po zatwierdzeniu niniejszego Prospektu, Emitent złoży odpowiednie wnioski na GPW
o dopuszczenie i wprowadzenie ww. papierów wartościowych do obrotu na rynku równoległym GPW.
Dopuszczenie Akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym takim jak rynek równoległy GPW,
wymaga spełnienia warunków określonych w Regulaminie GPW, a także uzyskania odpowiedniej
zgody Zarządu GPW.
Opis polityki dywidendy.

C.7

D.

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Emitent nie wypłacał dywidendy. Zysk
w każdym z lat obrotowych objętych historycznymi informacjami finansowymi został przeznaczony na
kapitał zapasowy Emitenta. Zysk za zakończony rok obrotowy 2015/2016 został przeznaczony w
całości na kapitał zapasowy Emitenta. Uchwała co do przeznaczenia zysku za ostatni zakończony rok
obrotowy 2016/2017 nie została jeszcze podjęta. Zgodnie z § 22 Statutu Emitenta coroczne odpisy z
czystego zysku na kapitał zapasowy nie mogą być niższe niż 8% (osiem procent) czystego zysku.
Dokonuje się ich do momentu osiągnięcia przez kapitał zapasowy wartości równej 1/3 (jedna trzecia)
części kapitału akcyjnego. Poza tym Emitent nie posiada sformalizowanej polityki dywidendy w
postaci odrębnego dokumentu, w praktyce jednak realizowana jest polityka dywidendy zorientowana
na maksymalizację wartości majątku Emitenta.

Ryzyko

D.1

Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla emitenta
lub jego branży.
Ryzyka związane z otoczeniem rynkowym:
-

Sytuacja makroekonomiczna ma istotny wpływ na działalność Emitenta.
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-

Zwiększenie konkurencyjności na rynku usług serwisowych mogłoby niekorzystnie wpłynąć
na poziom przychodów generowanych przez Grupę Kapitałową.
Częste zmiany przepisów prawnych oraz ich interpretacje, charakterystyczne dla systemu
prawnego, mogą spowodować pogorszenie sytuacji finansowej Grupy Emitenta.
Wahania kursu walut mogą w istotny negatywny sposób wpłynąć na wyniki finansowe Grupy
Emitenta.
Grupa Emitenta jest narażona na ryzyko zmiany stóp procentowych

Ryzyka związane z działalnością Grupy Emitenta:








Grupa Emitenta może nie zrealizować swojej strategii.
Grupa Emitenta jest narażona na ryzyko utraty reputacji na skutek nieterminowego
wywiązywania się z umów z klientami oraz brakiem dostępności serwisantów na czas przyjęty
przez Grupę.
Pogorszenie sytuacji na rynku budownictwa komercyjnego może zmniejszyć popyt na usługi
serwisowe oraz pozostałe usługi Grupy Emitenta.
Awarie systemów informatycznych Grupy Emitenta mogą w istotny niekorzystny sposób
wpłynąć na jej działalność.
Czynniki pozostające poza kontrolą Grupy Emitenta mogą mieć istotny, niekorzystny wpływ
na jej działalność operacyjną.
Grupa może nie być w stanie pozyskać lub utrzymać wystarczającej liczby
wykwalifikowanych pracowników, która umożliwia rentowną działalność Grupy Emitenta
oraz rozwój jej działalności, w tym w szczególności kluczowej kadry kierowniczej.
Postpowania sądowe, postępowania administracyjne lub inne mogą wywrzeć wpływ na
działalność Grupy Emitenta.

Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla papierów
wartościowych.
Ryzyka związane z papierami wartościowymi, o dopuszczenie, których do obrotu na rynku
regulowanym Emitent zamierza się ubiegać
D.3
-

E.

Jeżeli Spółka nie spełni wymagań dotyczących dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu
na rynku regulowanym określonych w przepisach prawa i regulacjach, Akcje mogą nie zostać
dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym.
Akcje mogą zostać wykluczone z obrotu na GPW na zasadach i przypadkach określonych
w Regulaminie GPW, Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego, Ustawie o Obrocie
Instrumentami Finansowymi oraz Ustawie o Ofercie Publicznej.
Dopuszczenie Akcji do obrotu lub rozpoczęcie notowań Akcji może zostać wstrzymane,
a obrót Akcjami na GPW może zostać zawieszony.
Cena Akcji może podlegać istotnym wahaniom.
Akcje mogą mieć ograniczoną płynność.
Przeprowadzenie przez Spółkę w przyszłości oferty akcji może wywrzeć negatywny wpływ
na cenę rynkową Akcji i doprowadzić do rozwodnienia udziałów akcjonariuszy Spółki.

Oferta
Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowe koszty emisji lub oferty ogółem, w tym
szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego.
E.1

Nie dotyczy.
Sporządzenie niniejszego Prospektu nie jest związane z przeprowadzeniem oferty lub emisji papierów
wartościowych.

E.2a

Przyczyny oferty, opis wykorzystania wpływów pieniężnych, szacunkowa wartość netto wpływów
pieniężnych.
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Nie dotyczy.
Sporządzenie niniejszego Prospektu nie jest związane z przeprowadzeniem oferty papierów
wartościowych.
Opis warunków oferty.
Nie dotyczy.
E.3
Sporządzenie niniejszego Prospektu nie jest związane z przeprowadzeniem oferty papierów
wartościowych.
Opis interesów, włącznie z konfliktem interesów, o istotnym znaczeniu dla emisji lub oferty.
Nie dotyczy.
E.4

Sporządzenie Prospektu nie jest związane z przeprowadzeniem emisji lub oferty papierów
wartościowych. Prospekt został sporządzony w związku z ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie
papierów wartościowych Emitenta do obrotu na rynku regulowanym.
Imię i nazwisko (nazwa) osoby lub podmiotu oferującego papier wartościowy do sprzedaży.
Umowy zakazu sprzedaży akcji typu "lock-up": strony, których to dotyczy; oraz wskazanie
okresu objętego zakazem sprzedaży.

E.5

Nie dotyczy.
Na podstawie niniejszego Prospektu nie następuje sprzedaż akcji Emitenta będących w posiadaniu
obecnych akcjonariuszy. Emitent informuje, że na Datę Prospektu nie zostały zawarte umowy
sprzedaży typu „lock-up”.
Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą.

E.6

W przypadku oferty subskrypcji skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy, należy podać
wielkość i wartość procentową natychmiastowego rozwodnienia, jeśli nie dokonają oni
subskrypcji na nową ofertę.
Nie dotyczy.
Sporządzenie niniejszego Prospektu nie jest związane z przeprowadzeniem oferty papierów
wartościowych.
Szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego.
Nie dotyczy.

E.7

Sporządzenie niniejszego Prospektu nie jest związane z przeprowadzeniem oferty papierów
wartościowych.
Zarówno Emitent, jak i Firma Inwestycyjna nie będą pobierali od inwestorów żadnych opłat w związku
z wprowadzeniem i dopuszczeniem akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
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Część II – CZYNNIKI RYZYKA
Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat czynników powodujących ryzyko dla nabywcy instrumentów
finansowych objętych Prospektem emisyjnym, a w szczególności czynników związanych z sytuacją gospodarczą,
majątkową i finansową Spółki. Poniższy spis nie ma charakteru zamkniętego, obejmując najważniejsze czynniki,
które według najlepszej wiedzy Spółki należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Opisane
ryzyka, wraz z pozostałymi czynnikami, które ze względu na znacznie mniejsze prawdopodobieństwo oraz
złożoność działalności gospodarczej Spółki nie zostały w niniejszym Prospekcie opisane, mogą w skrajnych
sytuacjach skutkować niezrealizowaniem założonych przez Inwestora celów inwestycyjnych lub nawet utratą
części zainwestowanego kapitału.

1.
1.1.

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem rynkowym
Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym w Polsce i w Europie

Ogólna sytuacja makroekonomiczna w Polsce i w Europie ma znaczący wpływ na działalność Grupy,
w szczególności na popyt na usługi świadczone przez Grupę Emitenta oraz wzrost gospodarczy. Pogorszenie
sytuacji makroekonomicznej może spowodować spadek tempa wzrostu powierzchni handlowych i biurowych na
rynkach docelowych, co może mieć negatywny wpływ na osiągane przychody.
W ocenie Grupy Emitenta niekorzystna sytuacja makroekonomiczna w Polsce oraz krajach europejskich mogłaby
wpłynąć na spadek przychodów, osiąganych marż oraz w dalszej kolejności wpłynąć negatywnie na wynik
finansowy oraz na działalność Grupy.
Celem ograniczenia ryzyka związanego z otoczeniem makroekonomicznym w Polsce i w Europie Grupa na
bieżąco monitoruje sytuację gospodarczą na rynkach docelowych, z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując
strategię do występujących zmian.
1.2.

Ryzyko zmian kursów walutowych

Część przychodów Grupy jest rozliczana w walutach obcych. Grupa Sescom posiada spółki zależne w krajach
europejskich oraz eksportuje usługi i materiały za granicę. Spółki zlokalizowane w krajach europejskich rozliczają
przychody w walutach danego kraju. Walutą rozliczeniową Spółki dominującej jest PLN, udział przychodów
rozliczanych w walutach obcych wynosi około 1,5%. Grupa Emitenta nie zabezpiecza kontraktów przed ryzykiem
walutowym ze względu na niewielki udział w przychodach. W związku z powyższym ekspozycja netto Grupy jest
utrzymywana na akceptowalnym poziomie. Grupa Emitenta nie wyklucza zastosowania w przyszłości transakcji
zabezpieczających ryzyko walutowe w przypadku zidentyfikowania istotnego wzrostu ekspozycji netto,
uwzględniając planowane wpływy oraz wydatki w walutach obcych.
W celu ograniczenia ryzyka kursowego Emitent współpracuje z serwisantami prowadzącymi działalność w kraju,
w którym wykonywane są usługi. W związku z powyższym przychody i koszty Emitenta oraz jego zagranicznych
spółek zależnych rozliczane są w tych samych walutach, dzięki czemu zmiany kursów walutowych nie wpływają
znacząco na rentowność świadczonych usług.
Emitent nie jest w stanie wykluczyć niekorzystnych zmian kursów walut obcych, które mogą wpłynąć na
działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Grupy.
1.3.

Ryzyko zmian stóp procentowych

Grupa Emitenta jest stroną umowy kredytowej oraz umów leasingowych opartych na zmiennych stopach
procentowych. W związku z tym narażona jest na ryzyko zmian stóp procentowych zarówno w odniesieniu do
posiadanego kredytu i umów leasingowych, jak również w przypadku zaciągania nowego finansowania. Grupa
Emitenta nie wyklucza dodatkowego zobowiązania dłużnego w przyszłości, a zatem wzrost stóp procentowych
przełożyłby się na wzrost kosztów finansowych.
37

Prospekt emisyjny Sescom S.A.
Obecnie w ocenie Grupy Emitenta wpływ wahań stóp procentowych na wynik finansowy jest niewielki,
w związku, z czym nie ma potrzeby dokonywania zabezpieczeń w odniesieniu do tego ryzyka. W przyszłości
natomiast wzrost kosztów finansowania mógłby niekorzystnie wpłynąć na sytuację finansową lub wyniki
działalności Grupy.
1.4.

Ryzyko podatkowe

Grupa Emitenta w związku z prowadzoną działalnością za pośrednictwem spółek w Polsce oraz spółek zależnych
zarejestrowanych w krajach europejskich podlega systemom podatkowym w danych krajach docelowych.
Niestabilność i różnorodność tych systemów podatkowych może powodować niepewność w zakresie ostatecznych
efektów podatkowych, decyzji biznesowych podejmowanych przez Grupę Emitenta.
Polski oraz europejski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami przepisów. Przepisy te bywają
niejednoznaczne, a ponadto brakuje spójnej i jednolitej interpretacji bądź praktyki organów podatkowych
w zakresie ich stosowania. Ze względu na różną interpretację przepisów prawa podatkowego w krajach
docelowych Grupa jest narażona na brak spójności pomiędzy decyzjami podatkowymi. Emitent nie może
zagwarantować, że organy podatkowe nie dokonają odmiennej, niekorzystnej dla niej, interpretacji przepisów
podatkowych stosowanych przez Grupę.
W celu eliminacji ryzyka podatkowego Grupa Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany najważniejszych z punktu
widzenia Grupy przepisów podatkowych w krajach, na których prowadzi działalność, starając się z odpowiednim
wyprzedzeniem dostosowywać strategię Grupy do występujących zmian.
1.5.

Ryzyko konkurencji

Rynek usług technicznych charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem. Na rynku funkcjonują serwisy producenckie
oferujące naprawy gwarancyjne jednego producenta oraz firmy lokalne, które nie są w stanie zapewnić obsługi
większej liczby placówek klienta sieciowego. Ponadto – na rynku funkcjonują globalne firmy Facility
Management, świadczące usługi na międzynarodowych sieci handlowych. Istotną przewagą konkurencyjną Grupy
Sescom jest posiadanie statusu niezależnej firmy serwisowej, która może realizować zlecenia serwisowe urządzeń
różnych producentów dla klientów zarówno lokalnych, jak i na terenie całej Europy. Koncentracja dostawców w
zakresie kompleksowego zarządzania techniczną obsługą obiektów sieciowych, nadal jest stosunkowo niewielka,
co oznacza duży potencjał do rozwoju sprzedaży Grupy Sescom.
Autorskie systemy informatyczne do zarządzania techniczną obsługą klientów stanowią dla Grupy istotną
przewagę konkurencyjną. Istnieje, zatem ryzyko, że bezpośredni konkurenci będą starali się wdrożyć podobne
systemy informatyczne przyczyniając się do zmniejszenia powyższej przewagi. Doświadczenie Grupy Emitenta,
cały odział firmy specjalizujący się w kompleksowym utrzymaniu infrastruktury IT oraz potwierdzona rynkowo
umiejętność integrowania różnorodnych systemów i technologii, pozwalają Grupie na ciągłe doskonalenie tych
platform, ich elastyczny rozwój dopasowany do na zapotrzebowania klientów oraz wyprzedzanie konkurencji.
W ocenie Emitenta, zwiększenie poziomu koncentracji dostawców na rynku usług serwisowych mogłoby
niekorzystnie wpłynąć na poziom przychodów generowanych przez Grupę Kapitałową. Taka sytuacja mogłaby
negatywnie wpłynąć na sytuację finansową oraz działalność Emitenta.
Ponadto – na rynku serwisu infrastruktury IT działają podmioty łączące w swojej ofercie serwis oraz wdrożenia
oprogramowania. Dodatkowo część podmiotów posiada własne rozwiązania sprzętowe, które wraz z własnym
oprogramowaniem i zasobami wdrożeniowo serwisowymi mogą być preferowane przez pewną grupę klientów.
Część klientów preferuje rozwiązania kompleksowe opisane powyżej. W ocenie Emitenta – nasilenie takiego
trendu mogłoby negatywnie wpłynąć na sytuację finansową oraz działalność Emitenta (Emitent może się przed tą
sytuacją obronić poprzez poszerzanie oferty w modelu kooperacji z niezależnymi dostawcami oprogramowania i
sprzętu, dzięki czemu klient nie uzależnia się w całości od jednego dostawcy).
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1.6.

Ryzyko zmian przepisów prawnych i ich interpretacji w Polsce i na zagranicznych rynkach
docelowych

Częste zmiany przepisów prawnych oraz ich interpretacje, charakterystyczne dla systemu prawnego, mogą
spowodować pogorszenie sytuacji finansowej Grupy Emitenta. Ponadto wciąż trwa proces dostosowania
prawodawstwa poszczególnych krajów unijnych z centralnym systemem prawa Unii Europejskiej. Zmiany te
mogą być przyczyną problemów wynikających bezpośrednio z braku jednolitej wykładni prawa. Dodatkowo
znajomość orzecznictwa sądów Unii Europejskiej nie jest w Polsce powszechna, a sądy RP nie zawsze je stosują,
może zatem dojść do sytuacji kiedy wyrok wydany w Polsce zostanie uchylony, jako niezgodny z prawem
europejskim. Taka sama sytuacja może się pojawić na zagranicznych rynkach docelowych, w których działa Grupa
Emitenta.
Skutkiem wymienionych, niekorzystnych zmian może być ograniczenie dynamiki działań oraz pogorszenie się
sytuacji finansowej Grupy Emitenta, a co za tym idzie spadek wartości aktywów Grupy. W celu ograniczenia tego
ryzyka Grupa Emitenta stale monitoruje zmiany kluczowych przepisów prawnych oraz ich interpretacji, starając
się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię Grupy do występujących zmian.
1.7.

Ryzyko wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń

W związku z ewentualnością zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak kataklizmy czy konflikty zbrojne,
istnieje ryzyko pogorszenia się sytuacji finansowej na rynku światowym oraz polskim. Zdarzenie takie może mieć
istotny wpływ na sytuacje ekonomiczną Grupy Emitenta.
Grupa nie ma wpływu na wystąpienie zdarzeń losowych, nie mniej jednak stale monitoruje występujące czynniki
ryzyka dla nieprzerwanej i niezakłóconej działalności Grupy Emitenta, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem
reagować na dostrzegane zagrożenia.

2.

Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta i Grupy Emitenta

2.1. Ryzyko związane z akcjonariuszem większościowym oraz wpływem akcjonariuszy mniejszościowych
na działania Emitenta.
Akcjonariuszem większościowym posiadającym ok. 47,90% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz ok.
61,61% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta jest pan Sławomir Halbryt. Pan Sławomir Halbryt jest ponadto
prezesem zarządu Emitenta. Tym samym pan Sławomir Halbryt posiada decydujący wpływ na działalność
Emitenta, w szczególności na kształtowanie polityki i strategii Emitenta oraz decydowanie o kierunkach jego
rozwoju. Ponadto pan Sławomir Halbryt ma wpływ na kształt osobowy Rady Nadzorczej Emitenta, w praktyce
może także samodzielnie podejmować inne decyzje walnego zgromadzenia, w szczególności dotyczące
podwyższania kapitału czy też wypłaty dywidendy i jej wysokości.
Należy także zauważyć, że wśród akcjonariuszy mniejszościowych znajduje się dwóch członków zarządu
Emitenta. Pan Adam Kabat posiada ok. 10,08% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz ok. 7,42% głosów
na walnym zgromadzeniu Emitenta. Pan Sławomir Kądziela posiada ok. 11,50% udziału w kapitale zakładowym
Emitenta oraz ok. 8,48% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Nie można wykluczyć, że interes
mniejszościowych akcjonariuszy, będących także członkami zarządu Emitenta, będzie zbieżny z interesem pana
Sławomira Halbryta, a tym samym, że będą oni na walnym zgromadzeniu podejmowali podobne decyzje.
Zgodnie z normami prawa polskiego, akcjonariusze nie są zobowiązani do kierowania się w swoich zamiarach
interesem Emitenta. W związku z powyższym nie można wykluczyć, że brak decyzji lub negatywna decyzja
dominującego akcjonariusza lub kilku akcjonariuszy posiadających łącznie większość głosów na walnym
zgromadzeniu może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta.
Powyższe ryzyko jest jednak ograniczane przez mechanizmy mające na celu ochronę akcjonariuszy
mniejszościowych. Mechanizmy te zostały opisane w pkt 18.3. części III „Dokument Rejestracyjny” Prospektu.
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2.2. Ryzyko związane z sezonowością
W części działalności Grupy można zaobserwować zjawisko sezonowości generowanych przychodów. Grupa
Emitenta odnotowuje wzrost przychodów w okresie letnim związanych z serwisami HVAC
(klimatyzacji/wentylacji/ogrzewania). Znaczna cześć przychodów z prac naprawczych i modernizacyjnych w
branży HVAC przypada na miesiące letnie, kiedy z uwagi na wysokie temperatury występuje wzmożone
zapotrzebowanie na sprawne działanie systemów klimatyzacji.
W przypadku usług serwisu infrastruktury IT występuje sezonowość związana z przygotowaniami do wyprzedaży
i zwiększonego ruchu klientów w sklepach przed okresem świąt Bożego Narodzenia. Część klientów poza okresem
świątecznym uruchamia dodatkowe stanowiska w okresie wakacyjnym, ferii zimowych, okolicach 1 listopada oraz
przysezonowych wyprzedażach.
Zjawisko sezonowości ujawnia się także w związku z rytmem udostępniania rocznych budżetów klientów na
utrzymanie sprawności technicznej infrastruktury IT. Kumulacja wydatków budżetowych związanych jest także
z koniecznością wykorzystaniem do końca budżetów rocznych w miesiącu grudniu.
Grupa znacząco redukuje efekt sezonowości poprzez dywersyfikację oferty. Grupa Sescom rozszerza swoją
działalność na branże niedotknięte sezonowością oraz takie, które charakteryzują się odmiennym trendem
sezonowości. Rozwój nowych obszarów działalności Grupy jest organizowany na poziomie branży elektryczno –
budowlanej, chłodniczej, usług remontowych, utrzymania infrastruktury IT oraz wdrożeń nowych technologii.
Okres zimowy, w którym następuje spadek zamówień w branży serwisu klimatyzacji i wentylacji jest okresem
wzmożonej pracy w zakresie ogrzewania. Ponadto Grupa Sescom wykorzystuje spadek aktywności na szkolenia
pracowników, działania handlowe oraz doskonalenie własnych procesów.
Ryzyko związane z sezonowością jest neutralizowane również poprzez zawieranie umów długoterminowych 2 -3
letnich oraz umów na czas nieokreślony.
Dodatkowo zawierane są umowy na prace przeglądowe, które są fakturowane w równych kwotach każdego
miesiąca.
2.3. Ryzyko utraty kluczowych pracowników
Efektywność działalności Grupy jest wysoce uzależniona od możliwości zatrudnienia, wyszkolenia oraz
utrzymania personelu wykwalifikowanego szczególnie w zakresie zarządzania oraz utrzymania technicznego.
Kapitał ludzki stanowi dla Grupy najważniejszą wartość i istotną przewagę konkurencyjną. Widoczna jest na rynku
niska podaż pracowników o odpowiednich kwalifikacjach technicznych i doświadczeniu inżynierskim. W ocenie
Grupy może to wpływać na zwiększenie kosztów osobowych związanych z pozyskaniem, utrzymaniem oraz
motywowaniem posiadanych pracowników. Pracownicy z działu serwisu urządzeń objęci są programem
motywacyjnym w ramach, którego uczestniczą w szkoleniach poprzez Akademię Sescom, a także otrzymują
atrakcyjne wynagrodzenie, konkurencyjne na rynku z branży Grupy. Emitenta podejmuje także działania
w kierunku budowy atrakcyjnej kultury organizacyjnej opartej o model zdefiniowanych wartości oraz system
bonusów zwiększających lojalność pracowników.
2.4. Ryzyko nierealizowania celów strategicznych
Realizacja strategii rozwoju Grupy opisana w pkt. 8.1.4. Dokumentu Rejestracyjnego, związana jest z określonymi
ryzykami. Istnieje ryzyko niezrealizowania zamierzeń strategii rozwoju oraz nietrafionych inwestycji.
Na osiągnięcie celów strategicznych ma wpływ wiele czynników zewnętrznych, niezależnych od Grupy, które
pomimo działania z najwyższą starannością i profesjonalizmem nie będą możliwe do przewidzenia. Do takich
czynników należą nieprzewidywalne zdarzenia rynkowe, wszelkiego rodzaju klęski żywiołowe, a także zmiany
przepisów prawnych lub ich interpretacji.
W celu eliminowania ryzyka niezrealizowania strategii, Grupa monitoruje proces ich wdrażania oraz analizując
osiągane efekty, modyfikuje je w celu wypracowania najlepszych wyników.
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2.5. Ryzyko utraty reputacji
Działalność Grupy wymaga dużej dokładności świadczonych usług. Dzięki profesjonalnej obsłudze oraz dużej
ilości prawidłowo zrealizowanych zleceń, obecnie Grupa Sescom cieszy się dobrą reputacją wśród swoich
klientów. Ryzyko utraty reputacji występuje na skutek świadczenia usług niezgodnych ze standardami przyjętymi
przez Grupę. Grupa Sescom nie jest w stanie wykluczyć powstania takiej sytuacji wynikającej z błędów ludzkich,
nieprecyzyjnego działania posiadanych urządzeń oraz systemów informatycznych wykorzystywanych do obsługi
klientów.
Dodatkowo Grupa jest narażona na ryzyko utraty reputacji na skutek nieterminowego wywiązania się z umów
z klientami oraz brakiem dostępności serwisantów na czas przyjęty przez Grupę. Czynniki te mogą być związane
z awarią systemów lub też innymi nieoczekiwanymi zdarzeniami skutkującymi konsekwencjami, których naprawa
wymagałaby czasu oraz dodatkowych środków. Sytuacja taka może spowodować roszczenia klientów odnośnie
odszkodowań lub rekompensat za straty powstałe w wyniku niedotrzymania warunków umowy.
W celu eliminowania ryzyka utraty reputacji są podejmowane następujące działania:
-

ustrukturalizowane działania kontrolne na każdym poziomie świadczenia usług (wykonawstwo,
planowanie, koordynacja, usługi ekspercie-inżynierskie),
działania zgodne z systemem ISO oraz aktualizacja procedur kontrolnych,
okresowe kontakty audytowe w zakresie opinii klientów nt. świadczonych usług,
cykliczne raportowanie jakości świadczonych usług (SLA, KPI) – wymogi kontraktowe,
rozwój narzędzi technologicznych służących kontroli prac serwisowych,
szkolenia pracowników służące podnoszeniu poziomu technicznego,
opracowywanie planów awaryjnych związanych z wykorzystaniem szerokiego zakresu ubezpieczenia
OC w przypadku błędnego wykonawstwa usług.

W ocenie Grupy utrata reputacji może negatywnie wpłynąć na działalność oraz wyniki finansowe.
2.6. Ryzyko uzależnienia od branży budownictwa komercyjnego
Obszar, w której działa Grupa Emitent jest uzależniona w dużym stopniu od branży budownictwa komercyjnego.
Systemy HVAC (klimatyzacji/wentylacji/ogrzewania) montowane są głównie przez Grupę w nowo powstałych
lub remontowanych placówkach sieci handlowych. Pozostałe usługi są również powiązane z branżą budowlaną
m.in. przez spółkę zależną SESTORE Sp. z o.o., która prowadzi działalność usług remontowych salonów
handlowych i placówek bankowych w ramach oferty Sescom Store.
Branża budowlana jest bardzo wrażliwa na różnego rodzaju fluktuacje związane z czynnikami
makroekonomicznymi. Dodatkowo na zmiany w budownictwie ma wpływ sytuacja polityczna oraz finansowa
w kraju. Nowa perspektywa budżetowa Unii Europejskiej z wysokim budżetem przeznaczonym na inwestycje
w Polsce będzie ważnym czynnikiem dostrzeganym przez Grupę Emitenta, wpływającym pozytywnie na rozwój
gospodarczy, a także działalność Grupy.
Pogorszenie sytuacji na rynku budownictwa komercyjnego może zatem zmniejszyć popyt na usługi serwisowe
oraz pozostałe usługi Grupy Emitenta. Powyższe zmiany mogą się przełożyć na sytuacją finansową Grupy poprzez
zmniejszenie przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto.
2.7. Ryzyko awarii systemów informatycznych
Systemy informatyczne odgrywają istotną rolę w działalności Grupy. Efektywność Grupy Sescom w znacznej
mierze opiera się na szybkim przepływie i przetwarzaniu danych. Systemy IT są podstawowym narzędziem, które
pozwala klientom oraz inżynierom, koordynatorom i serwisantom Sescom na efektywne działanie. Awaria
systemów może skutkować brakiem dostępności do parametrów monitorowanych urządzeń, a zatem znacząco
wydłużyć czas reakcji serwisowej. Systemy IT służą nie tylko do sprawnego zarządzania procesami technicznymi,
ale także zbierania i przetwarzania informacji wspierających zarządzanie sieciami.
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Z powodu wysokiego wpływu tego ryzyka na działalność Grupy, istotne jest stałe doskonalenie i bezawaryjne
działanie tego typu narzędzi wspomagających zarządzanie i komunikację. Grupa posiada wykwalifikowaną kadrę
pracowników monitorujących ich działanie oraz systematycznie rozbudowujących i modernizujących
infrastrukturę informatyczną. Niezależnie od zastosowania nowoczesnych technologii oraz dotychczasowej
sprawności działania, nie można wykluczyć ryzyka awarii systemów informatycznych lub niebezpieczeństwa,
że w przyszłości infrastruktura ta będzie działać w sposób mniej efektywny z powodu zwiększania skali działania
lub innych czynników, w tym niezależnych od Grupy. Obniżenie efektywności infrastruktury informatycznej
wykorzystywanej przez Grupę może mieć negatywny wpływ na działalność, perspektywy rozwoju oraz sytuację
finansową.
2.8. Ryzyko związane z postępowaniami sądowymi lub innymi postępowaniami pozasądowymi
W związku z prowadzoną działalnością oraz specyfiką branży, w której działa Grupa Emitenta, Grupa jest
narażona na wszczęcie przeciwko niej postępowań cywilnych, administracyjnych, arbitrażowych lub innych
wynikających ze współpracy z klientami, kontrahentami, pracownikami, akcjonariuszami oraz innymi osobami.
Wszelkiego rodzaju postępowania mogą skutkować brakiem możliwości oszacowania czasu oraz kosztów, które
będą się wiązały z postępowaniem sądowym. Strony wszczynające postępowania przeciwko Grupie mogą również
żądać zapłacenia znaczących kwot lub też zadośćuczynienia w innej formie, co mogłoby znacząco wpłynąć na
sytuację finansową Grupy. W ocenie Grupy Emitenta sam fakt wszczęcia postępowania przeciwko Grupie mógłby
negatywnie wpłynąć na jej wizerunek.
Wskazane powyżej okoliczności mogłyby negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową lub wyniki
działalności Grupy.
2.9. Ryzyko niewystarczającej ochrony ubezpieczeniowej
Działalność Grupy Emitenta narażona jest na ryzyka związane ze zdarzeniami nadzwyczajnymi czy niezależnymi
od Grupy. Wykonywanie usług przez Grupę Emitenta wiąże się z ryzykiem wystąpienia szkód na pracownikach,
w tym ryzykiem utraty zdrowia lub życia. W przypadku wystąpienia szkód na osobie, Grupa Emitenta może być
zmuszona do wypłaty poszkodowanemu odszkodowania. W razie wystąpienia awarii instalacji wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych oraz pozostałych, Grupa może mieć trudności z realizacją zlecenia lub wykonać wadliwie
zlecenie i będzie zmuszona ponieść koszty związane z dokonaniem potrzebnych napraw oraz może narazić się na
roszczenia klientów.
Grupa posiada polisę, która pokrywa zdecydowaną większość przewidywanych i prawdopodobnych ryzyk
związanych z działalnością, a wysokość ubezpieczenia i zakres jest określany na podstawie wymagań
kontraktowych i doświadczeń Grupy Emitenta w taki sposób, aby ilość środków pozyskanych z polisy
ubezpieczeniowej pokrywała straty w całości lub w znacznej części, która nie doprowadzi do częściowego lub
całkowitego wstrzymania działalności i nie będzie miała wpływu na sytuację finansową lub wyniki działalności
Grupy. Ponadto Emitent doskonali procesy zarządzania, wdraża i aktualizuje ISO oraz szkoli personel w celu
podnoszenia jakości świadczonych usług oraz unikania ryzyka prowadzonej działalności. W kontraktach
z dostawcami Emitent wymaga stosownych ubezpieczeń chroniących zarówno podwykonawcę jak i Emitenta.
2.10.

Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w branży i rozwojem nowych produktów

Rozwiązania technologiczne i techniczne dotyczące rynku, na którym działa Grupa Emitenta podlegają procesowi
ciągłego doskonalenia. Grupa obecnie oferuje rozwiązania stworzone w oparciu o określone technologie dostępne
w danym momencie i okolicznościach, co zmusza ją do ciągłego monitorowania rynku i aktualizowana posiadanej
bazy technicznej i technologicznej. Istnienie ryzyko pojawienia się i wykorzystania przez konkurencję nowszych
technologii oraz bardziej efektywnych, umożliwiających działalności przy niższym poziomie kosztów. W takiej
sytuacji może dojść do spadku zainteresowania ofertą Grupy, co mogłoby wywrzeć negatywny wpływ na poziom
konkurencyjności Grupy Emitenta, a tym samym wpłynąć na osiągane przez nią wyniki finansowe oraz
perspektywy rozwoju.
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W związku z istnieniem ryzyka zmian technologicznych Grupa dokłada wszelkich starań, aby dokładnie
monitorować rynek nowych technologii dostępnych na świecie – np. poprzez regularny udział w seminariach,
konferencjach i targach branżowych – by jak najszybciej poznawać i wdrażać pojawiające się innowacyjne
rozwiązania oraz wdrażania we własnych strukturach otwartości i umiejętności innowacyjnego myślenia. Wiąże
się jednak z koniecznością zakupu albo testowania nowych, często kosztownych technologii – jak również ich
integracji z dotychczasowymi technologiami – co w konsekwencji może wpłynąć na pogorszenie sytuacji
finansowej Grupy.
2.11.

Ryzyko związane ze wzrostem skali działalności

Grupa obecnie znajduje się w fazie dynamicznego wzrostu. Rosnąca skala działalności wymaga coraz większego
wysiłku organizacyjnego. Dalszy rozwój Grupy może również powodować ryzyko napotkania większych barier
związanych z zarządzaniem rozrastającą się organizacją.
Ryzyko wzrostu skali działalności Grupa ogranicza poprzez ciągłe podejmowanie działań zmierzających
do automatyzacji procesów administracyjnych oraz organizacyjnych przedsiębiorstwa. Grupa Emitenta posiada
własny dział IT oraz wprowadza nowe rozwiązania usprawniające pracę m.in. elektroniczną obsługę dokumentów
poprzez digitalizację dokumentów.
2.12.

Ryzyko nieterminowego regulowania należności przez kontrahentów

Terminowe regulowanie należności przez kontrahentów Grupy ma wpływ na jej działalność. W przypadku
nieterminowego wywiązywania się odbiorców ze zobowiązań wobec Grupy Emitenta istnieje ryzyko pogorszenia
się jej płynności finansowej. Działalność Grupy charakteryzuje się dużą dywersyfikacją klientów.
Zabezpieczeniem przed ryzykiem nieterminowego regulowania należności przez kontrahentów jest posiadanie
przez Grupę Emitenta kredytu w formie linii bieżącej. Finansowanie działalności Grupy odbywa się ze środków
własnych, a linia kredytowa ma posłużyć na budowanie pozytywnej historii kredytowej oraz zabezpieczenia kaucji
przetargowych w postaci gwarancji lub innych krótkookresowych potrzeb finansowych.
Wybrani klienci Grupy zostali objęci faktoringiem.
Grupa dodatkowo ubezpiecza należności poprzez pakiet ubezpieczeń wraz z pakietem windykacyjnym. Grupa
Emitenta równolegle prowadzi aktywny monitoring należności i interwencje w przypadku przekroczenia terminów
płatności, a w przypadku nagminnego nie wywiązywania się z płatności kieruje do windykacji.
Ze względu na dużą dywersyfikację odbiorców, Emitent ocenia, iż to ryzyko jest nieznaczne, jednak nie jest
w stanie wykluczyć wzrostu tego ryzyka w przyszłości, co może mieć znaczący wpływ na sytuację finansową
Grupy.
2.13.

Ryzyko braku dostępu do wykwalifikowanej kadry technicznej

Dynamiczny rozwój wymaga zasilenia Grupy Emitenta w wykwalifikowaną kadrę inżynierską i techniczną. Na
rynku pracy występuje niska podaż wykwalifikowanej kadry technicznej spełniającej wymagania Grupy, co może
spowodować w przyszłości konieczność podniesienia płac lub w przypadku braku wykwalifikowanej kadry
problemy z utrzymaniem jakości i wywiązaniem się z zobowiązań kontraktowych. Grupa Emitenta prowadzi stałą
rekrutacje na stanowiska serwisantów oraz inżynierów i doradców technicznych.

3.

Czynniki ryzyka związane z papierami wartościowymi, o dopuszczenie których do obrotu na
rynku regulowanym Emitent zamierza się ubiegać

3.1. Ryzyko związane z wstrzymaniem lub odmową dopuszczenia Akcji do obrotu giełdowego
Dopuszczenie Akcji Emitenta do obrotu giełdowego wymaga spełnienia warunków określonych w Regulaminie
GPW, a także uzyskania stosownej uchwały Zarządu Giełdy. Emitent zamierza złożyć wniosek o dopuszczenie
i wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynek równoległy GPW akcji serii Akcji serii A2, B, C oraz D.
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Spółka zamierza podjąć wszelkie działania niezbędne do tego, aby ww. papiery wartościowe zostały dopuszczone
i wprowadzone do obrotu giełdowego w najkrótszym możliwym terminie od zatwierdzenia Prospektu. Nie ma
jednak pewności, że wszystkie wymienione w § 3 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 6 Regulaminu GPW warunki zostaną
spełnione i że Akcje Spółki zostaną dopuszczone do obrotu giełdowego w planowanym terminie oraz na
planowanym rynku.
Zgodnie z § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2 Regulaminu GPW, do obrotu giełdowego mogą być dopuszczone
instrumenty finansowe, o ile:
1) został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru albo
został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, którego równoważność w rozumieniu przepisów Ustawy
o ofercie została stwierdzona przez właściwy organ nadzoru, chyba że sporządzenie, zatwierdzenie lub
stwierdzenie równoważności dokumentu informacyjnego nie jest wymagane;
2) ich zbywalność nie jest ograniczona;
3) w stosunku do ich emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne.
Emitent informuje, że zbywalność Akcji Emitenta jest nieograniczona oraz na Datę Prospektu nie toczy się
w stosunku do niego postępowanie upadłościowe ani likwidacyjne. W opinii Emitenta brak jest podstaw by
przypuszczać, że postępowania takie miałyby być otworzone w najbliższej przyszłości. W związku z powyższym
ryzyko niespełnienia warunków wymienionych w § 3 ust. 1 Regulaminu GPW jest znikome.
Zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu GPW, dopuszczane do obrotu giełdowego akcje powinny spełniać następujące
warunki:
1) iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej tych akcji, a w przypadku, gdy
określenie tej ceny nie jest możliwe – kapitały własne emitenta, powinny wynosić co najmniej 60 mln zł
albo równowartość w złotych co najmniej 15 mln euro, zaś w przypadku emitenta, którego akcje co
najmniej jednej emisji były przez okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających bezpośrednio złożenie
wniosku o dopuszczenie do obrotu giełdowego przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym lub
w organizowanym przez Giełdę alternatywnym systemie obrotu – co najmniej 48 mln zł albo
równowartość w złotych co najmniej 12 mln euro
2) w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na
walnym zgromadzeniu emitenta, powinno się znajdować co najmniej:
a) 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego oraz
b) 100 tys. akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej co
najmniej 4 mln zł albo równowartości w złotych równej co najmniej 1 mln euro, liczonej według
ostatniej ceny sprzedaży lub emisyjnej.
Zgodnie z § 3 ust. 9 Regulaminu GPW, wartość akcji ustala się przy zastosowaniu średnich bieżących kursów
walut obcych, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski, obowiązujących w dniu poprzedzającym dzień złożenia
wniosku o dopuszczenie do obrotu giełdowego.
Zgodnie z § 3 ust. 10 Regulaminu GPW w przypadku, gdy akcje objęte wnioskiem o dopuszczenie:
1) są notowane na innym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, albo gdy akcje te były
notowane na innym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu w okresie bezpośrednio
poprzedzającym złożenie wniosku o dopuszczenie, wartość akcji ustala się na podstawie średniego kursu
tych akcji na tym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, z ostatnich 3 miesięcy
poprzedzających dzień złożenia wniosku o dopuszczenie; w przypadku notowania tych akcji na innym
rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu przez okres krótszy niż 3 miesiące, wartość tą
ustala się na podstawie średniego kursu tych akcji z całego tego okresu (z wyłączeniem kursu z dnia
złożenia wniosku o dopuszczenie);
2) są notowane, albo były notowane, zarówno na innym rynku regulowanym (innych rynkach
regulowanych), jak i w alternatywnym systemie obrotu (alternatywnych systemach obrotu), wartość akcji
ustala się jako średnią arytmetyczną średniego kursu na innym rynku regulowanym (średnich kursów na
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innych rynkach regulowanych) i średniego kursu w alternatywnym systemie obrotu (średnich kursów w
alternatywnych systemach obrotu), z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o
dopuszczenie do obrotu giełdowego, a w przypadku krótszego okresu notowania -z całego tego okresu (z
wyłączeniem dnia złożenia wniosku o dopuszczenie).
Zgodnie z § 10 Regulaminu GPW rozpoznając wniosek o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu
giełdowego, Zarząd Giełdy bierze pod uwagę:
1) sytuację finansową emitenta i jej prognozę, a zwłaszcza rentowność, płynność i zdolność do obsługi
zadłużenia, jak również inne czynniki mające wpływ na wyniki finansowe emitenta,
2) perspektywy rozwoju emitenta, a zwłaszcza ocenę możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych
z uwzględnieniem źródeł ich
3) finansowania,
4) doświadczenie oraz kwalifikacje członków organów zarządzających i nadzorczych emitenta,
5) warunki, na jakich emitowane były instrumenty finansowe i ich zgodność z zasadami, o których mowa
w § 35 Regulaminu GPW (a więc z zasadami publicznego charakteru obrotu giełdowego określonymi we
wspólnych uchwałach Rady i Zarządu Giełdy),
6) bezpieczeństwo obrotu giełdowego i interes jego uczestników.
Ponadto, zgodnie z § 11 Regulaminu GPW, w celu wprowadzenia papierów wartościowych do obrotu na GPW
emitent powinien złożyć odpowiedni wniosek do Zarządu GPW w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia przez
Zarząd GPW uchwały o dopuszczeniu papierów wartościowych do obrotu na GPW.
W ocenie Spółki na Datę Prospektu Emitent spełnia warunki dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na
rynku równoległym w zakresie rozproszenia.
Na Datę Prospektu nie jest znana ostateczna kapitalizacja rynkowa Emitenta liczona według ceny rynkowej akcji
notowanych na rynku NewConnect ze średniego kursu tych akcji z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień
złożenia wniosku o ich dopuszczenie. W ocenie Zarządu przyszła kapitalizacja na ten dzień, będzie przewyższała
wymaganą minimalną jej wartość tj. 48 mln zł. Jednakże w przypadku znaczącego spadku kursu akcji Emitenta
na rynku NewConnect istnieje ryzyko, iż Emitent może nie spełnić wymogu minimalnej wartości akcji.
Emitent podejmie działania, które przyczynią się do zainteresowania inwestorów akcjami Emitenta. Przedstawi
swoją działalność w trakcie spotkań z mediami, także na stronie zaprezentuje wyniki oraz strategię rozwoju.
Przeprowadzi także spotkania z analitykami z wybranych domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych.
Zamiarem Emitenta jest również współpraca z domem maklerskim, który będzie pełnił rolę animatora. Opinii
Emitenta działania te wpłyną na wzrost obrotów i przyczynią się do zwiększenia płynności.
Emitent zamierza podjąć wszelkie działania niezbędne do tego, aby Akcje zostały dopuszczone i wprowadzone do
obrotu na rynku równoległym GPW w najkrótszym możliwym terminie. Nie ma jednak pewności, że wszystkie
wymienione powyżej warunki zostaną spełnione w okresie ważności Prospektu i że Akcje Emitenta zostaną
dopuszczone do obrotu na GPW. Istnieje ryzyko, że Spółka nie spełni kryteriów określonych w Regulaminie GPW
i nie uzyska zgody Zarządu GPW na dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku równoległym (Spółka może się
odwołać od uchwały Zarządu GPW w sprawie odmowy wydania zgody do rady nadzorczej GPW). W razie
odmowy dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku równoległym Spółka nie będzie mogła złożyć kolejnego wniosku
w sprawie dopuszczenia tych samych Akcji do obrotu przez okres sześciu miesięcy od dnia doręczenia uchwały
Zarządu GPW, a w przypadku odwołania się od wyżej wymienionej uchwały - od dnia doręczenia uchwały rady
nadzorczej GPW. Ponadto zgodnie z Regulaminem GPW Zarząd GPW może uchylić uchwałę dotyczącą
dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od przyjęcia takiej uchwały
nie zostanie złożony wniosek o wprowadzenie Akcji do obrotu na GPW.
Nie ma zatem pewności, że wszystkie wymienione powyżej warunki zostaną spełnione w okresie ważności
Prospektu i że Akcje Emitenta zostaną dopuszczone do obrotu na rynku równoległym GPW.
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3.2. Ryzyko związane z opóźnieniem rejestracji Akcji serii A2 w KDPW
Instrumenty finansowe mogą zostać wprowadzone do obrotu na GPW po ich zarejestrowaniu w KDPW. Akcje
serii B, Akcje serii C oraz Akcje serii D będące przedmiotem obrotu na NewConnect są zarejestrowane w KDPW.
Ewentualne przedłużanie się okresu postępowania rejestracyjnego w KDPW w stosunku do Akcji serii A2,
w szczególności z przyczyn leżących po stronie Emitenta, skutkować będzie opóźnieniem we wprowadzaniu Akcji
do obrotu giełdowego, w stosunku do zakładanych przez Emitenta terminów rozpoczęcia obrotu Akcjami.
3.3. Ryzyko uchylenia uchwały o dopuszczeniu Akcji serii A2 do obrotu giełdowego
Zgodnie z § 11 Regulaminu GPW, Zarząd Giełdy może uchylić uchwałę o dopuszczeniu Akcji serii A2 do obrotu
giełdowego, jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia jej wydania nie zostanie złożony wniosek o wprowadzenie do
obrotu giełdowego tych akcji.
3.4. Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen Akcji
Ceny papierów wartościowych, będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym, mogą podlegać
znaczącym wahaniom. Czynniki wpływające na podejmowanie przez poszczególnych inwestorów decyzji
inwestycyjnych nierzadko nie mają związku z działalnością Emitenta i wynikami finansowymi generowanymi
przez Spółkę. Na czynniki te istotny wpływ mają również sytuacja makroekonomiczna Polski i świata, ogólna
koniunktura na rynku kapitałowym oraz wysokość stóp procentowych na rynku pieniężnym.
Cena rynkowa Akcji Emitenta może również ulec zmianie m.in. w związku z polepszeniem lub pogorszeniem
wyników działalności Emitenta, ze zbyciem Akcji przez znacznych akcjonariuszy, z wahaniami płynności i oceną
inwestorów. Wobec ryzyka dotyczącego kursu i płynności Akcji nie można zapewnić, iż osoba nabywająca Akcje
Emitenta będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie.
Ograniczona płynność obrotu Akcjami Emitenta może przyczynić się do powstania problemów polegających na
braku możliwości sprzedaży Akcji Emitenta przez inwestora po oczekiwanej przez niego cenie w ograniczonym
okresie czasu.
Należy również zaznaczyć, iż inwestycje dokonywane bezpośrednio w akcje będące przedmiotem obrotu na GPW,
generalnie cechują się większym ryzykiem od inwestycji w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
czy w skarbowe papiery wartościowe.
3.5. Ryzyko zawieszenia notowań
W myśl z § 30 ust. 1 pkt 1 Regulaminu GPW, na wniosek Spółki lub jeżeli Zarząd GPW uzna, że Spółka narusza
przepisy obowiązujące na GPW albo, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo uczestników obrotu, Zarząd Giełdy
może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres do trzech miesięcy. Zgodnie z § 30 ust. 2 Regulaminu
GPW Zarząd Giełdy zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc na żądanie KNF
zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie. Zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy o Obrocie w przypadku, gdy
obrót określonymi papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w
okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub
bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, lub naruszenia interesów inwestorów, KNF może żądać od GPW
zawieszenia obrotu tymi papierami lub instrumentami. W żądaniu, Komisja może wskazać termin, do którego
zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zachodzą uzasadnione obawy, że w
dniu jego upływu będą zachodziły przesłanki zawieszenia obrotu opisane powyżej. Komisja uchyla decyzję
zawierającą żądanie, w przypadku gdy po jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia
prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, lub naruszenia
interesów inwestorów.
Podczas zawieszenia obrotu papierami wartościowymi inwestorzy nie mają możliwości nabywania i zbywania
takich papierów wartościowych w obrocie giełdowym, co negatywnie wpływa na ich płynność. Spółka nie może
wykluczyć, że po rozpoczęciu notowań Akcji serii A2, B, C i D nie powstaną przesłanki zawieszenia obrotu tymi
papierami wartościowymi.

46

Prospekt emisyjny Sescom S.A.
3.6. Ryzyko wykluczenia Akcji z obrotu giełdowego
Zgodnie z § 31 ust. 1 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy może wykluczyć akcje spółki z obrotu giełdowego: (i)
jeżeli ich zbywalność stanie się ograniczona, (ii) na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy
o Obrocie Instrumentami Finansowymi, (iii) w przypadku zniesienia ich dematerializacji, (iv) w przypadku
wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru.
Ponadto, oprócz wyżej wymienionych przypadków wykluczenia, na podstawie § 31 ust. 2 Regulaminu Giełdy,
Zarząd GPW może wykluczyć akcje spółki z obrotu giełdowego: (i) jeżeli przestały spełniać pozostałe warunki
dopuszczenia do obrotu giełdowego poza określonymi w § 31 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu Giełdy, (ii) jeżeli emitent
uporczywie narusza przepisy obowiązujące na GPW, (iii) na wniosek emitenta, (iv) wskutek ogłoszenia upadłości
emitenta lub w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków majątku
emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, (v) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo
uczestników obrotu, (vi) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub
przekształceniu, (vii) jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym
papierze wartościowym, (viii) wskutek podjęcia przez Emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące
przepisy prawa bądź (ix) wskutek otwarcia likwidacji emitenta.
Zgodnie z art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, prawo do czasowego lub bezterminowego wykluczenia akcji
z obrotu giełdowego przysługuje również KNF w przypadku stwierdzenia niewykonywania lub nienależytego
wykonywania przez Emitenta szeregu obowiązków, do których odwołuje się art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie
Publicznej. Przed wydaniem takiej decyzji, KNF zasięga opinii GPW. Na żądanie KNF spółka prowadząca rynek
regulowany wyklucza z obrotu wskazane przez KNF papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe, w
przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub
bezpieczeństwu obrotu na tym rynku albo powoduje naruszenie interesów inwestorów. W razie wykluczenia akcji
z obrotu giełdowego, spółka prowadząca rynek regulowany ma obowiązek niezwłocznego przekazania takiej
informacji do publicznej wiadomości, za pośrednictwem agencji informacyjnej.
W sytuacji, gdy spółka prowadząca rynek regulowany zdecyduje się wykluczyć Akcje z obrotu giełdowego, zbycie
Akcji może napotkać trudności i wiązać się zarówno z koniecznością dodatkowych kosztów, jak i uzyskania ceny
znacznie niższej aniżeli cena rynkowa w ostatnim notowaniu akcji przed wykluczeniem ich z obrotu giełdowego.
Jeżeli Spółka nie wykona albo wykona nienależycie obowiązki, nakazy lub narusza zakazy przewidziane
w odpowiednich przepisach Ustawy o Ofercie Publicznej, Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub
Rozporządzenia 809/2004 bądź postępuje wbrew wskazanym tam obowiązkom, KNF może:
-

wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym na czas
określony lub bezterminowo,
nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansowa podmiotu, na który nakładana jest kara,
karę pieniężną w wysokości do 1 000 000 zł, lub
zastosować obie powyższe sankcje łącznie.

Dodatkowo, zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawy o Obrocie, na żądanie KNF, spółka prowadząca rynek regulowany
wyklucza z obrotu wskazane przez KNF papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe, w przypadku gdy
obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu
obrotu na tym rynku albo powoduje naruszenie interesu inwestorów.
3.7. Ryzyko nieprawidłowego wykonywania przez inwestorów obowiązków wynikających z przepisów
prawa
Inwestorzy, którzy nabywają Akcje Emitenta powinni mieć na uwadze wymóg przestrzegania zasad i obowiązków
nałożonych na akcjonariuszy spółek publicznych zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej i Ustawie o Obrocie
Instrumentami Finansowymi. Istnieje ryzyko, że Inwestorzy mogą nie przestrzegać bądź też nieprawidłowo
wykonywać obowiązki wynikające z ww. przepisów prawa, wobec czego muszą się liczyć z możliwością
nałożenia na nich sankcji za nieprzestrzeganie tych obowiązków.
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Emitent zwraca również uwagę, iż nie przestrzeganie zasad i obowiązków nałożonych na akcjonariuszy spółek
publicznych zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej i Ustawie o Obrocie Instrumentami finansowymi przez innych
akcjonariuszy, może wpływać negatywnie na postrzeganie samego Emitenta, co może wpływać negatywnie na
wycenę oraz sytuację finansową samego Emitent poprzez chociażby utrudnienie w pozyskiwaniu kapitału.
3.8. Ryzyko rozwodnienia akcjonariatu w rezultacie kolejnych emisji
Akcjonariusze powinni mieć świadomość, iż istnieje ryzyko rozwodnienia akcjonariatu w rezultacie kolejnych
emisji akcji. Istnieje ryzyko, że w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności Spółka będzie musiała
przeprowadzić dodatkową emisję akcji lub rozważyć inne źródła finansowania.
3.9. Ryzyko związane z niewłaściwym wypełnianiem obowiązków informacyjnych
W dniu 16 kwietnia 2014 r. Parlament Europejski przyjął Rozporządzenie MAR, które wprowadza wiele zmian
do regulacji i stanu prawnego obowiązującego na Datę Prospektu, m.in. w zakresie: (i) publikacji informacji
poufnych; (ii) raportowania o transakcjach osób pełniących funkcje zarządcze; (iii) działań mających na celu
zapobieganie nadużyciom i manipulacjom na rynku; (iv) raportowania transakcji podejrzanych; oraz (v) konfliktu
interesów.
Rozporządzenie MAR weszło w życie w dniu 3 lipca 2016 r. i od tego dnia jest bezpośrednio stosowane w całości
we wszystkich państwach członkowskich UE, w tym również w Polsce.
Nie wszystkie polskie regulacje niezbędne do dostosowania polskiego prawa do Rozporządzenia MAR zostały
uchwalone i weszły w życie przed datą rozpoczęcia obowiązywania Rozporządzenia MAR. Mimo, że wejście
w życie Rozporządzenia MAR wyłącza możliwość stosowania sprzecznych lub niezgodnych z nim przepisów
polskiego prawa, to współistnienie niespójnych regulacji prawnych może utrudniać ich właściwe interpretacje
i stosowanie.
W związku z tym, że Emitent jest spółką publiczną, wprowadził on w życie odpowiednie procedury
uwzględniających przepisy Rozporządzenia MAR oraz Dyrektywy MAD. Jednakże wprowadzenie przez Emitenta
nieprawidłowych procedur dotyczących wymogów Rozporządzenia MAR, lub nieprawidłowa interpretacja
nowych przepisów mogą skutkować m.in. nałożeniem na Emitenta dotkliwych sankcji przez organy nadzoru.
Wystąpienie takich zdarzeń może negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki działalności lub
perspektywy Grupy, a także cenę Akcji.
3.10.
Ryzyko nałożenia przez KNF sankcji administracyjnych na Spółkę w wyniku naruszenia
obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie Publicznej i Ustawy o Obrocie Instrumentami
Finansowymi
Zgodnie z art. 96 Ustawy o Ofercie Publicznej, jeżeli emitent nie spełnia określonych wymogów prawnych, w tym
obowiązków informacyjnych, KNF może: (i) wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo,
jego papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo (ii) nałożyć karę pieniężną w wysokości do 1
mln PLN, albo (iii) zastosować obie sankcje łącznie. Ponadto, jeżeli emitent nie wykonuje albo nienależycie
wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 56-56c Ustawy o Ofercie Publicznej w zakresie informacji
okresowych, art. 59 Ustawy o Ofercie Publicznej w zakresie informacji okresowych, art. 63 i art. 70 pkt 1 Ustawy
o Ofercie Publicznej, KNF może: (a) wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony albo bezterminowo,
papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo (b) nałożyć karę pieniężną do wysokości 5 mln
PLN albo kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim
zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 5 mln PLN, albo (c) zastosować obie
sankcje łącznie. W przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez
emitenta w wyniku naruszenia obowiązków, o których mowa w zdaniu poprzednim, zamiast kary, o której mowa
w punktach (a), (b) i (c) powyżej, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości dwukrotnej kwoty osiągniętej
korzyści lub unikniętej straty. Przy wymierzaniu kary za naruszenia, o których mowa powyżej, KNF bierze w
szczególności pod uwagę: 1) wagę naruszenia oraz czas jego trwania; 2) przyczyny naruszenia; 3) sytuację
finansową podmiotu, na który nakładana jest kara; 4) skalę korzyści uzyskanych lub strat unikniętych przez
podmiot, który dopuścił się naruszenia, lub podmiot, w którego imieniu lub interesie działał podmiot, który
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dopuścił się naruszenia, o ile można tą skalę ustalić; 5) straty poniesione przez osoby trzecie w związku z
naruszeniem, o ile można te straty ustalić; 6) gotowość podmiotu dopuszczającego się naruszenia do współpracy
z KNF podczas wyjaśniania okoliczności tego naruszenia; 7) uprzednie naruszenia przepisów niniejszej ustawy
popełnione przez podmiot, na który nakładana jest kara. Ponadto, zgodnie z art. 96 ust. 6 oraz ust. 6a Ustawy o
Ofercie Publicznej, w przypadku rażącego naruszenia obowiązków, o których mowa powyżej, KNF może nałożyć
na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję członka zarządu, lub rady nadzorczej spółki publicznej, zewnętrznie
zarządzającego ASI lub zarządzającego z UE w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych lub
towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego organem funduszu inwestycyjnego zamkniętego, karę pieniężną
do wysokości odpowiednio 1 mln PLN (członek zarządu) oraz 100.000 PLN (członek rady nadzorczej).
Działając na podstawie art. 175 Ustawy o Obrocie, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną na
każdego kto nie wykonał lub nienależycie wykonał obowiązek, o którym mowa w art. 19 ust. 1-7 Rozporządzenia
MAR: (i) w przypadku osób fizycznych – do wysokości 2 072 800 PLN, (ii) w przypadku innych podmiotów – do
wysokości 4 145 600 PLN. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty
unikniętej przez podmiot w wyniku naruszeń, zamiast kary, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości
trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.
Ponadto zgodnie z art. 176 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy emitent nie wykonuje lub wykonuje nienależycie
obowiązki wymienione w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia MAR, KNF może: w drodze decyzji, (i) nałożyć karę
pieniężną do wysokości 4 145 600 PLN lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego
przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona
4 145 600 PLN. W przypadku wydania takiej decyzji przez KNF, zgodnie z § 31 ust. 1 pkt 4 Regulaminu GPW,
zarząd GPW wyklucza takie papiery wartościowe z obrotu giełdowego.
Spółka nie może zagwarantować, że w przyszłości KNF nie nałoży takich sankcji na Spółkę. Nałożenie sankcji na
Spółkę, a nawet samo wszczęcie przez KNF postępowania w przedmiocie nałożenia sankcji na Spółkę może
negatywnie wpłynąć na jej reputację i jej postrzeganie przez aktualnych i potencjalnych klientów oraz inwestorów,
a także wpłynąć na płynność i cenę rynkową Akcji.
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Część III – DOKUMENT REJESTRACYJNY
1.
1.1

Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie Emisyjnym
Emitent

Firma:
Siedziba:
Adres:
Telefon:
Fax:
e-mail:
Adres internetowy:

Sescom S.A.
Gdańsk, Polska
Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk
+48 58 761 29 60
+48 58 761 29 61
info@sescom.eu
www.sescom.eu

Spółka jest podmiotem odpowiedzialnym za wszystkie informacje zamieszczone w Prospekcie.
W imieniu Emitenta działają:
Sławomir Halbryt
Sławomir Kądziela
Adam Kabat
Magdalena Budnik

Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

Sposób reprezentacji:
W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki, upoważniony
jest samodzielnie Prezes Zarządu lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu
działający łącznie z Prokurentem.
Oświadczenie osób działających w imieniu Spółki
stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004
z dnia 29 kwietnia 2004 roku
Sescom Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Polska, będąc odpowiedzialną za wszystkie informacje
zamieszczone w Prospekcie, niniejszym oświadcza zgodnie z najlepszą wiedza i przy dołożeniu należytej
staranności by zapewnić taki stan, że informacje zawarte w Prospekcie emisyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne
ze stanem faktycznym oraz nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie.
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1.2

Firma Inwestycyjna

Firma:
Siedziba:
Adres:
Telefon:
Fax:
e-mail:
Adres internetowy:

Ventus Asset Management S.A.
Warszawa, Polska
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
+48 22 202 67 80
+48 22 202 67 81
ventusam@ventusam.pl
www.ventusam.pl

Ventus Asset Management S.A. na podstawie informacji przekazanych lub potwierdzonych przez Spółkę
sporządziła przy dołożeniu należytej staranności i jest odpowiedzialna za następujące części:
- w Dokumencie Podsumowującym: C.6, E.1, E.3, E.4, E.5, E.6, E.7.
- w Czynnikach Ryzyka: 3.
- w Dokumencie Rejestracyjnym: 1.2, 3, 5.2, 6.1, 6.2, 9, 10, 12
- w Dokumencie Ofertowym: 2, 3.3, 3.4, 5, 6, 8, 9.
Osobami działającymi w imieniu Ventus Asset Management S.A. są osoby fizyczne:
Sergiusz Góralczyk
Robert Tomaszewski
Maciej Kaźmierczak

Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Prokurent

Sposób reprezentacji:
dwóch Członków Zarządu działających łącznie
Oświadczenie osób działających w imieniu
Ventus Asset Management Spółka Akcyjna
stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004
z dnia 29 kwietnia 2004 roku
Działając w imieniu Ventus Asset Management S.A. oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy
dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu,
w sporządzeniu których brała udział i za które jest odpowiedzialny Ventus Asset Management S.A. są prawdziwe,
rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że informacje zawarte w tych częściach Prospektu nie pomijają
niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.
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1.3

Doradca Prawny

Firma:
Siedziba:
Adres:
Telefon:
Fax:
e-mail:
Adres internetowy:

CP Legal Oprzalski Szczeciński sp. k
Warszawa, Polska
ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
+48 22 110 00 64
+48 22 692 73 98
office@cplegal.pl
www.cplegal.pl

CP Legal Oprzalski Szczeciński sp. k na podstawie informacji przekazanych lub potwierdzonych przez Spółkę
sporządziła przy dołożeniu należytej staranności i jest odpowiedzialna za następujące części:
- w Dokumencie Podsumowującym: B5, B6, C1, C3, C4, C5, C6, C7.
- w Czynnikach Ryzyka: - w Dokumencie Rejestracyjnym: 1.3, 5.1, 7, 8, 11, 14, 16, 18, 20.6, 20.7, 21.1, 21.2, 22, 24, 25
- w Dokumencie Ofertowym: 4
W imieniu CP Legal Oprzalski Szczecinski sp. k działają komplementariusze tj.:
Przemysław Szpytka
Szymon Oprzalski
Piotr Szczeciński

komplementariusz uprawniony do jednoosobowej reprezentacji
komplementariusz uprawniony do jednoosobowej reprezentacji
komplementariusz uprawniony do jednoosobowej reprezentacji

Oświadczenie osób działających w imieniu
CP Legal Oprzalski Szczeciński sp. k
stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004
z dnia 29 kwietnia 2004 roku
Działając w imieniu CP Legal Oprzalski Szczeciński sp. k oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy
dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu, w sporządzeniu
których brał udział i za które jest odpowiedzialny CP Legal Oprzalski Szczciński sp. k są prawdziwe, rzetelne
i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że informacje zawarte w tych częściach Prospektu nie pomijają niczego, co
mogłoby wpływać na ich znaczenie.
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2
2.1

Biegli rewidenci
Imiona i nazwiska (nazwy) oraz adresy biegłych rewidentów Emitenta w okresie objętym
historycznymi informacjami finansowymi (wraz z ich przynależnością do organizacji zawodowych)

Badanie skonsolidowanych informacji finansowych Grupy Kapitałowej za okres od 1 października 2014 r. do 30
września 2015 r. sporządzonych na potrzeby Prospektu emisyjnego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej, oraz zgodnie z wymogami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29
kwietnia 2004 r., wykonującego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji
zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów
emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam (Dz. Urz. UE L 149 z 20 kwietnia 2004 r., ze zm.) przeprowadził
Michal Rudowski, Kluczowy Biegły Rewident, wpisany na listę biegłych rewidentów pod numerem 11046, który
w okresie przeprowadzenia badania był zatrudniony REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, ul. Starodworska 1, 80-137 Gdańsk, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych pod numerem 101.
Badanie skonsolidowanych informacji finansowych Grupy Kapitałowej za okres od 1 października 2015 r. do 30
września 2016 r., sporządzonych na potrzeby Prospektu emisyjnego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej, oraz zgodnie z wymogami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29
kwietnia 2004 r., wykonującego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji
zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów
emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam (Dz. Urz. UE L 149 z 20 kwietnia 2004 r., ze zm.) przeprowadził Piotr
Witek, Kluczowy Biegły Rewident, wpisany na listę biegłych rewidentów pod numerem 9631, który w okresie
przeprowadzenia badania był zatrudniony REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, ul. Starodworska 1, 80-137 Gdańsk, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych pod numerem 101.
Śródroczny raport jednostkowy i skonsolidowany Grupy za okres kończący się 31 marca 2017 r. wraz z danymi
porównawczymi za okres kończący się 31 marca 2016 r. sporządzony wg MSSF, nie był badany przez biegłego
rewidenta.
Śródroczny raport jednostkowy i skonsolidowany Grupy za okres kończący się 30 czerwca 2017 r. wraz z danymi
porównawczymi za okres kończący się 30 czerwca 2016 r. sporządzony wg MSSF, nie był badany przez biegłego
rewidenta.
Śródroczny raport jednostkowy i skonsolidowany Grupy za okres kończący się 30 września 2017 r. wraz z danymi
porównawczymi za okres kończący się 30 września 2016 r. sporządzony wg MSSF, nie był badany przez biegłego
rewidenta.

2.2

Informacje na temat rezygnacji, zwolnienia lub zmiany biegłego rewidenta

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi biegły rewident nie złożył rezygnacji Emitentowi,
nie został zmieniony, ani zwolniony przez Emitenta, z zastrzeżeniem poniższym.
Sprawozdania finansowe za lata obrotowe zakończone 30.09.2015 r. oraz 30.09.2016 r. zostały zbadane przez
REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - podmiot wpisany na listę
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 101. W imieniu REWIT Księgowi
i Biegli Rewidenci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością badanie historycznych informacji finansowych za
rok obrotowy zakończony 30.09.2015 r. dokonał Michal Rudowski - wpisany na listę biegłych rewidentów pod
numerem 11046, podczas gdy badanie historycznych informacji finansowych za rok obrotowy zakończony
30.09.2016 r. dokonał Piotr Witek - wpisany na listę biegłych rewidentów pod numerem 9631.
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3
3.1

Wybrane informacje finansowe
Wybrane historyczne informacje finansowe emitenta, za każdy rok obrotowy okresu objętego
historycznymi informacjami finansowymi, oraz za każdy następujący po nim okres śródroczny,
w tej samej walucie co informacje finansowe.

Zaprezentowane poniżej wybrane informacje finansowe zostały sporządzone na podstawie:
- skonsolidowanych informacji finansowych obejmujących sprawozdanie finansowe za okres od
1 października 2014 r. do 30 września 2015 r., sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej i które zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta,
- skonsolidowanych informacji finansowych obejmujących sprawozdanie finansowe za okres od
1 października 2015 r. do 30 września 2016 r., sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej i które zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta,
- skonsolidowanych informacji finansowych zaprezentowanych w raporcie śródrocznym Grupy Emitenta
za okres od 1 października 2016 r. do 31 marca 2017 r. (wraz z informacjami finansowymi za okres
porównawczy), sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej i które nie zostały poddane badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta,
- skonsolidowanych informacji finansowych zaprezentowanych w raporcie śródrocznym Grupy Emitenta
za okres od 1 października 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. (wraz z informacjami finansowymi za okres
porównawczy), sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej i które nie zostały poddane badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta,
- skonsolidowanych informacji finansowych zaprezentowanych w raporcie śródrocznym Grupy Emitenta
za okres od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r. (wraz z informacjami finansowymi za okres
porównawczy), sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej i które nie zostały poddane badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta.
Wybrane informacje finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych (w tys. zł)
Dane (tys. zł)

01.10.2016 30.09.2017

01.10.2016 30.06.2017

01.10.2016 31.03.2017

01.10.2015 30.09.2016

01.10.2015 30.06.2016

01.10.2015 31.03.2016

01.10.2014 30.09.2015

zbadane

niezbadane

niezbadane

zbadane

niezbadane

niezbadane

niezbadane

Przychody
ze sprzedaży

95 590

66 823

43 994

70 419

45 489

29 764

44 557

Zysk (strata) brutto
ze sprzedaży

18 986

12 369

9 206

16 337

10 946

7 646

10 938

Zysk (strata)
na działalności
operacyjnej

7 439

3 830

2 564

5 427

3 442

3 012

4 005

Zysk (strata) netto

5 800

2 685

1 771

4 428

2 943

2 645

3 138

Przepływy środków
pieniężnych
z działalności
operacyjnej
Przepływy środków
pieniężnych
z działalności
inwestycyjnej
Przepływy środków
pieniężnych
z działalności
finansowej

3 018

3 002

2 436

391

-753

-108

440

-1 158

-879

-327

-6 445

-6 630

-249

-498

-2 496

-1 967

-1 463

2 865

3 351

-156

-313

Przepływy pieniężne
netto

3 458

155

645

-3 189

-4 033

-514

-371

Źródło: Emitent
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Wybrane informacje finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej (w tys. zł)
30.09.2017

30.06.2017

31.03.2017

30.09.2016

30.06.2016

31.03.2016

30.09.2015

niezbadane

niezbadane

niezbadane

zbadane

niezbadane

niezbadane

zbadane

Aktywa trwałe

13 862

13 319

13 185

13 325

13 418

4 779

4 967

Aktywa obrotowe
Środki pieniężne
i inne aktywa
pieniężne
Aktywa razem

32 024

28 417

25 187

26 659

22 872

23 895

21 719

3 458

4 249

4 739

4 094

5 716

6 769

7 283

45 886

41 736

38 372

39 985

36 290

28 674

26 686

Kapitał własny

27 423

24 303

23 371

21 631

20 154

19 856

17 180

Zobowiązania razem
Zobowiązania
długoterminowe
Zobowiązania
krótkoterminowe
Pasywa razem

18 463

17 433

15 001

18 353

16 135

8 817

9 505

2 458

2 470

1 499

1 289

1 243

519

527

16 004

14 963

13 502

17 064

14 893

8 299

8 978

48 886

41 736

38 372

39 985

36 290

28 674

26 686

Dane (tys. zł)

Źródło: Emitent

4

Czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka związane z Grupą Emitenta i jego działalnością zostały przedstawione w Części II Prospektu –
„Czynniki Ryzyka”.

5
5.1
5.1.1

Informacje o Emitencie
Historia i rozwój Emitenta
Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta

Prawną (statutową) nazwą Emitenta jest, zgodnie z § 1 Statutu Emitenta, Sescom Spółka Akcyjna. Na podstawie
art. 305 §2 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.),
Sescom Spółka Akcyjna może również posługiwać się skróconą nazwą Sescom S.A.
5.1.2

Miejsce rejestracji emitenta oraz jego numer rejestracyjny

Emitent został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla Gdańska - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314588.
Emitent posługuje się również numerami ewidencyjnymi:
REGON:
NIP:
5.1.3

220679145
9571006288

Data utworzenia Emitenta oraz czas, na jaki został utworzony

Podpisanie aktu zawiązania i nadanie Statutu Emitentowi nastąpiło 14 sierpnia 2008 roku. Emitent został
zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 29 września 2008 roku. Zgodnie z § 4 Statutu Emitenta,
został on utworzony na czas nieokreślony.
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5.1.4

Siedziba i forma prawna Emitenta, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi
działa Emitent, kraj siedziby oraz adres i numer telefonu jego siedziby (lub głównego miejsca
prowadzenia działalności, jeśli jest ono inne niż siedziba)

Nazwa (firma):
Forma prawna Emitenta:
Kraj siedziby Emitenta:
Siedziba i adres:
Numery telefonów:
Fax:
E-mail:
Adres strony internetowej:
Przepisy prawa:

Sescom Spółka Akcyjna
Spółka Akcyjna
Polska
ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk
+48 58 761 29 60
+48 58 761 29 61
info@sescom.eu
www.sescom.eu
Emitent prowadzi działalność na podstawie i zgodnie z przepisami
prawa polskiego, w szczególności przepisami Kodeksu Spółek
Handlowych, a także na podstawie Statutu Emitenta.

Siedziba Emitenta jest głównym miejscem prowadzenia przez niego działalności.
5.1.5

Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej emitenta

Geneza działalności Emitenta sięga roku 2003, kiedy to powstała spółka jawna Montel S. Halbryt i S-ka
specjalizująca się w pracach budowlanych i instalacyjnych. W dniu 14 sierpnia 2008 roku w wyniku wniesienia
wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Montel S. Halbryt i S-ka została
zawiązana spółka Sescom S.A. W dniu tym nastąpiło podpisanie aktu zawiązania i nadanie Statutu Emitentowi.
Emitent został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29 września 2008 roku.
W dniu 11 maja 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło uchwałę
o obniżeniu kapitału zakładowego z 3 100 000,00 PLN do 1 550 000,00 PLN poprzez zmniejszenie wartości
nominalnej dotychczas wyemitowanych akcji z wartości 0,10 PLN do wartości 0,05 PLN.
14 września 2009 roku aktem notarialnym za Rep. A nr 18950/2009 sporządzonym przed notariuszem Tomaszem
Binkowskim, notariuszem w Gdańsku, zmieniono treść Statutu Emitenta w ten sposób, że wpisano do Statutu
2 000 000 sztuk imiennych akcji serii C o wartości nominalnej 0,05 PLN każda oraz zmieniono wysokość kapitału
zakładowego Emitenta z kwoty 1 550 000,00 PLN na kwotę 1 650 000,00 PLN. Powyższe zmiany zostały
zarejestrowane w KRS w dniu 14 października 2009 roku.
W dniu 21 listopada 2012 roku została zarejestrowana w KRS zmiana wartości nominalnej akcji Emitenta w ten
sposób, że z wartości nominalnej 0,05 PLN określono ich wartość nominalną w wysokości 1,00 PLN każda.
W dniu 25 lutego 2013 roku zmieniono treść Statutu Emitenta w ten sposób, że wpisano 450 000 sztuk akcji na
okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN każda akcja, a także zmieniono kapitał zakładowy Emitenta
z 1 650 000,00 PLN na 2 100 000,00 PLN. Zmiany zostały zarejestrowana w KRS w dniu 8 marca 2013 roku.
Aktem notarialnym z 12 stycznia 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie
ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Emitenta do obrotu na rynku
regulowanym.
W dniu 23 maja 2016 roku Emitent otrzymał wnioski akcjonariuszy, którzy posiadają łącznie 750 000 sztuk akcji
imiennych serii A, o zamianę 750 000 sztuk akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela.
W marcu 2017 roku Grupa Emitenta przeszła rebranding celem uporządkowania oferty i umożliwienia jej dalszego
rozwoju oraz wzmocnienia marki i jej pozycji konkurencyjnej na rynku europejskim. Działania te są efektem
wdrożenia strategii rozwoju do 2020 roku zakładającej przygotowanie Emitenta do konkurowania globalnie.
W związku z tym, iż zgodnie z § 6 ust. 3 Statutu Emitenta zamiany akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela
dokonuje Walne Zgromadzenie Emitenta, Zarząd Emitenta zwołał na dzień 24 czerwca 2016 roku Walne
Zgromadzenie, przedmiotem obrad którego było podjęcie uchwały w przedmiotowej kwestii. Nadzwyczajne
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Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2016 roku podjęło uchwałę w przedmiocie zamiany 750 000 sztuk akcji
imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela. Tym samym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta
dokonało zmiany oznaczenia akcji serii A w ten sposób, że akcje imienne serii A zostały oznaczone jako akcje
imienne serii A1, a akcje na okaziciela serii A zostały oznaczone jako akcje na okaziciela serii A2. Zmiana ta
odnotowana została w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20 lipca 2016 r.
Emitent świadczy specjalistyczne usługi w sektorze outsourcingu utrzymania technicznego nieruchomości.
Podstawowe usługi Grupy Emitenta to techniczne utrzymanie sieci handlowych i usługowych.
Do najistotniejszych zdarzeń w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta zaliczyć można:
-

-

-

-

-

14 sierpnia 2008 – podpisanie aktu zawiązania i nadanie Statutu Emitentowi;
29 września 2008 – rejestracja Emitenta w Krajowym Rejestrze Sądowym’
listopad 2008 – powstanie drugiej wersji internetowej Platformy SES Support® służącej usprawnianiu
procesów technicznych polegających m.in. na zgłaszaniu usterek, planowanie przeglądów, gromadzenie
danych technicznych, zdalną obsługę prac technicznych;
maj 2009 – obniżenie kapitału zakładowego Emitenta z wysokości 3 100 000,00 PLN do 1 550 000,00
PLN. W związku z powyższym dokonano renominacji akcji serii A i B z wartości 0,10 PLN do wartości
0,05 PLN. Obniżenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 15 września 2009
roku;
czerwiec 2009 – rozpoczęcie sprzedaży SES Control® wersja 1.0;
wrzesień 2009 – emisja akcji serii C na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia
14 września 2009 roku w liczbie 2 000 000 akcji imiennych o wartości nominalnej 0,05 PLN każda
(rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 14 października 2009 roku);
styczeń 2010 – obsługa 1 000 obiektów;
czerwiec 2010 – objęcie udziałów w Bałtyckim Centrum Transferu Technologii S.A.;
luty 2011 - rozpoczęcie autorskich programów szkoleniowych w ramach Akademii Sescom. W ramach
Akademii Sescom prowadzone są szkolenia dla pracowników, partnerów i klientów Sescom z zakresu
specjalistycznej wiedzy technicznej związanej m.in. z wykorzystywaniem nowych technologii w sektorze
informatycznym, grzewczym, wentylacji. Akademia Sescom prowadzi program certyfikacji uczestników
szkoleń;
kwiecień 2011 – realizacja pierwszego zlecenia serwisowego HVAC na terenie Republiki Czeskiej;
lipiec 2011 – obsługa ponad 10 000 obiektów;
listopad 2011 – poszerzenie oferty o świadczenie usług w sektorze telekomunikacyjnym, rozpoczęcie
procesu wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania według wymagań normy ISO 9001:2008;
grudzień 2011 - rejestracja Sescom Czech Republic s.r.o. z siedzibą w Ostrawie jako spółki w 100%
zależnej od Emitenta w celu zapewnienia sprawności obsługi klientów na rynku czeskim;
marzec 2012 – otwarcie baz serwisowych w Republice Słowackiej;
marzec 2012 - poszerzenie oferty w zakresie projektów energooszczędnych poprzez powstanie Grupy
Zakupowej Energii Elektrycznej
maj 2012 – obsługa ponad 13 000 obiektów;
czerwiec 2012 –rozpoczęcie działań serwisowych na rynku węgierskim, niemieckim i rumuńskim;
lipiec 2012 – otwarcie przedstawicielstwa Emitenta na terenie Niemiec;
październik 2012 - połączenie akcji i zwiększenie ich wartości nominalnej z 0,05 PLN do 1,00 PLN.
Zmiana została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 21 listopada 2012 roku;
październik 2012 – zamiana akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela, co zostało zarejestrowane w
Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 21 listopada 2012 roku;
październik 2012 – emisja akcji serii D;
grudzień 2012 – obsługa ponad 14 000 obiektów;
grudzień 2012 – uzyskanie certyfikatu ISO wydanego przez Polski Rejestr Statków;
styczeń 2013 – obsługa ponad 18 000 obiektów;
marzec 2013 – rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym 450 000 akcji na okaziciela serii D
wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 października
2012 roku o wartości nominalnej 1,00 PLN każda;
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-

-

-

-

-

5.2
5.2.1

10 maja 2013 – Zarząd KDPW uchwałą nr 347/13 podejmuje decyzję o rejestracji akcji serii B, C i D
Emitenta w prowadzonym depozycie papierów wartościowych;
22 maja 2013 – debiut na rynku NewConnect;
listopad 2013 r. – zawiązanie Sescom Műszaki Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság w Budapeszcie
jako spółki w 100% zależnej od Emitenta;
grudzień 2013 – zawarcie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
o dofinansowanie projektu „Skuteczni w zarządzaniu” finansowanego z Priorytetu VIII Regionalne kadry
gospodarki, z działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie 8.1.1
Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw;
kwiecień 2014 – utworzenie Sescom GmbH, jako spółki w 100% zależnej od Emitenta w celu
zapewnienia sprawności obsługi klientów na rynku niemieckim;
październik 2014 – utworzenie SESTORE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, jako spółki w 100% zależnej
od Emitenta;
listopad 2014 – utworzenie SDC Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, jako spółki w 100% zależnej od
Emitenta;
maj 2015 – utworzenie Sescom Technischer Support GmbH z siedzibą w Wiedniu, jako spółki w 100%
zależnej od Emitenta w celu zapewnienia sprawności obsługi klientów na rynku austriackim;
listopad 2015 – uzyskanie po raz drugi certyfikatu jakości ISO 9001:2008;
styczeń 2016 – podjęcie uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie ubiegania się
o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Emitenta do obrotu na rynku regulowanym;
luty 2016 – zawarcie przedwstępnej umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa CUBE
ITG S.A. z siedzibą w Warszawie („Sprzedający”);
kwiecień 2016 – zawarcie przyrzeczonej, ostatecznej umowy sprzedaży na rzecz Sescom zorganizowanej
części przedsiębiorstwa (ZCP) CUBE ITG S.A.;
kwiecień 2016 – utworzenie oddziału Sescom S.A. we Wrocławiu;
czerwiec 2016 - podjęcie uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie podziału akcji
serii A, na uprzywilejowane co do głosu akcje imienne serii A1 (750 000 szt.) i akcje zwykłe na okaziciela
serii A2 (750 000 szt.) oraz w sprawie zmian Statutu Sescom S.A.;
sierpień 2016 - złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu
emisyjnego Emitenta w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie akcji serii B, serii C, oraz serii
D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych;
październik 2016 - podjęcie uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie wyrażania
zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii A2.
luty 2017 - utworzenie Sescom Ltd. z siedzibą w Londynie, jako spółki w 100% zależnej od Emitenta w
celu zapewnienia sprawności obsługi klientów na rynku angielskim
luty 2017– obsługa ponad 31 000 obiektów;
luty 2017 - rejestracja spółki Sescom Ltd. w Wielkiej Brytanii;
marzec 2017 – wdrożenie strategii rozwoju do 2020 roku oraz rebranding firmy;
lipiec 2017 - otrzymanie raportu z prac biegłego rewidenta potwierdzającego poprawność wyliczenia
ceny ostatecznej nabycia przez Emitenta zorganizowanej części przedsiębiorstwa od CUBE ITG S.A..
Inwestycje
Opis (łącznie z kwotą) głównych inwestycji emitenta za każdy rok obrotowy w okresie objętym
historycznymi informacjami finansowymi aż do daty dokumentu rejestracyjnego

Wysokość, strukturę oraz źródła finansowania głównych wydatków inwestycyjnych Emitenta w aktywa trwałe,
zrealizowanych w okresie objętym sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w niniejszym Prospekcie
przedstawiają tabele poniżej.
Główne zakończone inwestycje Grupy w okresie objętym historycznymi skonsolidowanymi informacjami
finansowymi (w zł)
58

Prospekt emisyjny Sescom S.A.

Wyszczególnienie

Na Dzień
Prospektu

30.09.2017

30.06.2017

31.03.2017

niezbadane niezbadane niezbadane niezbadane

wartości niematerialne
i prawne
rzeczowe aktywa
trwałe
grunty

30.09.2016
zbadane

30.06.2016

31.03.2016

niezbadane niezbadane

30.09.2015
zbadane

0

16 298

1 739

1 739

6 949 711

38 074

2 952

20 037

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 282

20 282

7 510

64 678

197 694

10 506

169 903

maszyny i urządzenia

16 846

81 067

80 966

74 051

134 864

177 839

59 253

26 848

pozostałe urządzenia

0

0

0

0

0

0

0

0

370 500

669 761

669 761

411 309

1 709 930

1 753 918

80 685

749 357

0

53 400

38 400

4 243

11 966

4 243

10 320

0

132 535

985 182

649 375

232 701

13 396

935 718

70 010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

519 881

1 825 990

1 460 522

731 554

8 884 545

3 107 486

233 725

966 144

budynki i budowle

środki transportu
pozostałe środki trwałe
środki trwałe
w budowie
zaliczki na środki
trwałe
Razem nakłady
inwestycyjne
Źródło: Emitent

Nakłady na wartości niematerialne i prawne w okresie 1 października 2014 r. - 30 września 2015 r. stanowią
wydatki na prace nad modernizacją platformy SES Support®. Platforma SES Support® to narzędzia
informatyczne usprawniające procesy zarządzania serwisami technicznymi i umożliwiające zgłaszanie usterek,
planowanie przeglądów, obsługę procesu oferowania, obsługę procesu wykonywania prac, gromadzenie i
przetwarzanie informacji z rozproszonych obiektów, gromadzenie i analizę danych pomiarowych. Platforma SES
Support® v4 została wdrożona do użytkowania we wrześniu 2015 r.
Inwestycje w środki transportu w analizowanych okresach stanowiły w głównej mierze nakłady na rozbudowę
i modernizację floty samochodowej
Nakłady na wartości niematerialne i prawne, środki transportu oraz maszyny i urządzenia w okresie od
1 października 2015 r. - 30 września 2016 r. związane były z zakupem zorganizowanej części przedsiębiorstwa
CUBE ITG S.A.
W dniu 22 lutego 2016 roku Sescom S.A. zawarł z CUBE ITG S.A. z siedzibą w Warszawie („Sprzedający”)
przedwstępną umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa („Umowa Przedwstępna”), którą
stanowi, wyodrębniony w ramach struktury organizacyjnej Sprzedającego zespół składników niematerialnych
i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia na rzecz klientów
sektora sprzedaży detalicznej usług IT, w tym usług dostaw, integracji i serwisu infrastruktury IT, instalacji
i wdrożeń sieci komputerowych, wyposażenia i instalacji stanowisk sprzedaży oraz dostaw i wdrożeń aplikacji
(„ZCP”).
Na mocy Umowy Przedwstępnej Strony zobowiązały się zawrzeć, po ziszczeniu się warunków zawieszających
przewidzianych w Umowie Przedwstępnej, ostateczną umowę sprzedaży ZCP („Umowa Przyrzeczona”). Warunki
zawieszające obejmują uzyskanie zgód korporacyjnych wymaganych organów stron Umowy Przedwstępnej,
w tym wyrażenie zgody na zbycie ZCP przez Walne Zgromadzenie Sprzedającego, a także inne warunki
o charakterze techniczno-formalnym związane z przeniesieniem pracowników, wejściem Emitenta w prawa
i obowiązki umów oraz relacji handlowych związanych z dotychczasową działalnością ZCP. Warunki
zawieszające zostały zastrzeżone na rzecz Emitenta (Emitent miał prawo zrzec się poszczególnych warunków
i przystąpić do zamknięcia transakcji także w przypadku ich nieziszczenia się).
W dniu 27 kwietnia 2016 roku Emitent oraz Sprzedawca zawarli ostateczną umowę sprzedaży zorganizowanej
części przedsiębiorstwa (ZCP). Umowa ostateczna sprzedaży została zawarta pod następującymi warunkami:
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-

zawarcie przez Sprzedawcę, Emitenta i Jeronimo Martins Polska S.A. odpowiednich porozumień
oraz umów dotyczących m.in. przeniesienia na Emitenta praw i zobowiązań wynikających z zawartych
umów;
- spełnienie się powyższych warunków w ciągu trzech dni roboczych od dnia zawarcia ostatecznej umowy
sprzedaży pomiędzy Emitentem a Sprzedawcą.
Powyższe warunki spełniły się w dniu 29 kwietnia 2016 roku. W tym też dniu Emitent nabył ZCP.
Cena sprzedaży wskazana w umowie wyniosła 12,5 mln zł z zastrzeżeniem postanowień umowy. Zgodnie
z zapisami umowy po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy ostatecznej, lecz nie później niż w 21 dniu
od dnia upływu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy ostatecznej Emitent złoży sprzedającemu na piśmie
oświadczenie o cenie ostatecznej w którym wskaże wysokość ceny wyliczonej zgodnie z zawartą w umowie regułą
redukcji ceny, przy czym w każdym przypadku kwota ceny ostatecznej nigdy nie będzie niższa od kwoty 7,5 mln
PLN oraz wyższa od kwoty 15,5 mln PLN. Jeżeli Emitent nie złoży oświadczenia o cenie ostatecznej we
wskazanym wyżej terminie, przyjmuje się, iż kwota ceny ostatecznej jest równa cenie z dnia zawarcia umowy tj.
12,5 mln PLN.
W maju 2017 roku Emitent złożył sprzedającemu oświadczenie o ustaleniu ostatecznej ceny nabycia
zorganizowanej części przedsiębiorstwa CUBE.ITG. S.A. na łączną kwotę 6,2 mln zł. Zbywca Cube.ITG
zawiadomił Emitenta o braku zgody na cenę ostateczną określoną przez Emitenta oraz określił wartość ceny
ostatecznej na kwotę 9,6 mln zł. Zgodnie z umową strony zobowiązały się do podjęcia w dobrej wierze działań
mających na celu polubowne ustalenie ostatecznej kwoty nabycia, a w przypadku, niemożności ustalenia jej przez
strony, zgodnie z zapisami umowy powołanie audytora w celu dokonania ostatecznej weryfikacji kwoty
przedmiotowej transakcji. W czerwcu 2017 roku Emitent oraz zbywca ZCP Cube.ITG powołali audytora, który
rozpoczął prace związane z weryfikacją ceny ostatecznej.
W lipcu 2017 Emitent oraz zbywca otrzymali raport z prac biegłego rewidenta potwierdzający poprawność
wyliczenia przez Emitenta ceny ostatecznej, która wynosi 6,2 mln zł.
Cena została uregulowana na rzecz Sprzedającego w sposób określony Umowie Przedwstępnej, w szczególności:
Pierwsza część ceny w kwocie 3 750 000,00 zł (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) została
wypłacona Sprzedającemu w formie przelewu bankowego na Rachunek Bankowy Sprzedającego zgodnie z § 4
ust. 2 pkt 1 Umowy Przedwstępnej;
Druga część ceny w kwocie 2 000 000,00 zł (dwa miliony złotych) została wypłacona Sprzedającemu w formie
przelewu bankowego na Rachunek Bankowy Sprzedającego zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 Umowy Przedwstępnej;
Trzecia część ceny w kwocie 1 750 000,00 została wypłacona Sprzedającemu zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 3) umowy
przedwstępnej w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy sprzedającego po potrąceniu o wartość
kapitału pracującego netto (różnica pomiędzy wartością aktywów krótkoterminowych ZCP a wartością
zobowiązań krótkoterminowych przedsiębiorstwa na dzień kalkulacji kapitału). Wartość potrącenia -1 265 426,40
zł.
Czwarta część ceny w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą ceny ostatecznej a sumą pierwszej części ceny,
drugiej części ceny i trzeciej części ceny zostanie zapłacona Sprzedającemu przez Kupującego nie później niż w
terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia upływu 12 (dwunastu) miesięcy od ostatniego dnia kalendarzowego
miesiąca w którym doszło do ziszczenia się ostatniego z warunków zamknięcia w formie przelewu bankowego na
rachunek bankowy Sprzedającego. Czwarta część ceny zgodnie ze złożonym przez Emitenta Sprzedającemu
oświadczeniem o cenie ostatecznej wyniosła 0,00 zł.
Inwestycja finansowana jest ze środków własnych w kwocie 3,75 mln zł.
Pozostała różnica w cenie zostanie pokryta ze środków obcych (kredyt krótko i długoterminowy):
1) Umowa o kredyt nieodnawialny A z bankiem HSBC SA z siedzibą w Warszawie na kwotę 3 850 000,00
została zawarta na okres do 28 kwietnia 2017 roku z przeznaczeniem na finansowanie kosztów
związanych z realizacją Inwestycji,
2) Umowa o kredyt nieodnawialny z bankiem HSBC SA z siedzibą w Warszawie na kwotę do 9 825 000,00
została zawarta na okres do 29 marca 2019 roku z przeznaczeniem na finansowanie spłaty 50%
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uruchomionej kwoty Kredytu A oraz wraz z Kredytem A na finansowanie kosztów związanych
z Inwestycją. Ostateczna kwota finansowania zostanie określona po wyliczeniu Czwartej Części Ceny.
Zabezpieczenie umów stanowią między innymi:
1) zastaw rejestrowy na zorganizowanej części przedsiębiorstwa nabytej przez Emitenta w toku realizacji
Inwestycji do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 14 737 500,00 PLN (słownie: czternaście
milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) – ustanowiony zgodnie z aneksem z dnia
16 marca 2017,
2) poddanie się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego (KPC),
3) pełnomocnictwo dla Banku do regulowania wszelkich wierzytelności i roszczeń Banku wymagalnych
z tytułu udzielonego Kredytu w ciężar Rachunku i innych rachunków Kredytobiorcy otwartych w Banku.
Wartość godziwą zakupionych aktywów Spółka określiła na kwotę 1 647 089,40 zł, w skład których wchodzą:
▪
▪
▪
▪

aktywa trwałe - 394 399,28 zł,
zapasy - 951 066,29 zł
należności krótkoterminowe - 255 318,50 zł
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 46 305,25 zł

Wartość godziwą zakupionych pasywów Spółka określiła na kwotę 2 358 693,33 zł, w skład których wchodzą:
▪
▪

zobowiązania krótkoterminowe - 1 476 787,17 zł
rezerwy na zobowiązania - 881 906,16 zł

Wraz z zakupem ZCP Emitent poza aktywami trwałymi nabył również wartości niematerialne, które nie podlegały
dodatkowej wycenie, dotyczy to między innymi know how w zarządzaniu i obsłudze obiektów w branży IT
(dokumentacje, procedury, uprawnienia, wiedza i doświadczenie), kontrakty z dostawcami i odbiorcami, w tym z
głównym klientem Jeronimo Martins Polska, Orsay.
W ramach zakupionej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółka przejęła 65 pracowników w tym
44 serwisantów i instalatorów, 5 pracowników zaopatrzenia magazynu, 16 w obszarze obsługi kontraktów
i zarządzania przedsiębiorstwem.
Na Dzień Prospektu inwestycje w środki transportu stanowiły nakłady na rozbudowę i modernizację floty
samochodowej głównie w przejętym ZCP.
Dodatkowo Emitent poczynił nakłady na wartości niematerialne i prawne – są to koszty poniesione na realizację
umowy wdrożeniowej w zakresie Komputerowego System Zarządzania IFS Applications – analiza wdrożeniowa,
integracja. Zakres inwestycji został szczegółowo opisany w pkt. 5.2.2.
Źródła finansowania zakończonych inwestycji Grupy w okresie objętym historycznymi skonsolidowanymi
informacjami finansowymi (w zł)
Źródła
finansowania
inwestycji, w tym
środki własne
środki obce, w tym:

Na Dzień
Prospektu

30.09.2017

30.06.2017

31.03.2017

30.09.2016

niezbadane niezbadane niezbadane niezbadane

149 381

1 154 680

789 213

320 245

zbadane

30.06.2016

31.03.2016

30.09.2015

niezbadane niezbadane

3 651 222

1 353 568

174 349

216 787

0

0

0

0

0

0

0

0

370 500

671 310

671 310

411 309

1 383 323

1 753 918

59 376

749 357

- kredyt

0

0

0

0

3 850 000

0

0

0

- dotacje UE

0

0

0

0

0

0

0

0

519 881

1 825 990

1 460 522

731 554

8 884 545

3 107 486

233 725

966 144

- leasing

Razem źródła
finansowania
Źródło: Emitent

5.2.2

zbadane

Opis obecnie prowadzonych głównych inwestycji emitenta

Projekt “Sescom Business Intelligence platform for energy saving and smart facility management”
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We wrześniu 2016 roku Emitent rozpoczął realizację pierwszej fazy projektu “Sescom Business Intelligence
platform for energy saving and smart facility management” realizowany w ramach instrumentu SME 1 w projekcie
europejskim Horyzont 2020.
Kwota całkowita pierwszej fazy projektu to 71 000 euro finansowane w 70% przez Komisję Europejską, 30%
stanowią środki własne Emitenta. Studium wykonalności zrealizowane zostało w okresie 4 miesięcy od września
do grudnia 2016 roku. Celem studium była weryfikacja możliwości wytworzenia Platformy SES-BI. Zostały
zweryfikowane możliwości techniczne, ekonomiczne, prawne, operacyjne i czasowe. W trakcie wykonywania
studium wykonalności oszacowany został budżet i harmonogram realizacji Platformy SES-BI. W lutym 2017 roku
emitent złożył do Komisji Europejskiej dokumentację z realizacji studium wykonalności projektu SES-BI.
Tak przygotowane studium wykonalności stanowił materiał wejściowy do kolejnego wniosku, który został
złożony 9 stycznia 2018 roku. Będzie to faza druga projektu unijnego: SME_2 H2020. (Faza druga)
Emitent aplikował o kwotę 1 mln euro na wytworzenie w okresie do 2019 roku Platformy SES-BI. Będzie to
aplikacja raportowa i analityczna, kumulująca dane pochodzące z wielu źródeł. Zaimplementowane algorytmy
będą umożliwiały przetwarzanie danych po to, aby opracować rekomendacje i prognozy dla właścicieli/zarządców
obiektów a także oszacować powiązania pomiędzy danymi, zachodzące trendy, korelacje i wzorce.

Komputerowy System Zarządzania IFS Applications
Emitent zawarł umowę wdrożeniową w zakresie Komputerowego System Zarządzania IFS Applications z IFS
Industrial and Financial Systems Poland Sp. z o.o. Celem umowy jest dostawa, konfiguracja i uruchomienie
oprogramowania wraz z konfiguracją oraz rozszerzeniami funkcjonalnymi oraz udzielenie licencji na
oprogramowanie. System posłuży wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem w różnych obszarach biznesu, w
tym między innymi: zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa, planowanie zasobów przedsiębiorstwa, zarządzanie
projektem, zarządzanie łańcuchem dostaw.
Z dniem 01.10.2017 roku Emitent rozpoczął prace w systemie IFS. Wdrożenie realizowane jest w kilku etapach,
począwszy od analizy wdrożenia, poprzez dostawę licencji, wdrożenie, odbiór końcowy i asysta po starcie
produkcyjnym. Obecnie Emitent jest w końcowej fazie etapu III – wdrożenie, rozszerzenia funkcjonalne,
modyfikacje, wsparcie w raportach.
Całkowita wartość projektu zgodnie z umową wyniesie 999.500,00 zł. Płatność realizowana jest częściowo po
zakończeniu i odebraniu prac realizowanych w poszczególnych etapach.
Emitent zawarł umowę serwisową w zakresie Komputerowego System Zarządzania IFS Applications z Industrial
and Financial Systems Central and Eastern Europe Sp. z .o.o. Przedmiotem umowy jest zdalny serwis
oprogramowania IFS wraz z dokonanymi modyfikacjami. Na dzień podpisania umowy roczna kwota opłat
serwisowych szacowana jest na poziomie 62,2 tys. PLN. Pierwszy okres rozliczeniowy liczony jest od startu
produkcyjnego.
Emitent zawarł umowę asysty technicznej oprogramowania ORACLE, IFS Middleware Server i Mobilnych
Zleceń Roboczych z Industrial and Financial Systems Central and Eastern Europe Sp. z .o.o. Przedmiotem umowy
jest zdalny serwis oprogramowania. Na dzień podpisania umowy roczna kwota opłat serwisowych szacowana jest
na poziomie 12,2 tys. PLN. Asysta techniczna uruchamiana jest od dnia instalacji oprogramowania.
5.2.3

Informacje dotyczące głównych inwestycji emitenta w przyszłości, co do których jego organy
zarządzające podjęły już wiążące zobowiązania, a także informacje dotyczące przewidywanych
źródeł środków niezbędnych do realizacji zobowiązań

Wiążące zobowiązania realizowane w przyszłości dotyczą wyłącznie prowadzonych inwestycji omówionych
w pkt. 5.2.2.
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Zarys ogólny działalności

6
6.1

Działalność podstawowa

Grupa Kapitałowa specjalizuje się w zarządzaniu utrzymaniem technicznym sieci handlowych i usługowych.
Oferta firmy to „Facility Management wspierający transformację digitalową”. Składają się na nią kompleksowe
usługi zarządcze i techniczne oraz wspierające je platformy informatyczne. Rozwiązania Grupy zapewniają :
•

optymalizację procesów i oszczędności w obsłudze technicznej obiektów,

•

redukcję kosztów zużycia energii elektrycznej,

•

wsparcie rozwoju sieci poprzez wdrożenia nowych technologii i analitykę.

Sescom obsługuje sieci - od sieci urządzeń, stacji bazowych, przez sieci punktów handlowych i usługowych po
sieci centrów dystrybucyjnych czy handlowych. Działalność Sescom jest skalowalna w zależności od potrzeb i
modelu biznesowego klienta. Kluczowym segmentem rynku obsługiwanym przez Grupę jest handel detaliczny;
pozostałe to bankowość i ubezpieczenia, sieci stacji paliw oraz telekomunikacja.
6.1.1

Model działalności Grupy

Poniższy wykres przedstawia schemat Grupy Kapitałowej Sescom.

SESCOM SA

SESCOM Czech
Republic s.r.o.
(100%)

SESCOM Muszaki
Szerviz kft (100%)

Nazwa

SESCOM GmbH
(100%)

SDC Sp. z o.o.
(100%)

SESTORE Sp. z o.o.
(100%)

Powiązanie

BCTT SA
(30%)
podmiot stowarzysony

SESCOM Technischer
Support GmbH (100%)

SESCOM Ltd. (100%)

Działalność podstawowa
Spółka dominująca Grupy Kapitałowej, zarządzanie Grupą
Kapitałową. Centrum usług wspólnych: koordynacja serwisu
technicznego, wsparcie techniczne, rozwój produktów i usług,
księgowość i kontroling, marketing oraz PR.

Sescom S.A.

Jednostka
dominująca

Sescom Czech
Republic s.r.o.

Jednostka
zależna

Sescom Muszaki
Szerviz kft

Jednostka
zależna

Zarządzanie i usługi serwisu technicznego nieruchomości (usługi
serwisu klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania (HVAC), serwisu
infrastruktury IT oraz serwisu chłodniczego, elektrycznego
i budowlanego). Teren działalności: Polska, kraje Bałtyckie
(częściowo), Rumunia, Bułgaria, Grecja, kraje dawnej Jugosławii,
kraje skandynawskie, Włochy, Francja, kraje Benelux
Zarządzanie i usługi serwisu technicznego nieruchomości na terenie
Czech i Słowacji. Reprezentowanie na lokalnych rynkach spółek
specjalistycznych w ramach Grupy (SESTORE i SDC) - wraz
z udostępnianiem lokalnych zasobów oraz z koordynacją formalnoprawną prac.
Zarządzanie i usługi serwisu technicznego nieruchomości na terenie
Węgier. Reprezentowanie na lokalnym rynku spółek specjalistycznych
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w ramach Grupy (SESTORE i SDC) – wraz z udostępnianiem
lokalnych zasobów oraz z koordynacją formalno-prawną prac.

Sescom GmbH

Sescom
Technischer
Support GmbH

Sescom LTD

SDC Sp. z o.o.

SESTORE Sp.
z o.o.

Bałtyckie Centrum
Transferu
Technologii S.A.
(BCTT SA)

Jednostka
zależna

Jednostka
zależna

Jednostka
zależna

Jednostka
zależna

Jednostka
zależna

Jednostka
stowarzyszona

Zarządzanie i usługi serwisu technicznego nieruchomości na terenie
Niemiec, Szwajcarii i Holandii. Reprezentowanie na lokalnych
rynkach spółek specjalistycznych w ramach Grupy (SESTORE i SDC)
- wraz z udostępnianiem lokalnych zasobów oraz z koordynacją
formalno-prawną prac.
Zarządzanie i usługi serwisu technicznego nieruchomości na terenie
Austrii. Reprezentowanie
na lokalnych rynkach spółek
specjalistycznych w ramach Grupy (SESTORE i SDC) - wraz
z udostępnianiem lokalnych zasobów oraz z koordynacją formalnoprawną prac.
Zarządzanie i usługi serwisu technicznego nieruchomości na terenie
Wielkiej Brytanii i Irlandii. Reprezentowanie na lokalnych rynkach
spółek specjalistycznych w ramach Grupy (SESTORE i SDC) - wraz
z udostępnianiem lokalnych zasobów oraz z koordynacją formalnoprawną prac. Monitorowanie rynku nowych technologii w branży
retail, finansowej i telekomunikacyjnej; centrum prowadzenia działań
związanych z rozwojem biznesowym Sescom.
Prace badawcze i rozwojowe nad systemami informatycznymi
wspomagającymi zarządzanie efektywnością energetyczną. Spółka
rozwija komercyjną wersję systemu monitoringu zużycia energii z
wykorzystaniem platformy i mikroserwera SES Control® (platforma
przeniesiona do spółki w listopadzie 2014 roku).
Usługi remontów i remodelingu salonów handlowych i placówek
handlowych - wraz z pracami projektowymi, instalacyjnymi
i utylizacją. Spółka powstała w 2014 roku, która przejęła kompetencję
działu remontów i inwestycji, które były realizowane przez spółkę
Sescom S.A.
Zarządzanie
procesem
komercjalizacji
badań
naukowych
oraz transferu technologii pomiędzy nauką i biznesem oraz pomiędzy
przedsiębiorstwami.

Źródło: Emitent
Wspomniane powyżej przedmioty działalności Emitenta i spółek z Grupy Emitenta oznaczają:






zarządzanie serwisem technicznym nieruchomości - czynności planistyczne, organizacyjne, koordynacyjne i
raportowe związane z obsługą techniczną wyposażenia technicznego placówek Klientów (czyli związane z
przeglądami, usuwaniem awarii, naprawami i modernizacjami urządzeń i systemów technicznych
wyszczególnionych poniżej)
usługi serwisu klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania (HVAC), serwisu infrastruktury IT oraz serwisu
chłodniczego, elektrycznego i budowlanego - czynności związane z wykonywaniem i raportowaniem
wykonania przeglądów, wizyt podjętych celem usuwania awarii, napraw i modernizacji urządzeń i systemów
technicznych
efektywność energetyczna – polega na mierzeniu i analizie zużycia energii w połączeniu z innymi danymi w
celu uzyskania konkretnych wskazówek dotyczących możliwej optymalizacji
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usługi remontów i remodelingu – prace instalacyjno–budowlane, generalne wykonawstwo, projekty
budowlane i wykonawcze, zarządzanie projektami oraz wyposażanie obiektów handlowych
monitorowanie rynku nowych technologii – prowadzenie działań zmierzających do pozyskania informacji,
nabycia wiedzy, możliwych zastosowań, technologii, które mogą zostać wykorzystane w działalności Emitenta

Grupa Kapitałowa kieruje swoją ofertę przede wszystkim do sieci handlowych, współpracując z kadrą kierowniczą
oraz zarządcami infrastruktury technicznej. Grupa zdejmuje ze swoich klientów obowiązki wynikające z
konieczności zapewnienia sprawnego funkcjonowania urządzeń, instalacji i systemów technicznych oraz
integracji i analizy danych związanych z utrzymaniem technicznym ich placówek - również w kontekście działań
mających na celu poprawę efektywności energetycznej oraz wdrożenia nowych technologii w sieciach. Klienci
Emitenta to przede wszystkim sieci handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe, placówki bankowe i
ubezpieczeniowe, a także przedstawiciele sektora stacji paliw oraz telekomunikacyjnego. Zawierane umowy
dotyczą zarówno obsługi całej sieci placówek w danym kraju, jak i obsługi regionalnej lub wybranej grupy
placówek jednego klienta. Część kontraktów to kontrakty międzynarodowe, obsługiwane równolegle w kilku
krajach.
W zakresie utrzymania technicznego Emitent podpisuje umowy, które obejmują kompleksową opiekę nad
klientem w zakresie stałego świadczenia serwisu technicznego (HVAC oraz elektryczno-budowlanego,
chłodnictwa i infrastruktury IT) w formie:
- okresowych przeglądów prewencyjnych związanych z kontrolą i konserwacją urządzeń i systemów
technicznych,
- niezwłocznej reakcji na pojawiające się awarie oraz wykonania niezbędnych prac naprawczych (usługa
świadczona w trybie 24h/7dni).
Ponadto realizowane są również jednorazowe zlecenia, obejmujące specjalistyczne usługi inżynierskie oraz usługi
remontowo – budowlane.
W zakresie wdrożeń nowych technologii oraz kompleksowej analizy danych projekty są prowadzone
indywidualnie - są każdorazowo dostosowywane do strategii i potrzeb poszczególnych klientów. W pierwszej
fazie współpracy opierają się o wdrożenia pilotażowe, dzięki czemu możliwe jest bezpieczne testowanie
wybranych rozwiązań. W kolejnych fazach wykorzystywana jest szeroka skala działania i kompetencje techniczne
Emitenta do prowadzenia wdrożeń na poszerzonym obszarze.
W placówkach klientów wdrażana jest autorska Platforma SES Support®, która usprawnia zarządzanie
utrzymaniem technicznym między innymi przy zgłaszaniu usterek czy planowaniu przeglądów oraz Platforma
SES Control® umożliwiająca optymalizację zużycia energii elektrycznej i innych mediów. Oba systemy są
zlokalizowane na serwerze Sescom i dane w nich zgromadzone są udostępniane Klientom za pośrednictwem sieci
www.
Emitent oferuje także dedykowaną, zindywidualizowaną wersję systemu Platforma SES Support®, zbierającą
dane na serwerze Sescom bądź serwerze klienta - w zależności od indywidualnej konfiguracji systemu.
Emitent pracuje też nad kolejną Platformą - SES BI, która ma wspierać działalność analityczną firmy.
Niniejsze usługi zostały szerzej opisane w punkcie 6.1.2. Dokumentu Rejestracyjnego.
Emitent jest integratorem wiedzy i technologii. Działając na szerokim obszarze geograficznym zapewnia stały
poziom jakości wykonywanych prac, bezpieczeństwa współpracy oraz zawsze aktualnej wiedzy technologicznej
oraz inżynierskiej. Wykonuje swoje usługi techniczne poprzez sieć własnych oraz współpracujących na stałe
serwisów.
Na Dzień Prospektu liczba współpracujących z Sescom zespołów serwisowych wynosiła na ponad 400.
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W zakresie nowych technologii Sescom nawiązuje relacje i stale rozbudowuje sieć kooperacji ze start-upami na
rynku międzynarodowym, dzięki czemu ma stały dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy i rozwiązań dla rynku
retail.

6.1.2

Usługi oferowane przez Grupę Kapitałową

Usługi oferowane przez Sescom to techniczne utrzymanie sieci handlowych i usługowych. Wszystkie usługi
Sescom występują pod wspólnym mianownikiem: „Facility Management wspierający transformację digitalową”.
Są one pogrupowane wg technicznych zakresów działalności i zostały opisane szczegółowo poniżej.
Sescom Store - usługi remontu i remodelingu salonów handlowych i placówek bankowych
Grupa świadczy usługi remontu i remodelingu salonów handlowych i placówek bankowych na rynku
międzynarodowym. Oferta obejmuje prace instalacyjno – budowlane (m.in malowanie, prace stolarskie, montaż
mebli, instalacje), generalne wykonawstwo, projekty budowlane i wykonawcze, zarządzanie projektami oraz
wyposażenie sklepów sieciowych. Usługi świadczone są przez specjalistyczną spółkę zależną SESTORE Sp. z
o.o.
Sescom Facility Management - usługi zarządzania utrzymaniem technicznym
Grupa oferuje kompleksowe usługi z zakresu zarządzania techniczną obsługą obiektów sieciowych
i wielkopowierzchniowych.
Grupa wykorzystując szeroką sieć serwisową i kompetencje techniczne, doświadczenie kadry inżynierskiej oraz
autorskie rozwiązania technologiczne przejmuje od klienta obowiązek zarządzania utrzymaniem technicznym.
Oferowane usługi umożliwiają klientom następujące korzyści:


wzrost sprzedaży dzięki zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania wszystkich obiektów, komfortu
pracy oraz zadowolenia ich klientów;



redukcję kosztów poprzez optymalizację procesu zarządzania serwisem;



ograniczenie ilości personelu pomocniczego, zajmującego się administracją nieruchomości oraz obsługą
techniczną;



sprawną obsługę techniczną wszystkich budynków i urządzeń bez względu na ich ilość i lokalizację.

Grupa oferując usługę zapewnia klientom dojazd do usterek zgłaszanych całą dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługa
obejmuje m.in. serwis urządzeń chłodniczych, grzewczych i wentylacyjnych oraz klimatyzatorów (urządzeń typu
SPLIT – kanałowych, podsufitowych, przypodłogowych, kasetonowych), klimakonwektorów i pomp ciepła,
agregatów wody lodowej i wież chłodniczych, central klimatyzacyjnych.
W ramach powyższych usług oferowane są również jednorazowe zlecenia obejmujące specjalistyczne usługi
inżynierskie oraz usługi remontowo-modernizacyjne.
Usługa wspierana jest przez autorską Platformę SES Support®.
Sescom IT Infrastructure - usługi utrzymania infrastruktury IT
W ramach oferty Grupa proponuje klientom sieciowym utrzymanie pasywnych i aktywnych elementów
infrastruktury informatycznej, a także urządzeń takich jak serwery, komputery, drukarki, urządzenia mobilne i
inne peryferia komputerowe. Oferta obejmuje dostarczenie, integrację oraz serwis całej infrastruktury IT. Grupa
wdraża, utrzymuje systemy magazynowe, POS, rozwiązania sieciowe i aplikacje. Obsługuje instalacje
teletechniczne i niskoprądowe, diagnozuje i naprawia urządzenia różnych producentów. Sescom zapewnia też
obsługę logistyczną i magazynową z utrzymaniem stocków podzespołów serwisowych oraz urządzeń zastępczych.
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Sescom Energy - usługi optymalizacji zużycia energii elektrycznej i innych mediów (z wykorzystaniem
Platformy SES Control)
Grupa poprzez specjalistyczną spółkę zależną SDC Sp. z o.o. rozwija ofertę dotyczącą optymalizacji kosztów
energii elektrycznej i innych mediów, które stanowią istotny koszt obsługi nieruchomości dla klientów. Kierunek
ten jest związany z rozszerzeniem oferty usługowej w obsługiwanych sektorach i bazuje na wieloletnim
doświadczeniu w zakresie zarządzania procesami serwisu technicznego oraz wykonywania usług serwisowych.
Usługa wspierana jest przez autorski system SES Control®, która umożliwia ustalanie harmonogramu pracy
oświetlenia i innych urządzeń oraz zdalne sterowanie i monitoring parametrów technicznych, a także analizę
danych. Platforma SES Control pozwala redukować nadmierne zużycie oświetlenia i innych odbiorników energii
oraz innych mediów, zachowując komfort użytkowania obiektów.
Sescom Digital - usługi doboru, wdrażania i utrzymania nowych technologii
Na bazie wieloletnich doświadczeń w rozbudowie sieci kooperantów, Emitent buduje coraz szersze relacje na
międzynarodowym rynku start-upów celem stałego kontaktu z rynkiem nowych technologii. Oferta digital polega
na usłudze indywidualnego doradztwa przy doborze nowych technologii dostosowanych do modeli biznesowych
oraz strategii rozwoju marek klientów sieciowych. Rozbudowana sieć techniczna pozawala nie tylko dobierać
odpowiednie narzędzia, ale również testować je, instalować i serwisować.
Sescom Intelligence - usługi integracji oraz inteligentnej analizy danych
Oferta obejmuje integrowanie danych z różnorodnych systemów celem dostarczania kompleksowej wiedzy do
zarządzania placówkami sieciowymi. Emitent mając świadomość trwającej na rynku transformacji digitalowej i
widząc szybki przyrost danych do analizy, pracuje nad nową autorską Platformą SES BI mającą dodatkowo
wspierać działania analityczne, które na ten moment prowadzone przy wykorzystaniu istniejących platform - SES
Support i SES Control. Nowością w kolejnej platformie będzie zastosowanie rozwiązań klasy Business
Intelligence. Umożliwią one automatyczne badanie zależności pomiędzy różnorodnymi czynnikami
wpływającymi na placówki takimi jak np. zużycie energii, dane techniczne czy finansowe. W rezultacie powstaną
rekomendacje przyszłych działań zarządczych, inwestycyjnych oraz serwisowych.
Grupa świadczy powyższe usługi przy wykorzystaniu opracowanych przez siebie platform informatycznych:
Platforma SES Support®

Platforma SES Control®

Platforma SES BI (w trakcie
tworzenia)

Narzędzie informatyczne
usprawniające procesy zarządzania
serwisami technicznymi i
umożliwiające zgłaszanie usterek,
planowanie przeglądów, obsługę
procesu wykonywania prac,
gromadzenie i przetwarzanie
informacji z rozporoszonych
obiektów oraz gromadzenie i
analizę danych pomiarowych.

Rozwiązanie klasy Energy
Management System. Umożliwia
optymalizację zużycia energii
elektrycznej i innych mediów,
zdalny monitoring parametrów
technicznych, analizę danych oraz
zdalne sterowanie urządzeniami
technicznymi i oświetleniem.

Rozwiązanie klasy Business
Intelligence. Projekt w trakcie
realizacji. Ma umożliwiać
automatyczne badanie zależności
pomiędzy różnorodnymi
czynnikami wpływającymi na
placówki takimi jak np. zużycie
energii, dane techniczne czy
finansowe, na podstawie
powstawać będą rekomendacje do
zarządzania sieciami.

Źródło: Emitent
W tabeli poniżej przedstawiono przychody ze sprzedaży Grupy w podziale na poszczególne segmenty operacyjne.
Struktura sprzedaży Grupy w podziale na segmenty operacyjne w ujęciu wartościowym (w tys. zł)
i procentowym (%)
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Przychody
ze sprzedaży
w podziale
na segmenty
operacyjne
Sescom
Facility
Management
Sescom Store

01.10.2016 30.09.2017

01.10.2016 30.06.2017

01.10.2016 31.03.2017

01.10.2015 30.09.2016

01.10.2015 30.06.2016

01.10.2015 31.03.2016

01.10.2014 30.09.2015

niezbadane

niezbadane

niezbadane

zbadane

niezbadane

niezbadane

zbadane

tys. zł

%

tys. zł

%

tys. zł

tys. zł

%

58 694 61,4 41 897 62,7 28 254 64,2 54 671
4 753

5,0

2 471

3,7

1 811

4,1

4 137

%

77,6 39 794
5,9

Sescom IT
30 341 31,7 21 258 31,8 13 124 29,8 10 128 14,4
Infrastructure
Sescom
1 197 1,3
782 1,2
540 1,2 1 104 1,6
Energy
Sescom
Digital
Sescom
Intelligence
Pozostałe
Razem

tys. zł

tys. zł

%

tys. zł

%

%

87,5 27 550 92,6 41 483

93,1

4,6

882

2,0

-

.

-

2 072

4,6

1 358

2 316

5,1

-

1 036

2,3

689

2,3

1 925

4,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

605

0,6

414

0,6

264

0,6

379

0,5

272

0,6

167

0,6

267

0,6

95 590

100

66 823

100

43 994

100

70 419

100

45 489

100

29 764

100

44 557

100

Źródło: Emitent

Usługi Sescom Facility Management obejmują w szczególności:




opłaty za przeglądy
opłaty abonamentowe
opłaty za awarie i naprawy

Usługi Sescom Store obejmują w szczególności:



prace budowlane
prace montażowe

Usługi IT Infrastructure obejmują w szczególności:




opłaty abonamentowe
opłaty za awarie i naprawy
dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego

Usługi Sescom Energy obejmują w szczególności:



montaż mierników do pomiaru energii (wraz z materiałem),
usługi doradcze w zakresie analizy zużycia energii oraz optymalizacji pracy odbiorników energii
elektrycznej

Sescom Digital oraz Sescom Intelligence to nowe segmenty operacyjne, w dużej części wspierające działalność

podstawową, które będą uzyskiwać przychody w przyszłości.
Grupa działa na dwóch głównych obszarach geograficznych – w Polsce, w kraju siedziby Spółki dominującej oraz
Europie. W tabeli poniżej przedstawiono przychody Grupy od klientów zewnętrznych w rozbiciu na obszary
geograficzne.
Struktura sprzedaży Grupy w podziale na obszary geograficzne w ujęciu wartościowym (w tys. zł)
i procentowym (%)
Przychody ze
sprzedaży
w podziale na

01.10.2016 30.09.2017

01.10.2016 30.06.2017

01.10.2016 31.03.2017
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01.10.2015 30.09.2016

01.10.2015 30.06.2016

01.10.2015 31.03.2016

01.10.2014 30.09.2015
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obszary
geograficzne
Sprzedaż
krajowa
Kraje Unii
Europejskiej
Pozostałe kraje
Razem

niezbadane

niezbadane

niezbadane

tys. zł

tys. zł

tys. zł

%

%

%

zbadane
tys. zł

%

niezbadane

niezbadane

tys. zł

tys. zł

%

%

zbadane
tys. zł

%

93 826 98,2 55 704 83,4 35 495 80,7 56 814 80,7 34 756 76,4 22 109 74,3 31 810 71,4
1 294
470
95 590

1,4 11 010 16,5
0,5

110

100 66 823

0,2

8 464 19,2 13 547 19,2 10 692 23,5
35

100 43 994

0,1

58

100 70 419

0,1

41

100 45 489

7 625 25,6 12 614 28,3

0,1

29

100 29 764

0,1

133

0,3

100 44 557

100
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Zakres działalności Emitenta oraz poszczególnych spółek w ramach Grupy Emitenta
Spółka
Sescom S.A.

Przedmiot działalności
Zarządzanie Grupą Emitenta oraz
usługi Sescom Facility
Management

SDC Sp. z o.o.

Zakres terytorialny działalności
Polska, Zjednoczone Królestwo,
Włochy, Rumunia, Bułgaria,
Chorwacja, Słowenia, inne kraje d.
Jugosławii, kraje bałtyckie, Rosja,
Ukraina
Polska, Zjednoczone Królestwo,
Republika Irlandii jak również
Austria, Niemcy, Czechy (poprzez
lokalne spółki z Grupy Emitenta)
Polska, Rumunia

Sescom Czech Republic sro

Czechy, Słowacja

Sescom Muszaki Servisz kft

Węgry

Sescom Technisher Support
GmbH

Austria

Sescom GmbH

Niemcy, Szwajcaria, Holandia

SescomLTD

UK, Republika Irlandii

Usługi Sescom Facility
Management, dystrybucja
koordynacja usług spółek
SESTORE - Sescom Store i SDC Sescom Energy
Usługi Sescom Facility
Management, dystrybucja
koordynacja usług spółek
SESTORE - Sescom Store i SDC Sescom Energy
Usługi Sescom Facility
Management, dystrybucja
koordynacja usług spółek
SESTORE - Sescom Store i SDC Sescom Energy
Usługi Sescom Facility
Management, dystrybucja
koordynacja usług spółek
SESTORE - Sescom Store i SDC Sescom Energy
Usługi Sescom Facility
Management, dystrybucja
koordynacja usług spółek
SESTORE - Sescom Store i SDC Sescom Energy, rozwój Sescom
Digital

SESTORE Sp. z o.o.

Usługi budowlano-montażowe

Usługi Sescom Energy

Źródło: Emitent
6.1.3

Klienci

Grupa Kapitałowa kieruje swoją ofertę do sieci handlowych i usługowych (klienci sieciowi), współpracując
z kadrą zarządzającą oraz zarządcami infrastruktury technicznej. Na Dzień Prospektu Grupa obsługuje ponad 200
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klientów, którzy przekazali do obsługi ponad 30 tys. placówek. Głównym segmentem odbiorców usług Sescom
jest handel detaliczny (RETAIL). Pozostałe to: sieci finansowo-bankowe, stacje paliw, telekomunikacja.
Rozwiązania Grupy Sescom przeznaczone są zarówno na rynek krajowy, jak i międzynarodowy. Grupa posiada
rozległą europejską sieć serwisową oraz standaryzację techniczną, jakościową i organizacyjną w zakresie obsługi
klientów międzynarodowych. Sprawdzone na rynku polskim rozwiązania odtwarzane są również na rynkach
zagranicznych (m.in. brytyjski, francuski, niemiecki i środkowo-europejski).
Klienci Sescom oczekują przede wszystkim profesjonalnej obsługi w zakresie Facility Management. W ostatnich
latach na rynku Facility Management pojawił się również trend związany z implementacją innowacyjnych
technologii w celu rozwinięcia działań marketingowych. W placówkach sieciowych wykorzystywane są różnego
rodzaju aplikacje oraz interaktywne systemy przykuwające uwagę klienta oraz ułatwiające proces dokonywania
zakupów. Ponadto, klienci cenią sobie indywidualność oraz elastyczność, doceniając możliwość dostosowania
rozwiązań do własnych potrzeb.
Grupa zapewnia wysokie kompetencje zarządcze, wiedzę techniczną i technologiczną. Ponadto klienci doceniają
kompleksową ofertę łączącą standardową obsługę nieruchomości z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie
implementacji nowych technologii oraz zarządzania energią elektryczną. Grupa zapewnia redukcję kosztów
poprzez zapewnienie niższego zużycia energii elektrycznej oraz zmniejszenie ilości personelu pomocniczego do
administrowania nieruchomości i obsługi technicznej infrastruktury. Grupa Sescom w elastyczny sposób
zaspokaja coraz bardziej zindywidualizowane potrzeby klientów sieciowych. Oferta jest zatem dopasowana do
oczekiwań klientów.
Umowy podpisywane z klientami mają charakter długoterminowy – w większości przypadków są to kontrakty
podpisywane na czas nieokreślony lub kontrakty powyżej roku. W ramach podpisywanych kontraktów Grupa
świadczy:




regularne, okresowe (np. kwartalne) usługi kontroli, konserwacji i przeglądów prewencyjnych urządzeń
klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i grzewczych, a także infrastruktury IT,
incydentale, zależne od potrzeb wyjazdy na zgłoszone awarie,
naprawy, remonty i modernizacje wyposażenia technicznego placówek.

Czterdziestu największych klientów Grupy stanowi 93% przychodów. Największy odsetek klientów stanowią
przedstawiciele branży retail, czyli handlu wielkopowierzchniowego oraz sieci modowych (realizujący
odpowiednio około 60% i 21% przychodów Grupy na Dzień Prospektu.
Struktura przychodów ze względu na reprezentowany sektor dla czterdziestu największych klientów Grupy
w IV Q 2016/2017 roku (%)
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Źródło: Emitent
Wybrani klienci Emitenta w podziale na branże:
Handel detaliczny
Arel Sp.z o.o. Sp. K.
Carrefour Polska Sp. z o.o.
AUCHAN Polska Sp. z o.o.
Źródło: Emitent

Bankowość i
ubezpieczenia

Telekomunikacja
P4
Networks!

mBANK S.A.
EUROBANK S.A.
Credit Agricole

Sieci Paliw
ORLEN
LOTOS
Moya

Wybrani klienci Emitenta w podziale na zasięg terytorialny kontraktów oraz świadczone usługi:

H&M

Usługi świadczone przez
Emitenta i Grupę Emitenta
Sescom Energy

Zasięg terytorialny
kontraktów
Polska, Rumunia

C&A

Sescom Facility Management

Polska, Węgry

LPP

Sescom Facility Management,
Sescom Store, Sescom Store,
Sescom IT Infrastructure

Polska, Czechy Niemcy, Słowacja,
Rumunia, Węgry, Chorwacja

MANGO

Sescom Facility Management,
Sescom Store

Polska, Austria, Holandia,
Niemcy, Słowacja, Chorwacja,
Włochy, Węgry, Bułgaria,
Szwajcaria, Grecja, Szwecja,
Norwegia, Finlandia, Zjednoczone
Królestwo

Claire’s

Sescom Facility Management,
Sescom Store

Polska, Zjednoczone Królestwo,
Czechy, Niemcy, Austria, Węgry,
Holandia, Szwajcaria

AUCHAN

Sescom Facility Management,
Sescom Energy

Polska

Orsay

Sescom Facility Management

Polska, Węgry, Rumunia, Austria,
Niemcy

Klient

Źródło: Emitent
Mapa zasięgu baz serwisowych
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Źródło: Emitent
Emitent i spółki z Grupy Emitenta realizują swoje usługi z wykorzystaniem personelu własnego oraz
następujących grup dostawców:




6.1.4

dostawy technicznych usług specjalistycznych (podmioty wyspecjalizowane w usługach koordynacji
prac serwisowych, w wykonywaniu prac serwisowych, w wykonywaniu prac montażowych itp.);
dostawcy usług doradczych (w zakresie badań rynkowych, pozyskiwania klientów, marketingu);
dostawcy materiałów i urządzeń (w szczególności wykorzystywanych do prac serwisowych,
montażowych, budowlanych).
Strategia Grupy

Sescom na nowo definiuje pojęcie Facility Management na rynku sieci handlowych.
Rynek retail dynamicznie się zmienia, szczególnie w zakresie wykorzystania nowych technologii, dlatego oferta
Sescom jest stale aktualizowana i poszerzana. Niezmiennie jednak opiera się na tych samych, kluczowych
kompetencjach firmy – efektywnym zarządzaniu, specjalistycznej wiedzy technicznej oraz skutecznej integracji
wiedzy i technologii.
Fundamentem działalności Emitenta jest specjalistyczna wiedza z zakresu utrzymania technicznego placówek
sieciowych oraz model biznesowy zapewniający z jednej strony elastyczność działania oraz indywidualne
podejście do klienta, a z drugiej bezpieczeństwo.
Misja
Zapewniać atrakcyjność i funkcjonalność przestrzeni rzeczywistej i wirtualnej,
w której ludzie pracują, kupują i odpoczywają.

Wizja
Globalny integrator rozwiązań informatycznych, technicznych i zarządczych, dzięki którym ludzie pracują,
kupują i odpoczywają w komfortowych warunkach.
72

Prospekt emisyjny Sescom S.A.

Rozwiązania Sescom tworzą kompleksową ofertę, która na bazie usystematyzowanych procesów obsługi jest
każdorazowo indywidualnie dopasowywana do potrzeb klienta. Wykorzystanie rozwiązań Emitenta zwiększa
efektywność operacyjną placówek, umożliwia optymalizację kosztów bądź bardziej efektywne wykorzystanie
zasobów, pozwala zwiększać efektywność energetyczną, wyróżnić się na rynku i skuteczniej dotrzeć do klientów.
Emitenta od początku istnienia stawia na innowacyjność i wykorzystanie narzędzi IT. Posiada autorskie platformy
informatyczne wspierające jej działalność, w tym SES Support® - system zapewniający dostęp do pełnej
informacji o infrastrukturze i działaniach wszystkich osób zaangażowanych w utrzymanie techniczne oraz SES
Control® – system zdalnego monitoringu parametrów technicznych, sterowania, analizy i optymalizacji zużycia
energii. Aktualnie Sescom realizuje też projekt rozwojowy platformy SES BI oparty o inteligentną analizę danych
z wielu źródeł i mający na celu wsparcie zarządzania w sieciach.
Celem strategicznym Emitenta jest osiągnięcie pozycji jednej z głównych firm europejskich dostarczających
kompleksowe rozwiązania IT i facility dla klientów retail do 2020 roku. Strategia zakłada też, że do tego czasu
Sescom będzie przygotowany do wejścia na kolejne kontynenty.
Grupą docelową firmy są sieci - od sieci urządzeń, placówek handlowych i usługowych po sieci centów
handlowych czy dystrybucyjnych.
Główne obszary działalności Sescom to:

-

utrzymanie atrakcyjności, komfortu i sprawności technicznej,

-

akwizycja i przetwarzanie danych,

obsługa całego cyklu życia placówek od aranżacji i wykończeń, przez utrzymanie techniczne po optymalizację
procesów, efektywności energetycznej i wykorzystania nowych technologii,

integracja wiedzy i technologii.

Spółka realizuje cele poprzez:

-

rozwój własnych zasobów, alianse i nabywanie, integracje i budowanie sieci kooperacji,
realizację strategii jakości,
realizację strategii innowacyjności,
badania i rozwój,
rozwój kluczowych kompetencji i zarządzanie przez wartości,
ekspansję globalną,
rozwój i aktualizację oferty.

Jakość, innowacyjność
Jako solidny, międzynarodowy partner biznesowy Sescom gwarantuje klientom bezpieczeństwo i efektywność
działania. Emitent standaryzuje i stale dokonali powtarzalne procesy oraz podnosi kompetencje. Dzięki temu
zapewnia wysoką jakość usług niezależnie od miejsca ich świadczenia.
Z drugiej strony, by móc skutecznie konkurować na dynamicznie zmieniającym się rynku i jednocześnie wspierać
w tym rozwoju swoich klientów, Sescom w bardzo elastyczny sposób projektuje i realizuje indywidualne
rozwiązania. Emitent łączy wieloletnie doświadczenie i sprawdzone rozwiązania z innowacyjnymi pomysłami i
specyficznymi potrzebami klientów - poszukuje nowych form wspierania biznesu poprzez prototypowanie i
eksperymenty. Dzięki temu jest w stanie budować indywidualne, efektywne model współpracy z klientami.
Strategia innowacyjności umożliwia nie tylko dostarczanie nowej wartości dla klientów, ale również stałą
ewolucję oferty i samego modelu biznesu, a przez to wyprzedzanie konkurencji i wzmacnianie swojej pozycji jako
lidera rynkowego.
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Badania i rozwój, nowe technologie
Chcąc stale zwiększać efektywność działania Sescom stawia na badania i rozwój metod i narzędzi zarządzania.
Od początku działalności Emitent rozwija technologię SES Support wspierającą jeden z kluczowych obszarów
działalności, jakim jest utrzymanie techniczne sieci, poprzez zbieranie i analizę danych oraz optymalizację
procesów - w tym procesów komunikacji, obsługi awarii i przeglądów.
Sescom jest też autorem i wykonawcą systemu SES Control, służącego do pomiaru parametrów sieci elektrycznej
w placówkach sieciowych. Zbierane dane są przetwarzane i analizowane, a pozyskane informacje służą do
zarządzania efektywnością energetyczną. W 2012 roku spółka brała udział w badaniach mikroserwera SES Control
pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej. Wieloetapowe badania urządzenia wykonano przy użyciu
zaawansowanej aparatury w Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej w Ośrodku BadawczoRozwojowym, należącym do Centrum Techniki Morskiej w Gdyni. W wyniku tych badań pozyskano Certyfikat
CE.
Aktualnie jest również realizowany projekt rozwojowy SES BI. Emitent mając świadomość trwającej na rynku
transformacji digitalowej i widząc szybki przyrost danych do analizy, pracuje nad nową autorską Platformą SES
BI mającą dodatkowo wspierać działania analityczne, które na ten moment prowadzone przy wykorzystaniu
istniejących platform - SES Support i SES Control. Nowością w kolejnej platformie będzie zastosowanie
rozwiązań klasy Business Intelligence. Umożliwią one automatyczne badanie zależności pomiędzy różnorodnymi
czynnikami wpływającymi na placówki takimi jak np. zużycie energii, dane techniczne czy finansowe. W
rezultacie powstaną rekomendacje przyszłych działań zarządczych, inwestycyjnych oraz serwisowych.
Szczegółowy opis stosowanych narzędzi informatycznych zawarty jest w punkcie 6.1.2. Dokumentu
Rejestracyjnego.
Od wielu lat Emitent jest zaangażowany w zagadnienie budowy i zastosowania Generatora Wodoru oraz Tlenu
(GWT). Jest to urządzenie, w którym za pomocą procesu elektrolizy wytwarzany jest wodór oraz tlen - podczas
dostarczania w sposób ciągły energii elektrycznej. Pierwotną ideą projektu było wytwarzanie wodoru oraz tlenu
bez magazynowania tych gazów. W trakcie badań poszerzono obszar badawczy o kolejne zagadnienia. W 2016
roku prace badawcze Sescom prowadził we współpracy z Akademią Morską, a wyniki badań prezentowano na
międzynarodowej konferencji w Turcji.
Obecnie trwają prace z Politechniką Gdańską w zakresie budowy prototypowego stanowiska badawczego w
postaci „kotła wodorowego”, który ma być instalacją potwierdzającą zasadność wykorzystania wody jako paliwa
dla pozyskania energii cieplnej, wykorzystywanej w ogrzewnictwie komercyjnym i przemysłowym. Efektem prac
badawczych i rozwojowych są trzy zgłoszenia patentowe: dwa opublikowane w Biuletynie Urzędu Patentowego
Rzeczpospolitej Polskiej (P.398798 „Generator wodoru oraz tlenu”, P.409364 „Zespół generatora wodoru oraz
tlenu”) i jedno oczekujące na publikację (P.416744 „Zespół kotła parowego”).

W 2015 roku w Sescom zostały wykonywane badania metodą Action Research, w trakcie których analizowano
możliwości wypracowania metodyki zwinnego zarządzania procesami biznesowymi. Badaniami kierował
długoletni pracownik firmy – dr Bartłomiej Gawin, zajmujący stanowisko Dyrektora IT. Teoretyczne podstawy
badań, których efektem była metodyka nazwana ABPM ( ang. Agile Business Process Management), opisał on w
artykule naukowym (wespół z dr. Bartoszem Marcinkowskim) Czy adaptacyjne zarządzanie procesami
biznesowymi to metoda pozwalająca na zdobycie przewagi konkurencyjnej?, zamieszczonym na łamach
wydawanego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie „e-mentora” (nr 5, 2014, s. 62-73).
Zarząd Sescom wspiera dalsze prace badawcze zespołu, które znajdą swoje odzwierciedlenie w kolejnym artykule:
Adaptive Business Process Management Model. Agile approach in BPM. Artykuł pojawi się na łamach
prestiżowego branżowego pisma BISE – Business & Information System Engineering, a w chwili obecnej jest na
etapie recenzji.
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W związku z tym, że potrzeba wprowadzenia nowoczesnych usług w zakresie zarządzania obiektami pojawiła się
po stronie Sescom już w roku 2015, przeprowadzono w firmie działania, które służyć miały identyfikacji
występowania tej potrzeby wśród dotychczasowych klientów. Prace te były stosowane zgodnie z metodyką
badawczą PAR (ang. Participatory Action Research), która polega na wykorzystywaniu metod naukowych do
rozwiązywania rzeczywistych problemów biznesowych. Umożliwia ona przeprowadzenie badań jakościowych
skierowanych na pozyskiwanie informacji odnośnie danego zdarzenia poprzez spotkania i analizę dokumentacji
dotyczącej danego zjawiska. Wyróżnikiem metodyki PAR jest stworzenie naukowcom możliwości na pełne
uczestnictwo w naturalnym środowisku biznesowym, w którym badane zjawisko zachodzi - w naszym przypadku
były to spotkania naukowców, pracowników Sescom w siedzibach obecnych klientów i zebranie informacji
potwierdzających zbieżność ich potrzeb ze zdiagnozowanymi po stronie spółki barierami dotyczącymi możliwości
ekspansji usług na rynek globalny. Efektem tych działań jest opracowanie koncepcji projektu stworzenia Platformy
SES Global.
Sescom ma również doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych za lata 20072013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w zakres których również wchodziły prace o
charakterze badawczym:
- „Rozbudowa platformy informatycznej dla zintegrowanego zarządzania usługami technicznej obsługi
obiektów SES Support”;
- „Portal internetowy dla poszukujących i oferujących usługi w zakresie serwisów technicznych
z możliwością zlecania i administrowania zgłoszeń awaryjnych”.
Od 2016 roku działająca w ramach Sescom jednostka Innovation Lab, odpowiedzialna za monitorowanie rynku
nowych technologii oraz rozwój sieci kooperacji ze start-upami współpracuje z Bałtyckim Centrum Transferu
Technologii, które ma wspierać firmę w zakresie zarządzania i komercjalizacji procesów badawczo-rozwojowych.
Dzięki takiej kooperacji możliwe jest efektywne wykorzystanie innowacji i transfer technologii w modelu B2B.
Rozwój kompetencji
Grupa Sescom posiada wyspecjalizowaną komórkę HR, która realizuje cele polityki personalnej wynikające ze
strategii firmy.
Grupa prowadzi procesy rekrutacyjne w kraju i zagranicą, korzystając ze standardowych metod oraz sięgając po
te nieszablonowe w przypadku kluczowych stanowisk specjalistycznych i menedżerskich - w odpowiedzi na
szybko pojawiające się potrzeby biznesu wynikające z rozwoju rynku. Sescom zatrudnia ludzi o kompetencjach
miękkich dopasowanych do kultury i wartości organizacji oraz ze specjalistyczną wiedzą zapewniającą wysoką
jakość usług i efektywność biznesu.
Sescom zapewnia skutecznie wdrożenie nowych pracowników, szkolenia dopasowane zarówno do potrzeb
poszczególnych osób, jak i całej organizacji oraz otwartą komunikację, zbieranie i analizę informacji zwrotnej na
każdym etapie współpracy.
Grupa wzmacnia identyfikację z wartościami firmy, które zostały zdefiniowane przez pracowników firmy we
współpracy z Zarządem poprzez zaplanowane działania i projekty angażujące zespoły i jednostki. Grupa opiera
rozwój na wartościach.
Sescom skutecznie identyfikuje osoby o rokującym potencjale, zaangażowane, przejawiające szczególne talenty i
kompetencje. Grupa planuje ich rozwój i buduje ścieżki kariery w organizacji. Grupa korzysta z oceny 360 stopni
oraz testów identyfikujących potencjał zawodowy.
Emitent cyklicznie bada poziom zaangażowania, monitoruje opinie i zbiera pomysły pracowników mające na celu
stałą optymalizację organizacji. Sescom wykorzystuje też narzędzia premiowe do wspierania procesu zarządzania
przez cele. Grupa rozwija program benefitów zgodny z wartościami organizacji.
Globalna ekspansja
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Zgodnie z założeniami strategii rozwoju, w 2020 roku Sescom ma być jedną z głównych firm europejskich
dostarczających kompleksowe rozwiązania IT i facility dla klientów retail, gotową do wejścia na nowe kontynenty
i konkurowania globalnie.
W związku z tym, że Sescom w obsługuje firmy międzynarodowe oczekujące wparcia na dużym obszarze
geograficznym oraz tym, że model biznesowy firmy umożliwia szybkie zwiększanie obszaru i skali działania,
firma planuje sukcesywną ekspansję na nowe rynki - do 2020 roku w całej Europie, a po tym terminie również na
kolejnych kontynentach - w pierwszej kolejności w Ameryce i Azji.
Rozwój i aktualizacja oferty
Sescom od początku działalności buduje swoją przewagę rynkową w oparciu o eksperckie kompetencje oraz
wartość dla klientów projektowaną w indywidualny sposób. Dzięki temu Emitent dostarcza solidne rozwiązania
w innowacyjny i elastyczny sposób. Analogicznie, oferta bazuje na specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu, ale
jest rozwijana i aktualizowana zgodnie z dynamicznie zmieniającymi się oczekiwaniami i wymogami rynku i
poszczególnych klientów.
Sescom dostarcza pakiet komplementarnych usług, z których klient może wybrać poszczególne elementy, zgodnie
ze swoimi potrzebami. Usługi są wspierane przez autorskie rozwiązania IT, które zakładają możliwość integracji
z innymi systemami oraz indywidualne dopasowanie do modelu biznesu klienta. Całościowa oferta umożliwia
utrzymanie placówek przez cały cykl ich życia oraz wsparcie zarządzania po stronie klienta poprzez dostarczanie
specjalistycznej wiedzy, rekomendacji opartych na analizie danych oraz nowych technologii - odpowiednio
dopasowanych, utrzymywanych, opomiarowanych i optymalizowanych.
Struktura oferty zakłada możliwość jej dalszej rozbudowy o kolejne elementy wspierające funkcjonowanie i
rozwój sieci. Mogą to być zarówno kolejne usługi, narzędzia IT oraz w późniejszym okresie - produkty
wykorzystywane do realizacji usług. Strategicznym kierunkiem rozwoju oferty jest dostarczanie rozwiązań
szeroko pojętego facility management wspierającego sieci w bezpiecznym przejściu cyfrowej transformacji na
rynku retail.
Najnowsze oferty - czyli Sescom IT Infrastructure, Digital oraz Intelligence podkreślają kierunek rozwoju oferty.
Zgodnie z najnowszymi trendami rynkowymi, facility management obejmuje coraz szerszy zakres utrzymania
technicznego łącznie z wdrażaniem i utrzymaniem nowych technologii oraz wykorzystaniem analityki danych do
zarządzania. W utrzymaniu technicznym sieci coraz bardziej istotną rolę gra także zapewnienie sprawnego
funkcjonowania infrastruktury IT.

6.2

Główne rynki, na których Emitent prowadzi działalność, wraz z podziałem przychodów ogółem na
rodzaje działalności i rynki geograficzne za każdy rok obrotowy okresu objętego historycznymi
informacjami finansowymi

Usługi Facility Management są zazwyczaj dzielone na tzw. Techniczny Facility Management (związany z obsługą
infrastruktury technicznej budynków) oraz Infrastrukturalny i Ekonomiczny Facility Management (związany z
usługami „miękkimi: czyli sprzątaniem, ochroną, cateringiem i innymi usługami nakierowanymi na obsługę
stanowisk pracy i osób przebywających w budynkach). Techniczny FM jest tożsamy z tzw. usługami PROPERTY
(źródło: http://servicefutures.com/integrated-facility-services/5-major-factors-driving-growth-fm-industry/).
Usługi świadczone przez Grupę Sescom to zakres technicznego Facility Management. W skali globalnej rynek
tych usług jest szacowany na ok. 350 mld USD (rok 2015) do ok. 370 mld USD (rok 2018) (źródło:
https://www.uk.issworld.com//media/issworld/uk/Files/Insights/Perspectives_on_the_FM_market_developmentS
ept14.pdf?la=en-GB). Rynek wykazuje tendencję wzrostową, co jest korzystną okolicznością dla Grupy Sescom.
Czynniki wpływające na perspektywy wzrostu rynku technicznego FM to nie tylko zwiększanie się ilości
budynków, ale również rosnący stopień zaawansowania technicznego instalacji budynkowych. Nowoczesne
systemy oświetlenia, ogrzewania i klimatyzacji, wspierane zaawansowanymi technologicznie systemami
sterowania – wymagają prac serwisowych o większej wartości (bardziej zaawansowanych niż w przypadku
prostszych systemów). Dodatkowo występuje tendencja digitalizacji obiektów, co oznacza montowanie w nich
urządzeń audio-video oraz innego wyposażenia technologicznego (np. systemy automatycznych kas w
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supermarketach czy np. ekrany, stoły multimedialne bądź „wirtualne” lustra i przymierzalnie w salonach
modowych. Systemy te również, podobnie jak tradycyjne systemy techniczne, wymagają obsługi, która mieści się
w ramach usług Grupy Sescom (doboru, konfiguracji, integracji, montażu, serwisu, dbałości o ich efektywność
energetyczną, utylizacji po okresie użytkowania).
Kolejną korzystną dla Grupy Sescom tendencją rynkową jest umiędzynarodowienie kontraktów. Jest to związane
z globalizacją gospodarki oraz swobodnym przemieszczaniem się kapitału. Właściciele i zarządcy obiektów
komercyjnych prowadzą swoją działalność w dużym stopniu w zakresie transgranicznym, podobnie jak sieci
handlowe. Szacuje się, że międzynarodowe kontrakty Facility Management stanowiły ok. 7% w 2010r., i ich udział
wzrósł do 9% w roku 2016 (źródło jak wyżej).
Analizując perspektywy rozwojowe Grupy Sescom należy doprecyzować zakres i wielkość rynku. Obecnie ok.
90% przychodów Grupy Sescom jest realizowanych jest w segmencie retail. Tendencja ta powinna zostać
utrzymana, gdyż Grupa planuje koncentrować działania handlowe nadal w segmencie retail. Wynika to z dobrego
dopasowania kluczowych kompetencji Grupy Sescom do potrzeb odbiorców retail w zakresie technicznego
Facility Management (zarówno tradycyjnego, jak i opartego w coraz większym stopniu na nowoczesnych
technologiach).
Z uwagi na silne umiędzynarodowienie branży retail – co ma swoje odzwierciedlenie m.in. w scentralizowanych
procesach decyzyjnych i kontrolnych realizowanych przez sieci retail-owe w skali międzynarodowej – obszar
geograficzny obecnego rynku Grupy Sescom jest określany jako obszar kontynentu europejskiego.
Grupa Sescom zamierza rozwijać ofertę usługową dla segmentu retail w zgodzie z najnowszymi trendami
rynkowymi. Światowy lider branży nowych technologii – firma CISCO – wskazuje, iż digitalizacja obiektów
handlowych będzie jednym z kluczowych czynników sukcesu w branży retail w najbliższej przyszłości. Zarówno
personel sklepów jak i klienci placówek handlowych będą mieli do czynienia z rosnącą ilością wyposażenia
technologicznego. W samych Stanach Zjednoczonych przyjmuje się wartość rynku „cyfrowego wsparcia retail”
na ok. 500 mld. USD. Do głównych grup sprzętów, zakupywanych przez sieci retail w ramach „rewolucji
cyfrowej” – będą wg CISCO należały: aplikacje sprzedażowe na urządzenia mobilne, info-kioski oraz
wyposażenie wspierające płatności mobilne. Grupa Sescom zamierza poszerzać kompetencje w zakresie doboru,
instalacji i serwisu wspomnianych powyżej grup urządzeń. Stąd właśnie hasło będące mottem oferty usługowej
Grupy Sescom: „Facility Management wspierający transformację digitalową”
Doprecyzowując szanse rozwojowe Grupy Sescom można przeanalizować jej obecne udziały w rynku. Powyżej
przytoczona została wartość globalnego rynku technicznego Facility Management na ok. 350 mld USD czyli ok.
325 mld EURO. Udział Europy w światowym rynku FM to ok. 36%, czyli wartość rynku technicznego Facility
Management w Europie może być szacowana jako ok. 120 mld EURO rocznie. W tej wielkości ok. 15% stanowią
usługi świadczone dla segmentu retail (czyli ok. 18 mld EURO)
Udział rynkowy Grupy Sescom w 2017 roku można określić jako ok. 0,1% - biorąc za punkt odniesienie wielkość
europejskiego rynku technicznego Facility Management dla segmentu retail.

6.3

Czynniki nadzwyczajne, które miały wpływ na informacje podane w pkt. 6.1. i 6.2.

W opinii Zarządu Emitenta w latach obrotowych 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 oraz od 1 października 2017
roku do Daty Prospektu żadne czynniki nadzwyczajne nie miały wpływu na informacje podane w pkt. 6.1. i 6.2.,
tj. informacje dotyczące działalności podstawowej Emitenta i głównych rynków, na których prowadzi działalność.

6.4

Podsumowanie podstawowych informacji dotyczących uzależnienia emitenta od patentów
lub licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych, albo od nowych procesów
produkcyjnych

W ocenie Emitenta w jego działalności nie występują uzależnienia od patentów lub licencji, nowych procesów
produkcyjnych albo od umów przemysłowych, handlowych lub finansowych zawartych w normalnym toku
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działalności, co nie wyklucza istnienia umów, które Emitent uznaje za istotne (znaczące) z punktu widzenia jego
działalności i rentowności.
Poniżej przedstawiono informacje o umowach, które Emitent uznaje za istotne, zawieranych w zwykłym toku
działalności. Za umowy istotne Emitent uznaje obowiązujące umowy, których wartość przekracza 10%
skonsolidowanych kapitałów własnych na dzień 30 września 2017 r. tj. 2,7 mln zł.
Umowa ramowa o współpracy zawarta w styczniu 2015 roku której przedmiotem jest świadczenie przez
Emitenta usług technicznego utrzymania obiektów handlowych na terenie Polski. Umowa została zawarta na czas
nieoznaczony i weszła w życie z dniem 1 lutego 2015 roku. Wartość prac objętych umową wynosi 6 458 335,56
zł netto rocznie.
Umowa ramowa o współpracy zawarta w lutym 2015 r, której przedmiotem jest wykonanie przez Emitenta
serwisu urządzeń klimatyzacji w placówkach klienta na terenie Polski. Umowa została zawarta na okres 5 lat.
Wartość zobowiązań w danym roku kalendarzowym wynikających z realizacji niniejszej umowy nie może
przekroczyć 3 615 000,00 zł.

6.5

Założenia wszelkich oświadczeń Emitenta dotyczących jego pozycji konkurencyjnej

Zarząd szacuje pozycję konkurencyjną Spółki przede wszystkim w oparciu o własne obserwacje rynku. Kryteria
oceny uczestnictwa w rynkach i pozycji konkurencyjnej Emitent konstruuje w oparciu o ogólnodostępne
publikacje branżowe, informacje od podmiotów konkurencyjnych, a także inne informacje umożliwiające
porównanie danych, takie jak m.in. analizy i raporty niezależnych firm badawczych, które zostały wymienione
w pkt. 23 Dokumentu Rejestracyjnego.
7

7.1

Struktura organizacyjna
Krótki opis grupy, do której należy emitent, oraz miejsca emitenta w tej grupie - w przypadku
emitenta, który jest częścią grupy

Emitent tworzy grupę kapitałową wraz z ośmioma spółkami, w stosunku do których jest podmiotem dominującym.
Emitent nie jest częścią innej grupy kapitałowej.
Emitent jest podmiotem dominującym wobec następujących spółek: Sescom Czech Republic s.r.o. z siedzibą
w Ostrawie w Republice Czeskiej, Sescom Muszaki Szerviz Korlatolt Felelossegu Tarsasag z siedzibą
w Budapeszcie w Republice Węgierskiej, Sescom GmbH z siedzibą w Berlinie w Republice Federalnej Niemiec,
Bałtyckie Centrum Transferu Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, SESTORE Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, SDC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gdańsku, Sescom Technischer Support GmbH z siedzibą w Wiedniu w Republice Austriackiej oraz
Sescom Ltd z siedzibą w Londynie w Wielkiej Brytanii.
W sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy trwającym od 1.10.2014 do 30.09.2015 oraz od 1.10.2015 do
30.09.2016 spółki zakwalifikowane jako jednostki zależne (Sescom Czech Republic s.r.o., Sescom Muszaki
Szerviz kft, Sescom GmbH, SESTORE Sp. z o.o., SDC Sp. z o.o. oraz Sescom Technischer Support GmbH)
zostały objęte, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, konsolidacją metodą
pełną, natomiast spółka zakwalifikowana jako jednostka stowarzyszona (Bałtyckie Centrum Transferu
Technologii S.A.) została objęta, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,
konsolidacją metodą praw własności.
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7.2

Jeżeli nie zostało to uwzględnione w sprawozdaniu finansowym, wykaz istotnych podmiotów
zależnych emitenta wraz z podaniem ich nazwy, kraju inkorporacji lub siedziby, procentowego
udziału emitenta w kapitale tych podmiotów oraz procentowego udziału w głosach, jeżeli jest on
różny od udziału w kapitale

Emitent nie posiada istotnych podmiotów zależnych nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym. Emitent
posiada udziały w następujących podmiotach:
-

Sescom Czech Republic s.r.o. z siedzibą w Ostrawie w Republice Czeskiej, o zarejestrowanym kapitale
zakładowym w wysokości 850 000,00 CZK, stanowiącym równowartość 140 675,00 PLN według kursu
z dnia 29 września 2017 roku (1 CZK = 0,1655 PLN).
Spółka zarejestrowana jest w czeskim rejestrze osób prawnych pod numerem 29392004. Emitent posiada
100% udziału w kapitale zakładowym spółki i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki.
Członek Zarządu Emitenta, pan Adam Kabat, pełni funkcję członka zarządu Sescom Czech Republic
s.r.o. Członek Zarządu Emitenta, pan Sławomir Kądziela, pełni funkcję członka zarządu Sescom Czech
Republic s.r.o.;

-

Sescom Muszaki Szerviz Korlatolt Felelossegu Tarsasag z siedzibą w Budapeszcie w Republice
Węgierskiej, o zarejestrowanym kapitale zakładowym w wysokości 16 000 000,00 HUF, stanowiącym
równowartość 221 536,00 PLN według kursu z dnia 29 września 2017 roku (1 HUF = 0,013846 PLN).
Spółka zarejestrowana jest w węgierskim rejestrze osób prawnych pod numerem 01-09-175242. Emitent
posiada 100% udziału w kapitale zakładowym spółki i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki
Członek Zarządu Emitenta, pan Adam Kabat, pełni funkcję członka zarządu Sescom Muszaki Szerviz
kft. Członek Zarządu Emitenta, pan Sławomir Kądziela, pełni funkcję członka zarządu Sescom Muszaki
Szerviz kft.;

-

Sescom GmbH z siedzibą w Berlinie w Republice Federalnej Niemiec, o zarejestrowanym kapitale
zakładowym w wysokości 25 000,00 EUR, stanowiącym równowartość 107 727,50 PLN według kursu
z dnia 29 września 2017 roku (1 EUR = 4,3091 PLN).
Spółka zarejestrowana jest w niemieckim rejestrze osób prawnych pod numerem HRB 157689B. Emitent
posiada 100% udziału w kapitale zakładowym spółki i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników
spółki. Członek Zarządu Emitenta, pan Adam Kabat, pełni funkcję członka zarządu Sescom GmbH.
Członek Zarządu Emitenta, pan Sławomir Kądziela, pełni funkcję członka zarządu SescomGmbH;

-

SESTORE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, o zarejestrowanym kapitale zakładowym w wysokości
300 000,00 PLN.
Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000529146. Emitent
posiada 100% udziału w kapitale zakładowym spółki i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników
spółki. Członek Zarządu Emitenta, pan Adam Kabat, pełni funkcję członka zarządu SESTORE Sp. z o.o.
Członek Zarządu Emitenta, pan Sławomir Kądziela, pełni funkcję członka zarządu SESTORE Sp. z o.o.;

-

SDC Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, o zarejestrowanym kapitale zakładowym w wysokości 300 000,00
PLN.
Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000529961. Emitent
posiada 100% udziału w kapitale zakładowym spółki i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników
spółki. Członek Zarządu Emitenta, pani Magdalena Budnik, pełni funkcję prokurenta SDC Sp. z o.o.;
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-

Sescom Technischer Support GmbH z siedzibą w Wiedniu w Republice Austriackiej, o zarejestrowanym
kapitale zakładowym w wysokości 35 000,00 EUR, stanowiącym równowartość 150 818,50 PLN według
kursu z dnia 29 września 2017 roku (1 EUR = 4,3091).
Spółka zarejestrowana jest austriackim rejestrze handlowym pod numerem FN 434777d. Emitent posiada
100% udziału w kapitale zakładowym spółki i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki.
Członek Zarządu Emitenta, pan Adam Kabat, pełni funkcję członka zarządu Sescom Technischer Support
GmbH. Członek Zarządu Emitenta, pan Sławomir Kądziela, pełni funkcję członka zarządu Sescom
Technischer Support GmbH;

-

Sescom Ltd z siedzibą w Londynie w Wielkiej Brytanii, o zarejestrowanym kapitale zakładowym w
wysokości 100,00 GBP, stanowiącym równowartość 488,42 PLN według kursu z dnia 29 września 2017
roku (1 GBP = 4,8842). Spółka została zarejestrowana w lutym 2017 roku.
Spółka zarejestrowana jest rejestrze handlowym pod numerem 10628319. Emitent posiada 100% udziału
w kapitale zakładowym spółki i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki. Członek Zarządu
Emitenta, pan Adam Kabat, pełni funkcję członka zarządu Sescom Ltd. Członek Zarządu Emitenta, pan
Sławomir Kądziela, pełni funkcję członka zarządu SESCOM Ltd;

-

Bałtyckie Centrum Transferu Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, o zarejestrowanym
kapitale zakładowym w wysokości 100 000,00 PLN.
Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000366480.
Emitent posiada 30% udziału w kapitale zakładowym spółki i 30% głosów na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy spółki. Prezes Zarządu Emitenta, pan Sławomir Halbryt, pełni funkcję prezesa zarządu
Bałtyckiego Centrum Transferu Technologii S.A. Prezes Zarządu Emitenta, pan Sławomir Halbryt, pełni
funkcję prezesa zarządu będącego jedynym członkiem zarządu oraz jedynym udziałowcem spółki Project
Evolution sp. z o.o. posiadającej 70% udziałów w kapitale zakładowym Bałtyckiego Centrum Transferu
Technologii S.A.
Przedmiot działalności spółek wskazanych w niniejszym punkcie został opisany w pkt 6.1.1. Dokumentu
Rejestracyjnego.

8
8.1

Środki trwałe
Opis zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na
wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych środków trwałych

Emitent prowadzi działalność gospodarczą, która nie wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego
w rozumieniu art. 201 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232). Emitent w zakresie swojej
działalności świadczy usługi z zakresu zarządzania zużyciem energii w celu lepszego gospodarowania mediami
i redukcji ich zużycia.
Na Emitencie nie ciążą żadne obowiązki z zakresu ochrony środowiska, które mogą mieć wpływ na wykorzystanie
przez Emitenta rzeczowych aktywów trwałych. Z uwagi na charakter prowadzonej działalności w stosunku do
Emitenta nie występuje obowiązek uzyskania pozwoleń w przedmiocie ochrony środowiska.
Wykorzystywane rzeczowe aktywa trwałe podlegają normalnemu zużyciu związanemu z bieżącą działalnością
Emitenta.
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9
9.1

Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej
Sytuacja finansowa

Niniejszą część Prospektu należy czytać w połączeniu ze Sprawozdaniami Finansowymi wraz z informacją
dodatkową oraz pozostałymi informacjami finansowymi zamieszczonymi w innych częściach Prospektu.
Przegląd sytuacji finansowej Grupy Emitenta został sporządzony na podstawie zbadanych przez biegłego
rewidenta skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej, w których jednostką dominującą jest
Sescom S.A. za rok obrotowy od 1 października 2014 roku do 30 września 2015 roku oraz za rok obrotowy od
1 października 2015 roku do 30 września 2016 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej.
Uwzględnione zostały również raport śródroczne za okresy od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r., od 1 kwietnia
2017 r. do 30 czerwca 2017 r. oraz od 1 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r. zawierający śródroczne
skonsolidowane informacje finansowe Grupy Emitenta, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej, które nie zostały poddane badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta.
9.1.1

Wybrane dane finansowe

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Grupa odczuła spowolnienie gospodarcze, jednakże
podjęto działania, które pozwoliły uzyskać wzrost sprzedaży oraz dodatni wynik finansowy. Nie wpłynęło to
jednak na zmianę bardzo dobrej sytuacji finansowej Grupy. Rok obrotowy zakończony 30 września 2015 roku jest
pierwszym okresem, za który Grupa Kapitałowa sporządziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z
MSSF oraz związanymi z nimi interpretacjami przyjętymi przez Unię Europejską.
Wyniki finansowe Grupy Emitenta (w tys. zł)
01.10.2016 30.09.2017

01.10.2016 30.06.2017

01.10.2016 31.03.2017

01.10.2015 30.09.2016

01.10.2015 30.06.2016

01.10.2015 31.03.2016

01.10.2014 30.09.2015

niezbadane

niezbadane

niezbadane

zbadane

niezbadane

niezbadane

zbadane

Przychody ze sprzedaży

95 590

66 823

43 994

70 419

45 489

29 764

44 557

Koszt własny sprzedaży

76 604

54 454

34 789

54 082

34 544

22 118

33 619

Zysk (strata) brutto ze
sprzedaży

18 986

12 369

9 206

16 337

10 946

7 646

10 938

Koszty sprzedaży

3 559

2 661

1 663

2 809 (II)

2 164

1 517

2 536 (I)

Koszty zarządu

8 229

6 178

5 237

7 999 (II)

5 345

3 113

4 525 (I)

Pozostałe przychody operacyjne

451

425

363

223

102

23

221

Pozostałe koszty operacyjne

210

125

105

325

96

27

94

7 439

3 830

2 564

5 427

3 442

3 012

4 005

Dane (tys. zł)

Zysk (strata) na działalności
operacyjnej
Przychody finansowe

45

41

34

34

34

21

94

444

409

314

235

56

67

125

Zysk (strata) przed
opodatkowaniem

7 039

3 463

2 285

5 226

3 420

2 966

3 974

Podatek dochodowy

1 239

778

514

799

477

321

836

-

-

-

-

-

-

2 685

1 771

4 428

2 943

2 645

3 138

Koszty finansowe

Zysk (strata) netto z działalności
zaniechanej
Zysk (strata) netto

5 800

(I)
korekta prezentacyjna, przesunięcie kwoty 1 125 tys. zł między kosztami zarządu (-) a kosztami sprzedaży (+)
(II)
korekta prezentacyjna, przesunięcie kwoty 1 479 tys. zł między kosztami zarządu (-) a kosztami sprzedaży (+)
Źródło: Emitent
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W latach 2014 - 2017 Grupa znacząco zwiększyła skalę działalności. W tym okresie przychody ze sprzedaży netto
wzrosły o 115% - z 44 557 tys. zł do 95 509 tys. zł. w tym zwiększenie przychodów w wyniku zakupu ZCP - 40
472 tys. zł
Na koniec IV kwartału 2016/2017 roku obrotowego przychody ze sprzedaży wyniosły 95 590 tys. zł w porównaniu
do 70 419 zł na koniec IV kwartału 2015/2016 roku obrotowego.
Struktura przychodów w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi uległa zmianie, wzrósł udział
sprzedaży towarów i materiałów przy jednoczesnym wzroście skali przychodów.
Dynamika przychodów Grupy wynikała zarówno z rozwoju organicznego jak i systematycznego powiększania
grupy kapitałowej i poszerzania zakresu jej działalności. W kwietniu 2014 r. Emitent utworzył spółkę zależną
Sescom GmbH, w październiku i listopadzie 2014 r. spółki zależne SESTORE Sp. z o.o. oraz SDC Sp. z o.o.,
w maju 2015 r. do grupy kapitałowej Emitenta dołączył Sescom Technischer Support GmbH z siedzibą
w Wiedniu, a w lutym 2017 do grupy kapitałowej Emitenta dołączył Sescom LTD z siedzibą w Londynie. Od
maja 2016 roku Emitent rozpoczął świadczenie usług po zakupie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP)
CUBE ITG S.A.
W całym analizowanym okresie całość przychodów Grupy pochodziła z działalności podstawowej. Nie wystąpiły
w tym okresie przychody ze zdarzeń nadzwyczajnych.
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów w roku obrotowym 2014/2015 wyniósł 33 619 tys. zł
i stanowił 75,5% wartości przychodów. Porównując wartości z poprzedniego okresu koszty te wzrosły na koniec
roku obrotowego 2015/2016 o kwotę 20 463 tys. zł, tj. o 60,9% do wartości 54 082 tys. zł i stanowiły 76,8%
wartości przychodów.
Po IV kwartale roku obrotowego 2016/2017, koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów wyniósł 76
604 tys. zł i stanowił 80,1% wartości przychodów (w analogicznym okresie roku obrotowego 2015/2016 – 76,8%).
W okresie obejmującym IV kwartały roku obrotowego 2016/2017 koszty te wzrosły o 22 522 tys. zł w porównaniu
do analogicznego okresie poprzedniego roku obrotowego.
Zmiana udziału % kosztów w przychodach związana jest ze zmianą struktury sprzedaży, znaczący wzrost udziału
sprzedaży towarów i materiałów. Marża realizowana w tym obszarze jest niższa, stąd Emitent odnotowuje szybszy
przyrost kosztów niż przychodów. Presja na koszty wynagrodzeń oraz zwiększone wydatki związane z integracją
przejętego ZCP oraz tworzonych podmiotów były główną przyczyną wzrostu udziału kosztów.
Koszty tworzonych podmiotów związane były z początkową fazą uruchomienia i ich integracji w Grupie
charakteryzującą się osiągnięciem niepełnego jeszcze efektu synergii. Rok obrotowy 2014/2015 był czasem
integracji trzech nowych podmiotów w grupie (SESTORE Sp. z o.o., SDC Sp. z o.o., Sescom Technischer Support
GmbH) w związku z czym wystąpiły koszty dostosowania ich struktur do zintegrowanego modelu Grupy.
Powołane spółki posiadają własną strukturę organizacyjną i prowadzą działalność komplementarną do usług spółki
Emitenta, które wspierają się na zasadzie cross sellingu. Integracja polegała na zbudowaniu struktur i opracowania
procesów podmiotów i zintegrowania ich z procesami spółki Emitenta, ulokowania nowych podmiotów na rynku,
przygotowanie identyfikacji marketingowej, rozpoznanie szans rynkowych nowych podmiotów w grupie klientów
Emitenta. Pełna integracja i synergia rynkowa oznacza dla Emitenta możliwość oferowania klientom z sektora
retail kompleksowej obsługi od wybudowania salonu poprzez stałe utrzymanie sprawności technicznej, wsparcie
technologiczne w transformacji cyfrowej i optymalizację zużycia energii. Koszty poniesione przez Emitenta były
ograniczone budżetami, przyspieszają zdrożenie spółki w działania rynkowe i operacyjne, przekładają się na
lepszą rentowność w przyszłości.
Koszty integracji zakupionego ZCP podzielone zostały na dwie części. Początkowa faza integracji
charakteryzująca się osiągnięciem niepełnego jeszcze efektu synergii związanego z przejęciem i niezbędnymi
inwestycjami w infrastrukturze i zasobach przedsiębiorstwa dotyczy III i IV kwartału roku obrotowego 2015/2016.
Druga faza związana jest z głębszą integracją na poziomie procesów, systemów informatycznych oraz kultury
organizacji, a także opracowania nowej strategii rozwoju oddziału we Wrocławiu. Koszty drugiej fazy ponoszone
były po ostatecznym rozliczeniu transakcji, czyli od maja 2017 do końca I kwartału 2017/2018 roku obrotowego
Emitenta. Zakres integracji został opracowany na podstawie 12 miesięcy obserwacji ZCP od daty transakcji
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zakupu. Poniesione nakłady dotyczą kosztów wymiany samochodów serwisowych, rebrandingu, szkoleń
pracowników oraz odnowienia uprawnień, wdrożenia jednolitego systemu wartości firmy, zmiany struktury
organizacyjnej i weryfikacji wykorzystania zasobów, wdrożenia systemu zarządzania procesami serwisowymi w
oddziale. Emitent przeprowadza proces integracji w celu zwiększenia efektywności serwisu oraz rentowności
świadczonych usług.
Również zysk Grupy na każdym poziomie rachunku wyników odnotowywał corocznie znaczną, dodatnią
dynamikę. Grupa Emitenta odnotowała doskonałą dynamikę wyniku operacyjnego na poziomie 36% na koniec
2015/2016 roku w porównaniu 2014/2015 roku, oraz 37% na koniec 2016/2017 roku w porównaniu 2015/2016.
W 2014/2015 roku obrotowym Grupa wypracowała zysk netto o wartości 3 138 tys. zł. W okresie od
1 października 2015 roku do 30 września 2016 roku nastąpił dalszy wzrost zysku netto. W okresie 12 miesięcy
roku obrotowego 2015/2016 zysk netto wyniósł 4 428 tys. zł. Za IV kwartały roku 2016/2017 zysk netto Grupy
wyniósł 5 800 tys. zł.
Spadek zysku netto na koniec III kwartału roku obrotowego 2016/2017 wobec III kwartału roku obrotowego
2015/2016 przy jednoczesnym wzroście przychodów w tym okresie wynika z następujących czynników:
- zmiana struktury przychodów, wzrost przychodów głównie w obszarze sprzedaży towarów i materiałów (kwota
11 726 tys. zł) gdzie marża realizowana jest na poziomie ok. 12% przy średnim poziomie marży 22% dla
świadczonych usług.
- presja na wzrost wynagrodzeń, na koniec III kwartału roku obrotowego 2016/2017 w porównaniu do III kwartału
roku obrotowego 2015/2016 koszty wynagrodzeń oraz koszty umów B2B wzrosły o około 15%.
Zmiana struktury realizowanych przychodów przy jednoczesnym wzroście kosztów związanych z
wynagrodzeniami i usługami B2B spowodowała spadek rentowności na sprzedaży brutto z 24% do 19% (różnica
5,5% - wartość 3 710 tys. zł za III kwartały 2016/2017)
Rentowność Grupy w analizowanych okresach, 2014/2015, 2015/2016 oraz 2016/2017 utrzymywała się na
stabilnych poziomach na wszystkich analizowanych poziomach rachunku wyników, co było skutkiem przede
wszystkim zwiększania wielkości sprzedaży i wzrostu organicznego połączonego ze wzrostem sprzedaży usług,
ciągłym doskonaleniem organizacji i podnoszeniem efektywności pracy.
W roku obrotowym 2014/2015 r. rentowność sprzedaży wynosiła 24,55%, działalności operacyjnej 8,99%, a zysku
netto 7,04%. W roku obrotowym 2015/2016 r. wskaźniki te były niższe. Rentowność sprzedaży wyniosła 23,20%,
rentowności działalności operacyjnej 7,71%, a rentowność zysku netto 6,29%. Podobnie przedstawia się sytuacja
w 2016/2017. Rentowność sprzedaży wyniosła 19,86%, rentowności działalności operacyjnej 7,78%, a
rentowność zysku netto 6,07%. Poziom rentowności za rok 2016/2017 nieznacznie odbiega od analogicznego
okresu roku poprzedniego.
Niższa rentowność wynika z następujących czynników:
▪

▪

▪

Początkowa faza integracji nowych podmiotów w Grupie charakteryzująca się osiągnięciem niepełnego
jeszcze efektu synergii. Rok obrotowy 2014/2015 był czasem integracji trzech nowych podmiotów
w grupie (SESTORE Sp. z o.o., SDC Sp. z o.o., Sescom Technischer Support GmbH) w związku z czym
wystąpiły koszty dostosowania ich struktur do zintegrowanego modelu Grupy. Emitent zakłada, iż te
koszty były jednorazowe i przełożą się na lepszą rentowność w przyszłości.
Rozpoczęcie w lutym 2015 świadczenia usług w zakresie technicznego Facility Management
charakteryzuje się strukturalnie niższą rentownością niż pozostałe usługi Grupy, stąd włączenie tych
kontraktów miało większy wpływ na przychody niż zyski na poszczególnych poziomach rachunku
wyników w analizowanych okresach. Równocześnie Emitent pracuje nad zwiększeniem rentowności w
tych obszarach co powinno zmniejszyć ten efekt przyszłości.
Początkowa faza integracji zakupionego ZCP charakteryzująca się osiągnięciem niepełnego jeszcze
efektu synergii. Wystąpiły koszty dostosowania struktur ZCP do zintegrowanego modelu Grupy. Emitent
zakłada, iż te koszty były jednorazowe i przełożą się na lepszą rentowność w przyszłości.
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9.1.2

Alternatywne Pomiary Wyników – analiza wskaźnikowa

Zarząd ocenia wyniki Grupy Emitenta za pomocą kluczowych wskaźników zyskowności, zadłużenia i płynności
finansowej, które nie pochodzą ze sprawozdań finansowych bądź raportów okresowych Grupy, a zostały jedynie
obliczone na podstawie informacji znajdujących się w sprawozdaniu finansowym. Opisując w niniejszym punkcie
sytuację finansową i operacyjną Emitent zastosował alternatywne pomiary wyników dostarczających przydatnych
informacji na temat sytuacji finansowej, przepływów pieniężnych, efektywności finansowej oraz rentowności
przedstawiając stosowne wyjaśnienia i powody ich zastosowania, aby Inwestorzy mogli zrozumieć ich
przydatność i wiarygodność (wytyczne ESMA „Alternatywne Pomiary Wyników” - 05/10/2015
ESMA/2015/1415pl). Dane te nie podlegały badaniu ani przeglądowi przez niezależnego biegłego rewidenta.
Alternatywne Pomiary Wyników nie są miernikiem wyników finansowych zgodnie z MSSF UE ani nie powinny
być traktowane jako mierniki wyników finansowych lub przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, jak
również uważane za alternatywę dla zysku. Wskaźniki te nie są jednolicie definiowane i mogą nie być
porównywalne do wskaźników prezentowanych przez inne spółki, w tym spółki prowadzące działalność w tym
samym sektorze, co Grupa. Przedmiotowe informacje finansowe powinny być analizowane wyłącznie jako
dodatkowe, nie zaś zastępujące informacje finansowe sporządzone zgodnie z MSSF. Alternatywnym Pomiarom
Wyników nie należy przypisywać wyższego poziomu istotności niż pomiarom bezpośrednio wynikającym ze
sprawozdań finansowych. Dane te powinny być rozpatrywanie łącznie ze sprawozdaniami finansowymi Grupy
Emitenta. W ocenie Emitenta inne dane finansowe lub wskaźniki finansowe prezentowane w Prospekcie nie
stanowią Alternatywnych Pomiarów Wyników.
Do Alternatywnych Pomiarów Wyników należą:
▪

▪

▪

▪

▪

▪

EBITDA - Zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją (w przybliżeniu środki pieniężne
z działalności operacyjnej). EBITDA obliczamy jako zysk z działalności operacyjnej (EBIT)
powiększony o koszty niepieniężne (Amortyzacja).
EBITDA stanowi miarę wyników operacyjnych Grupy nieuwzględniających wpływu amortyzacji
środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, co pozwala na porównywanie wyników
niezależnie od zmian w stanie posiadanych środków trwałych, mogących wpływać poprzez wartość
amortyzacji na inne miary wyników.
Rentowność sprzedaży brutto - relacja zysku brutto ze sprzedaży do przychodów ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów.
Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto określa wysokość zysku osiągniętego ze sprzedaży, po
odliczeniu kosztów sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów. Umożliwia określenie marży
brutto ze sprzedaży Grupy, a w konsekwencji mierzy zdolność do generowania zysku z podstawowej
działalności operacyjnej Grupy.
Rentowność EBIT (działalności operacyjnej) - relacja zysku z działalności operacyjnej do przychodów
ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.
Wskaźnik rentowności EBIT informuje inwestorów ile procent przychodów ze sprzedaży stanowi zysk
operacyjny. Jest miarą efektywności działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.
Rentowność EBITDA – relacja zysku z działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację do
przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Wskaźnik rentowności EBITDA jest miarą zdolności Grupy do generowania gotówki z podstawowej
działalności operacyjnej (efektywności działalności operacyjnej przedsiębiorstwa).
Rentowność netto – relacja zysku netto do przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.
Wskaźnik rentowności netto jest ostatnim wskaźnikiem z grupy rentowności skupiającym wszystkie
poziomy działalności i pomniejszony o wszystkie obciążenia. Wartość tego wskaźnika oznacza już tylko
wartość przeznaczoną na inwestycje i do podziału dla akcjonariuszy.
Stopa zwrotu z aktywów (ROA) – relacja zysku netto do stanu aktywów ogółem w ujęciu procentowym.
Stopa zwrotu z aktywów informuje, o tym jaka jest rentowność wszystkich aktywów firmy w stosunku
do wypracowanych przez nią zysków, czyli ile zysku przynosi każda złotówka posiadanych aktywów.
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▪
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▪
▪

▪

▪

▪
▪

▪

Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) – relacja zysku netto do stanu kapitałów własnych. Stopa
zwrotu z kapitałów informuje, o tym jaka jest rentowność zainwestowanych kapitałów w stosunku do
wypracowanych przez nią zysków, czyli ile zysku przynosi każda złotówka zainwestowanych kapitałów.
Kapitał obrotowy netto – wyrażony jako różnica pomiędzy aktywami obrotowymi, a zobowiązaniami
krótkoterminowymi. Kapitał obrotowy netto to również ta część kapitałów stałych przedsiębiorstwa,
która finansuje aktywa obrotowe, a nie finansuje aktywów trwałych. Dodatni kapitał obrotowy oznacza,
że przedsiębiorstwo dysponuje marginesem wypłacalności zapewniającym zaspokojenie potrzeb
wypłacalności.
Wskaźnik bieżącej płynności – stosunek stanu majątku obrotowego na koniec danego okresu do stanu
zobowiązań krótkoterminowych na koniec danego okresu. Wskaźnik informuje, jakie są możliwości
regulowania bieżących zobowiązań. Jeżeli wartość aktywów obrotowych jest większa od zobowiązań
krótkoterminowych dwukrotnie to zwykle przyjmuje się, że spółka jest płynna i nie ma problemów ze
spłatą bieżących zobowiązań (wskaźnik powyżej 2). Niepokojącą sytuacją jest, gdy wartość zobowiązań
krótkoterminowych spółki przekracza jej aktywa obrotowe (wskaźnik poniżej 1).
Wskaźnik płynności szybkiej – stosunek stanu majątku obrotowego pomniejszonego o zapasy
i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe na koniec danego okresu do stanu zobowiązań
krótkoterminowych na koniec danego okresu. Informuje on o możliwościach spółki spłacania swoich
krótkoterminowych zobowiązań aktywami o wysokiej płynności, inaczej mówiąc mierzy
natychmiastową zdolność firmy do spłaty długów. Za wzorcową wartość przyjmuje się wskaźnik
w okolicach 1.
Stopa zdolności płatniczej – stosunek krótkoterminowych aktywów finansowych do zobowiązań
krótkoterminowych
Cykl rotacji zapasów - wyrażony w dniach stosunek stanu zapasów (x liczba dni w danym okresie
(dla każdego roku przyjęto 365 dni) do przychodów ze sprzedaży. Wskazuje po ilu dniach
przedsiębiorstwo odnawia swoje zapasy dla zrealizowania sprzedaży. Jeżeli poziom wskaźnika jest
wysoki oznacza to, że obrót zapasami firmy jest wolny, natomiast niska wartość wskaźnika sugeruje
szybki obrót zapasami.
Okres spływu należności – wyrażony w dniach stosunek stanu należności handlowych x liczba dni
w danym okresie (dla każdego roku przyjęto 365 dni) do przychodów ze sprzedaży.
Wskaźnik ten daje informację na temat cyklu oczekiwania firmy na uzyskanie należności za swoją
sprzedaż kredytową lub inaczej, ile razy w ciągu badanego okresu nastąpił dopływ gotówki od odbiorców.
Czym wyższy poziom wskaźnika tym firma ma większe problemy ze ściągalnością swoich należności,
co może obniżyć jej płynność. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo oczekuje na swoje należności zbyt
długo powstaje zagrożenie zatorów płatniczych.
Okres spłaty zobowiązań – wyrażony w dniach stosunek stanu zobowiązań handlowych liczba dni
w danym okresie (dla każdego roku przyjęto 365 dni) do przychodów ze sprzedaży.
Wskaźnik rotacji zobowiązań pokazuje liczbę dni, jaka potrzebna jest firmie do spłacenia swoich
zobowiązań krótkoterminowych. Zbyt wysoka wartość wskaźnika może świadczyć o trudnościach
przedsiębiorstwa w regulowaniu swoich bieżących zobowiązań.
Stopa zadłużenia - relacja zobowiązań i rezerw na zobowiązania do aktywów.
Stopa zadłużenia wskazuje na stopień, w jakim Grupa jest finansowana kapitałem obcym
Udział kapitału własnego w finansowanych aktywach - relacja kapitału własnego do aktywów trwałych
Wskaźnik ten informuje o stopniu finansowania aktywów trwałych z własnego kapitału Grupy. Aktywa
trwałe są majątkiem o bardzo niskim stopniu płynności, a przez to są mało elastyczne na zmiany rynku.
Stąd też aktywa trwałe są uważane za obciążone wysokim ryzykiem i powinny być w jak największym
stopniu pokryte (finansowane) kapitałem własnym. Im wyższe jest pokrycie kapitałami własnymi
aktywów trwałych tym bardziej wierzyciele mogą liczyć na odzyskanie swojego wkładu w spółkę nawet
w wypadku jej likwidacji, gdyż kapitał własny pokrywający w nadmiarze aktywa trwałe finansuje także
częściowo aktywa obrotowe. Spółka z dużą wartością wskaźnika ma większą wiarygodność kredytową.
Wskaźnik zobowiązań do kapitału - relacja zobowiązań i rezerwy na zobowiązania do wartości kapitałów
własnych.
Wskaźnik ten określa wielkość posiadanych przez Grupę zobowiązań (kapitałów obcych) przypadających
na jednostkę kapitału własnego. Różnica pomiędzy kapitałem własnym i obcym w strukturze kapitału
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▪

spółki nie powinna być duża. Wyższy udział kapitału obcego w strukturze kapitału prowadzi do wyższych
kosztów obsługi długu i zwiększa poziom ryzyka finansowego. Jednakże w przypadku spółek skutecznie
korzystających z kapitałów obcych ryzyko to jest równoważone przez dźwignię finansową.
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego - relacja zobowiązań długoterminowych do wartości kapitałów
własnych.
Wskaźnik ten opisuje wypłacalność Grupy, określany jest również wskaźnikiem długu, bądź
wskaźnikiem ryzyka. Obrazuje jaka procentowa wielkość kapitału własnego jest finansowana przez
zobowiązania długoterminowe. Wskaźnik przekraczający 100% sygnalizuje zwiększone ryzyko
niewypłacalności spółki, i oznacza, że wartość zobowiązań długoterminowych jest większa od wartości
kapitałów własnych spółki.

Alternatywne Pomiary Wyników wykorzystywane przez Zarząd w analizie działalności Grupy za wskazane okresy

Wyszczególnienie

01.10.2016
30.09.2017

01.10.2016
30.06.2017

01.10.2016
31.03.2017

niezbadane niezbadane niezbadane
EBITDA (w tys. zł)

01.10.2015 01.10.2015
30.09.2016 30.06.2016
zbadane

01.10.2015
31.03.2016

niezbadane niezbadane

01.10.2014
30.09.2015
zbadane

9 109

5 084

3 403

6 562

4 105

3 406

4 436

Rentowność ze sprzedaży
brutto

19,86%

18,51%

20,92%

23,20%

24,06%

25,69%

24,55%

Rentowność EBIT

7,78%

5,73%

5,83%

7,71%

7,57%

10,12%

8,99%

Rentowność EBITDA

9,53%

7,61%

7,74%

9,32%

9,02%

11,44%

9,95%

Rentowność netto

6,07%

4,02%

4,02%

6,29%

6,47%

8,89%

7,04%

Stopa zwrotu z aktywów
(ROA)

12,64%

6,43%

4,61%

11,07%

7,36%

9,22%

11,76%

Stopa zwrotu z kapitałów
własnych (ROE)

21%

11%

8%

20%

15%

13%

18%

Kapitał obrotowy netto (tys.
zł)

16 019

13 454

11 685

9 595

7 979

15 596

12 741

Wskaźnik bieżącej płynności

2,00

1,90

1,87

1,56

1,54

2,88

2,42

Wskaźnik podwyższonej
płynności

1,81

1,68

1,70

1,38

1,32

2,71

2,32

Stopa zdolności płatniczej

0,22

0,28

0,35

0,24

0,38

0,82

0,81

Cykl rotacji zapasów

11,95

13,18

9,30

15,94

6,42

8,56

6,94

Okres spływu należności
handlowych

89,73

74,66

66,90

94,41

26,83

68,10

105,21

Okres spłaty zobowiązań
handlowych

52,44

51,15

39,00

61,41

18,81

43,39

60,25

Stopa zadłużenia

40,24%

41,77%

39,09%

45,90%

44,46%

30,75%

35,62%

Udział kapitału własnego w
finansowanych aktywach

59,76%

58,23%

60,91%

54,10%

55,54%

69,25%

64,38%

Wskaźnik zobowiązań do
kapitału

67,33%

71,73%

64,18%

84,85%

80,06%

44,41%

55,32%

8,96%

10,16%

6,41%

5,96%

6,17%

2,61%

3,07%

Wskaźnik zadłużenia
długoterminowego
Źródło: Emitent

9.1.3

Analiza struktury aktywów

Strukturę bilansu Grupy charakteryzuje systematyczny wzrost wartości aktywów będący wynikiem wzrostu skali
działalności. Suma bilansowa Grupy w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi wzrosła
z 26 685,66 tys. zł na dzień 30 września 2015 roku do 39 984,51 tys. zł na dzień 30 września 2016 roku, oraz do
45 886,14 na dzień 30 września 2017 roku , co oznacza wzrost o 72%.
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Na 30.09.2016 wielkość aktywów trwałych stanowi 33%, a aktywa obrotowe 67%, w porównaniu do 19% aktywa
trwale i 81% aktywa obrotowe na koniec roku obrotowego 2014/2015.
W aktywach trwałych nastąpiło zmniejszenie pozostałych aktywów niematerialnych (spadek z 1 244,94 tys. zł w
2014/2015 do 520,89 tys. zł na koniec przedstawionych okresów) przy jednoczesnym wzroście wartości
rzeczowych aktywów trwałych o 1 793,89 tys. zł, oraz wzroście wartości firmy o 6 765,57 tys. zł, który związany
jest z zakupem zorganizowanej części przedsiębiorstwa CUBE ITG.
Natomiast w majątku obrotowym na 30.09.2016 roku nastąpił znaczący wzrost zapasów, zmiana o kwotę 2 228,49
tys. zł w porównaniu do roku obrotowego 2014/2015, przy jednoczesnym znacznym spadku wartości środków
pieniężnych o 3 189,28 tys. zł. Środki zostały przeznaczone na zapłatę ceny zakupu ZCP.
Wg stanu na 30.09.2017 roku wartość zapasów utrzymuje się na porównywalnym poziomie do stanu na
30.09.2016. Nastąpił wzrost należności do kwoty 23 498,43 zmiana o 5 283 tys. zł tj. 29% co związane jest z
dynamicznym wzrostem obrotów.
Zmiana pozostałych aktywów na przełomie lat 2014/2015 i 2015/2016 - wzrost o 432,56 tys. zł wynika głównie z
ujęcia kosztów bezpośrednio związanych z zakupem ZCP.
Wzrost wartości pozycji pozostałe aktywa do kwoty 4 590 tys. zł na koniec II kwartału roku obrotowego
2015/2016 wynika z wykazania w tej pozycji kosztów związanych z procesem zakupu Zorganizowanej Części
Przedsiębiorstwa – wartość 4 004 tys. zł (w tym zapłata I części ceny 3 750 tys. zł). Ostatecznie wartość ta, po
zakupie ZCP została wykazana w wartości firmy.
Powyższe zmiany na przełomie lat 2014/2015 i 2015/2016 są głównie wynikiem zakupu zorganizowanej części
przedsiębiorstwa CUBE ITG.
Łączne koszty dodatkowe poniesione przez Emitenta w okresie 05.2015 - 04.2016, a związane bezpośrednio z
zakupem ZCP wyniosły 317,4 tys. zł i obejmowały:
- doradztwo prawne (w tym due diligence prawne) w kwocie 262,3 tys. zł;
- doradztwo finansowe (w tym due diligence finansowe) w kwocie 31,2 tys. zł;
- koszty podróży służbowych w kwocie 15,9 tys. zł;
- pozostałe koszty w kwocie 8 tys. zł.

Struktura aktywów Grupy (w tys. zł)

Wyszczególnienie

30.09.2017
MSSF

30.06.2017
MSSF

31.03.2017
MSSF

30.09.2016
MSSF

niezbadane niezbadane niezbadane
AKTYWA
TRWAŁE
Rzeczowe aktywa
trwałe
Nieruchomości
inwestycyjne
Wartość firmy
Pozostałe aktywa
niematerialne
Inwestycje w
jednostkach
zależnych
Inwestycje w
jednostkach
stowarzyszonych
Aktywa z tytułu
odroczonego
podatku
dochodowego

zbadane

30.06.2016
MSSF

31.03.2016
MSSF

30.09.2015
MSSF

niezbadane niezbadane

zbadane

2 851,72

2 788,89

2 357,73

2 214,96

2 231,36

1 054,14

1 057,83

-

-

-

-

-

-

-

8 508,33

8 508,33

8 508,33

8 508,33

9 057,08

1 742,76

1 742,76

520,89

628,22

750,46

996,50

950,85

1 041,85

1 244,94

-

-

-

-

-

-

-

22,84

23,32

23,32

13,68

15,86

15,82

15,81

514,44

514,44

514,73

534,86

220,72

220,72

208,46
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Pozostałe aktywa
finansowe
Pozostałe aktywa
Aktywa trwałe
razem
AKTYWA
OBROTOWE
Zapasy
Należności z tytułu
dostaw i usług oraz
pozostałe należności
Należności z tytułu
leasingu
finansowego
Należności z tytułu
zaliczek na środki
trwałe
Należności z tytułu
zaliczek na dostawy
towarów
Należności z tytułu
kontraktów
długoterminowych
Bieżące aktywa
podatkowe
Pozostałe aktywa
finansowe
Pozostałe aktywa
Środki pieniężne i
ich ekwiwalenty
Aktywa obrotowe
razem
AKTYWA RAZEM

-

-

-

-

-

-

-

1 443,73

855,71

1 030,37

1 057,03

941,71

703,48

697,30

13 861,95

13 318,90

13 184,93 13 325,36

13 417,57

4 778,77

4 967,09

3 129,77

3 226,89

3 076,23

3 176,13

1 400,19

847,74

23 498,43

18 274,66

16 170,85 18 214,93

13 264,87

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57,20

368,47

561,44

415,23

138,07

-

-

94,27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

123,20

-

-

12,65

4,20

110,35

10,00

-

-

-

,00

1 565,21

1 994,18

1 604,54

1 013,02

714,82

4 589,69

580,46

3 458,09

4 249,18

4 739,15

4 093,70

5 716,13

6 768,86

7 282,98

32 024,18

28 416,70

25 186,77 26 659,15

22 871,95

23 895,09 21 718,56

45 886,14

41 735,61

38 371,71 39 984,51

36 289,52

28 673,86 26 685,66

2 247,00

11 136,36 12 843,27

Źródło: Emitent

9.2
9.2.1

Wynik operacyjny
Informacje dotyczące istotnych czynników, w tym wydarzeń nadzwyczajnych lub sporadycznych
lub nowych rozwiązań, mających istotny wpływ na wyniki działalności operacyjnej wraz
ze wskazaniem stopnia, w jakim miały one wpływ na te wyniki

Wszystkie istotne czynniki, które mają wpływ na osiągane wyniki na działalności operacyjnej i są ściśle powiązane
z sytuacją finansową Emitenta, zostały opisane w pkt 9.1. Prospektu emisyjnego. Zdarzenia nadzwyczajne lub
sporadyczne lub nowe rozwiązania mające istotny wpływ na wyniki z działalności operacyjnej Emitenta nie
wystąpiły.
9.2.2

Omówienie przyczyn znaczących zmian w sprzedaży netto lub przychodach netto Emitenta
w sytuacji, gdy sprawozdania finansowe wykazują takie zmiany

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi wzrost przychodów ze sprzedaży utrzymywał
dynamikę ze względu na wzrost zapotrzebowania na usługi oferowane przez Emitenta ze strony dotychczasowych
odbiorców oraz aktywne pozyskiwanie nowych rynków.
W analizowanych okresach Emitent rozpoczął działalność trzech spółek zależnych, w których posiada 100%
udziałów oraz oddziału w związku z zakupem ZCP. Ich dynamiczny rozwój wpływa na wielkość prezentowanych
obrotów.
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Prospekt emisyjny Sescom S.A.
W latach 2014 - 2017 Grupa znacząco zwiększyła skalę działalności. W tym okresie przychody ze sprzedaży netto
wzrosły o 115% - z 44 557 tys. zł za rok obrotowy 2014/2015 do 95 590 tys. zł na koniec roku obrotowego
2016/2017.
Dynamika przychodów Grupy wynikała zarówno z rozwoju organicznego jak i systematycznego powiększania
grupy kapitałowej i poszerzania zakresu jej działalności.
W kwietniu 2014 r. Emitent utworzył spółkę zależną Sescom GmbH, w październiku i listopadzie 2014 r. spółki
zależne Sestore Sp. z o.o. oraz SDC Sp. z o.o., w maju 2015 r. do grupy kapitałowej Emitenta dołączył Sescom
Technischer Support GmbH z siedzibą w Wiedniu. Od maja 2016 roku Emitent rozpoczął świadczenie usług po
zakupie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) CUBE ITG S.A.
Przychody Sescom GmbH stanowiły 9% przychodów Grupy we wszystkich prezentowanych latach obrotowych.
Przychody Sescom Technischer Support GmbH stanowiły 2% przychodów Grupy we wszystkich prezentowanych
latach obrotowych .
Przychody SESTORE Sp. z o.o. oraz SDC Sp. z o.o., stanowiły łącznie 6% przychodów Grupy w roku 2014/2015
oraz 8% w roku 2015/2016 oraz 6% w roku 2016/2017.
W całym analizowanym okresie całość przychodów Grupy pochodziła z działalności podstawowej. Nie wystąpiły
w tym okresie przychody ze zdarzeń nadzwyczajnych.
9.2.3

Informacje dotyczące jakichkolwiek elementów polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej,
monetarnej i politycznej oraz czynników, które miały istotny wpływ lub które mogłyby
bezpośrednio lub pośrednio mieć istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta

W nadchodzącym okresie istotny wpływ na działalność Grupy będzie miała ogólna sytuacja gospodarcza
i społeczna w Polsce oraz turbulencje migracyjne w Europie, szczególnie ze względu na możliwe ograniczenia
mobilności. Nie bez znaczenia dla działalności Grupy Emitenta są i będą decyzje rządu RP w zakresie
opodatkowania sektora retail oraz sektora bankowego, które stanowią podstawowe sektory klientów Grupy
Emitenta. Decyzje podatkowe mogą przyspieszyć działania klientów w kierunku restrukturyzacji własnych
struktur i konieczności renegocjacji umów. Emitent spodziewa się zatem aktywniejszych poszukiwań istotnych
zmian strukturalnych w organizacjach klientów w celu przygotowania organizacji do outsourcingu usług
technicznych. Istotne kontrakty kompleksowych usług są przedmiotem przetargów organizowanych przez sieci
handlowe. Grupa będąc prekursorem stosowania systemów internetowych do zarządzania obsługą techniczną
wskazała potencjalnej konkurencji kierunki rozwoju. Doświadczenia Grupy oraz własny dział IT pozwala Grupie
na elastyczne podejście do oczekiwań poszczególnych klientów gwarantując spełnienie indywidualnych
oczekiwań ciągłe utrzymywanie przewagi konkurencyjnej.
Dostęp do wykwalifikowanej kadry technicznej. Dynamiczny rozwój wymaga zasilenia Grupy
w wykwalifikowaną kadrę inżynierską i techniczną. Na rynku pracy występuje niska podaż wykwalifikowanej
kadry technicznej spełniającej wymagania spółki, co może spowodować w przyszłości konieczność podniesienia
płac lub w przypadku braku wykwalifikowanej kadry problemy z utrzymaniem jakości i wywiązaniem się
z zobowiązań kontraktowych. Grupa prowadzi stałą rekrutacje na stanowiska serwisantów oraz inżynierów
i doradców technicznych.

10 Zasoby kapitałowe
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10.1
10.1.1

Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów środków pieniężnych Emitenta
Informacje dotyczące źródeł kapitału Grupy

Wielkość, strukturę kapitału obrotowego oraz zapotrzebowanie na fundusze obrotowe przedstawia poniższa
tabela.
Źródła kapitału Grupy (tys. zł)

Wyszczególnienie
Wyemitowany kapitał
akcyjny
Inne skumulowane
całkowite dochody
Kapitał zapasowy
Kapitał rezerwowy
Kapitał z tyt. różnic
z konsolidacji

30.09.2017

30.06.2017

31.03.2017

30.09.2016

30.06.2016

31.03.2016

30.09.2015

MSSF

MSSF

MSSF

MSSF

MSSF

MSSF

MSSF

niezbadane

niezbadane

niezbadane

zbadane

niezbadane

niezbadane

zbadane

2 100,00

2 100,00

2 100,00

2 100,00

2 100,00

2 100,00

2 100,00

-

-

-

-

-

-

4 005,16

4 005,16

4 005,16

4 005,16

4 005,16

305,60

305,60

305,60

305,60

305,60

305,60

305,60

-7,60

-40,09

-74,54

-3,36

,00

-39,33

-26,10

4 005,16 14 027,48

Zyski zatrzymane

21 020,15 17 931,95 17 034,91 15 223,71

Razem kapitał własny

27 423,31 24 302,62 23 371,13 21 631,12 20 154,44 19 856,44 17 180,82

Zobowiązania
długoterminowe
Długoterminowe pożyczki
i kredyty bankowe
Pozostałe zobowiązania
finansowe
Rezerwa na podatek
odroczony

3 721,36 13 485,01 10 796,16

962,50

962,50

-

-

24,80

23,92

77,15

1 140,93

1 154,08

1 109,45

1 022,14

1 165,08

427,38

395,46

354,58

353,53

389,19

267,27

52,68

67,27

54,59

Rezerwy długoterminowe

-

-

-

-

-

-

-

Przychody przyszłych
okresów

-

-

-

-

-

-

-

Pozostałe zobowiązania

-

-

-

-

-

-

-

2.458,01

2.470,12

1.498,64

1.289,41

1.242,56

518,57

527,20

9 426,90 11 846,86

9 301,79

7 095,64

7 354,74

Zobowiązania
długoterminowe razem
Zobowiązania
krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu
dostaw i usług oraz
pozostałe zobowiązania
Pozostałe zobowiązania
finansowe
Krótkoterminowe pożyczki i
kredyty bankowe
Bieżące zobowiązania
podatkowe
Rezerwy krótkoterminowe
Przychody przyszłych
okresów
Rozliczenia
międzyokresowe bierne

13 734,42 12 520,64
423,69

586,00

550,52

496,42

271,01

106,88

188,80

634,71

942,29

2 424,96

3 326,62

3 860,71

20,67

-

-

-

-

5,01

-

-

504,61

-

-

-

-

-

-

-

82,56

3,24

1,07

328,12

1,26

4,53

2,99

1 129,44

910,70

1 098,49

1 060,96

1 457,75

1 071,13

926,48

Zobowiązania
krótkoterminowe razem

16 004,82 14 962,87 13 501,94 17 063,98 14 892,51

8 298,85

8 977,63

Zobowiązania razem

18 462,83 17 432,99 15 000,57 18 353,40 16 135,07

8 817,42

9 504,84

PASYWA RAZEM

45 886,14 41 735,61 38 371,71 39 984,51 36 289,52 28 673,86 26 685,66

Źródło: Emitent

W roku obrotowym 2014/2015 Grupa finansowała swoją działalność w 64% z kapitałów własnych, a kapitały obce
stanowiły 36%. W kolejnym roku obrotowym Grupa zwiększyła wykorzystywanie kapitałów obcych
w prowadzonej działalności i na dzień 30.09.2016 r. udział kapitałów własnych w finansowaniu działalności spadł
do 54%., podczas gdy udział kapitałów obcych w finansowaniu działalności wzrósł do 46%. W 2016/2017 roku
sytuacja zaczęła się odwracać - zmniejszył się udział kapitałów obcych w finansowaniu do 40% na skutek
terminowej spłaty kredytu zaciągniętego na zakup ZCP.
Taka polityka finansowania pozwalała na dynamiczny rozwój zarówno w zakresie osiąganych wyników, jak
i powiększania Grupy, przy zachowaniu bezpieczeństwa finansowania.
We wszystkich badanych okresach największy udział w kapitale własnym miał kapitał zapasowy oraz zyski
zatrzymane.
W strukturze zobowiązań i rezerw na zobowiązania największą pozycję na 30 września 2016 r stanowią
zobowiązania krótkoterminowe, które wyniosły 93% wszystkich zobowiązań i rezerw na zobowiązania (na
30 września 2015 roku - 55,6%). W roku 2016/2017 udział zobowiązań krótkoterminowych zwiększył się do 92%
Przy czym na zobowiązania krótkoterminowe składają się na 30.09.2017 r głownie zobowiązania z tytułu dostaw
i usług w wysokości 13 734 tys. zł (rok obrotowy 2015/2016 11 847tys. zł ; 2014/2015 – 7 354,74 tys. zł).
W roku obrotowym 2016/2016 znacząco wzrósł udział kredytów bankowych, które na dzień 30.09.2016 roku
stanowiły 18,1% ogółu zobowiązań. Przyrost ten wynika z zaciągnięcia przez Emitenta kredytu na sfinansowanie
zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa CUBE ITG S.A. Terminowe spłaty kredytu zmniejszyły ten udział
do 9,2% na koniec roku obrotowego 2016/2017.
W strukturze kapitału obcego głównym źródłem finansowania były zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Mając
na uwadze, że kredyt kupiecki jest najtańszym kapitałem, można zauważyć, iż jest to struktura korzystna dla
Grupy. Pozycja ta stanowiła w roku obrotowym 2014/2015 r. - 28% wszystkich kapitałów. W kolejnym roku
obrotowym wzrosła do poziomu 30% i na koniec roku obrotowego 2016/2017 utrzymuje się na wskazanym
poziomie.
W roku obrotowym 2015/2016 znaczący udział w strukturze kapitału obcego miały również zobowiązania
finansowe (26,4%), które były głównie wynikiem udzielonego Grupie kredytu bankowego na zakup ZCP oraz
przejętych leasingów w ramach zakupu ZCP. Udział ten zmniejszył się do 18,1% na koniec 2016/2017roku.
10.1.2

Przepływy środków pieniężnych

W opisywanym okresie Grupa Emitenta odnotowała dodatnią wartość przepływów pieniężnych z działalności
operacyjnej. Głównym źródłem generowanych środków pieniężnych Grupy Emitenta były przychody ze
sprzedaży związane z działalnością podstawową.
Kwota zysku wypracowanego w toku działalności operacyjnej wraz z amortyzacją umożliwia prowadzenie
działalności inwestycyjnej i regulowanie zobowiązań wobec wierzycieli.
Poniższa tabela prezentuje podstawowe źródła wpływów i wydatków pieniężnych Grupy w okresie objętym
historycznymi informacjami finansowymi.
Przepływy pieniężne Grupy Emitenta (w tys. zł)
Wyszczególnienie

30.09.2017

30.06.2017

31.03.2017

niezbadane niezbadane niezbadane

30.09.2016
zbadane

30.06.2016

31.03.2016

niezbadane niezbadane

30.09.2015
zbadane

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem

7 039,01

3 462,53

2 284,58
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5 226,46

3 420,20

2 966,37

3 974,11

Korekty:

-

-

-

-

-

-

1 680,09

1 253,11

838,49

1 135,13

662,47

394,35

430,97

(Zysk) strata na działalności
inwestycyjnej, w tym na
sprzedaży rzeczowych
aktywów trwałych

-10,84

-15,07

-3,46

,42

-24,01

2,50

-24,17

(Zysk) strata z tytułu różnic
kursowych

-7,73

-13,41

-30,70

22,74

4,99

29,82

13,12

-9,16

-9,63

-9,63

2,13

-,05

-,01

3,01

-

-

-

-

-

-

-

226,18

181,97

119,21

116,23

27,32

14,53

-38,99

-

-

-

-

-

-

-

1 878,53

1 396,97

913,92

1 276,65

670,72

441,19

383,94

(Zwiększenie) / zmniejszenie
salda należności z tytułu
dostaw i usług oraz
pozostałych należności

-5 390,70

-359,90

1 890,13

-5 270,70

-14,82

1 858,38

-6 636,26

(Zwiększenie) / zmniejszenie
stanu zapasów

-53,55

-150,66

829,23

-1 277,42

-1 377,33

-552,46

-563,63

(Zwiększenie) / zmniejszenie
pozostałych aktywów

-938,90

-779,85

-564,87

-905,40

-567,61

-4 015,41

-884,76

Zwiększenie /(Zmniejszenie)
salda zobowiązań z tytułu
dostaw i usług oraz
pozostałych zobowiązań

1 887,24

953,78

-2 205,49

3 065,15

411,36

-139,55

4 223,15

Zwiększenie / (zmniejszenie)
rezerw

-69,27

-288,01

37,53

-

-

-

-

Zwiększenie / (zmniejszenie)
przychodów przyszłych
okresów

-245,56

-324,88

-327,05

-506,08

-352,38

146,17

621,47

4 106,81

3 909,98

2 857,97

1 608,65

2 190,14

704,70

1 118,02

1 087,96

908,16

422,45

1 217,43

-477,19

812,91

678,16

3 018,85

3 001,82

2 435,52

391,22

2 667,34

-108,21

439,86

-322,81

-6 470,65

-6 695,98

-246,95

-606,29

-15,00

-

-

-

-

3,90

3,55

45,45

-2,50

41,83

Amortyzacja i umorzenie
aktywów trwałych

Udział w (zyskach) stratach
jednostek stowarzyszonych
Odpis ujemnej wartości
firmy
Koszty finansowe ujęte w
wyniku
Otrzymane dywidendy
Zmiany w kapitale
obrotowym:

Środki pieniężne
wygenerowane na
działalności operacyjnej
Podatek dochodowy
zapłacony
Środki pieniężne netto
z działalności operacyjnej

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Płatności za rzeczowe
aktywa trwałe, wartości
-1 176,02
-789,21
niematerialne
Płatności za aktywa
-115,00
-115,00
finansowe
Przychody ze zbycia
aktywów trwałych oraz
16,93
16,83
aktywów niematerialnych
Przychody ze zbycia
aktywów finansowych
Odsetki otrzymane

111,15

5,00

5,00

-

-

-

-

4,89

3,34

1,81

21,67

20,08

-

66,89
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Środki pieniężne netto
(wydane) / wygenerowane
w związku z działalnością
inwestycyjną

-1 158,05

-879,05

-327,10

-6 445,43

-6 630,45

-249,45

-497,57

Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Wpływ z emisji akcji

-

-

-

-

-

-

-

Nabycie akcji własnych

-

-

-

-

-

-

-

Wpływy z tytułu emisji
dłużnych papierów
wartościowych

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wykup dłużnych papierów
wartościowych
Wpływy z tytułu
zaciągnięcia kredytów i
pożyczek
Wpływ dotacji

-

-

-

3 850,00

3 860,71

-

-

137,75

137,75

-

78,71

-

-

-

Spłaty kredytów i pożyczek

-1 776,16

-1 468,04

-1 071,04

-535,98

-178,32

-32,56

-49,04

Spłata zobowiązań z tytułu
leasingu finansowego

-626,94

-451,69

-270,91

-344,43

-202,11

-109,37

-235,96

Odsetki zapłacone

-231,07

-185,31

-121,02

-101,12

-129,64

-14,53

-27,90

-

-

-

-82,25

-

-

-

-2 496,41

-1 967,30

-1 462,97

2 864,92

3 350,65

-156,46

-312,89

-635,61

155,48

645,45

-3 189,28

-612,47

-514,12

-370,60

4 093,70

4 093,70

4 093,70

7 282,98

7 282,98

7 282,98

7 653,58

-

-

-

-

-

-

-

3 458,09

4 249,18

4 739,15

4 093,70

6 670,51

6 768,86

7 282,98

Prowizje zapłacone
Środki pieniężne netto
wykorzystane w
działalności finansowej
Zwiększenie netto środków
pieniężnych i ich
ekwiwalentów
Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty na początek
okresu
Wpływ zmian kursów walut
na saldo środków
pieniężnych w walutach
obcych
Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty na koniec
okresu
Źródło: Emitent

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Grupa realizowała dodatnie przepływy na
działalności operacyjnej.
Środki pieniężne na koniec roku obrotowego 2014/2015 kształtowały się na poziomie 7 283 tys. zł, zaś przepływy
pieniężne netto w tym okresie wyniosły - 371 tys. zł. Ujemna wartość przepływów pieniężnych netto wynikała
głównie z ujemnej zmiany stanu należności krótkoterminowych. Główną przyczyną tych zmian było rozpoczęcie
w trakcie roku obrotowego obsługi kontraktu, którego wartość w miesięcznym obrocie stanowiła blisko 40%,
rozpoczęcie działalności trzech spółek w grupie, oraz dynamiczny wzrost pozostałych podmiotów.
W kolejnym roku obrotowym 2015/2016 środki pieniężne wyniosły 4 094 tys. zł, zaś przepływy pieniężne netto
wyniosły -3 189 tys. zł. Ujemna wartość przepływów pieniężnych netto wynikała głównie z intensywnie
prowadzonej działalności inwestycyjnej.
Na koniec roku obrotowego 2016/2017 wartość środków pieniężnych wynosi 3 458 tys. zł, a przepływy pieniężne
netto – 635,61 tys. zł. Ujemna wartość przepływów pieniężnych netto wynikała głównie z intensywnie
prowadzonej działalności inwestycyjnej przy jednoczesnej spłacie kredytów
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Przepływy na działalności operacyjnej na koniec 2016/2017 wyniosły 3 019 tys. zł. Zysk brutto wyniósł 7 039
tys. zł, a korekty razem 4 020 tys. zł. Głównymi czynnikami, które miały wpływ na przepływy z działalności
operacyjnej były zysk (7 039 tys. zł), korekta kosztów o amortyzację (+ 1 680 tys. zł), wzrost stanu zobowiązań z
tytułu dostaw i usług ( 1 887 tys. zł.), zwiększenie stanu należności (-5 390 tys. zł) oraz zamiana pozostałych
aktywów w kwocie 939 tys. zł.
Dynamiczny rozwój Grupy Emitenta, szczególnie wzrost przychodów w ostatnim kwartale roku obrotowego ma
bezpośredni wpływ na prezentowaną zmianę należności. Znaczący wzrost obrotów w ostatnim kwartale roku
2016/2017 spowodował zwiększenie należności w porównaniu do roku poprzedniego dla spółki Sescom SA o
3 999 tys zł, Sescom GmbH o 1 147 tys. zł oraz spółki Sestore Sp. z o.o. – wzrost o 707 tys. zł
Analogicznie powyższe miało wpływ na zmianę zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wzrost zobowiązań w Sescom
SA o kwotę 1 961,76, Sescom GmbH o kwotę 204 tys. zł.
Przepływy na działalności operacyjnej na koniec III kwartału 2016/2017 wyniosły 3 002 tys. zł. Zysk brutto
wyniósł 3 463 tys. zł, a korekty razem 461 tys. zł. Głównymi czynnikami, które miały wpływ na przepływy z
działalności operacyjnej były zysk (3 463 tys. zł), korekta kosztów o amortyzację (+ 1 253 tys. zł), wzrost stanu
zobowiązań z tytułu dostaw i usług ( 953,78 tys. zł.), zwiększenie stanu należności (-359 tys. zł) oraz zamiana
pozostałych aktywów w kwocie 780 tys. zł.
Przepływy na działalności operacyjnej na koniec I półrocza 2016/2017 wyniosły 2 436 tys. zł. Zysk brutto wyniósł
2 284 tys. zł, a korekty razem 151 tys. zł. Głównymi czynnikami, które miały wpływ na przepływy z działalności
operacyjnej były zysk 2 284 tys. zł), korekta kosztów o amortyzację (+ 838 tys. zł), zmniejszenie stanu zobowiązań
z tytułu dostaw i usług (-2 205 tys. zł.), oraz zmniejszenie stanu należności z tytułu dostaw i usług (1 890 tys. zł).
Spływ należności skumulowanych na koniec roku obrotowego 2015/2016 przyczynił się do zmniejszenia
bieżących zobowiązań.
Przepływy na działalności operacyjnej na koniec roku obrotowego 2015/2016 wyniosły 391 tys. zł. Zysk brutto
wyniósł 5 226 tys. zł, a korekty razem – 4 835 tys. zł. Głównymi czynnikami, które miały wpływ na przepływy z
działalności operacyjnej były zysk (5 226 tys. zł), korekta kosztów o amortyzację (+ 1 135 tys. zł), zwiększenie
stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług ( 3 065 tys. zł.), zwiększenie stanu należności z tytułu dostaw i usług (5 270 tys. zł) oraz zwiększenie stanu zapasów (-1 277,42 tys. zł). Wzrost zobowiązań związany jest bezpośrednio
ze zwiększeniem stanu zapasów, których utrzymywanie na wskazanym poziomie niezbędne jest do realizacji usług
świadczonych po zakupie zorganizowanej części przedsiębiorstwa CUBE.ITG. Wzrost należności w porównaniu
do analogicznego okresu roku poprzedniego wynika z rozpoczęcia w takcie roku fakturowania usług w obszarze
IT po zakupie zorganizowanej części przedsiębiorstwa CUBE.ITG. Należności utworzonego po zakupie ZCP
oddziału, na koniec roku obrotowego 2015/2016 wyniosły 5 307 tys zł i kształtowały się na poziomie wynikającym
z bieżącej działalności oddziału.
Przepływy na działalności operacyjnej na koniec roku obrotowego 2014/2015 wyniosły 440 tys. zł i były
podstawowym źródłem generowania gotówki w Grupie. Zysk brutto wyniósł 3 974 tys. zł, a korekty razem
- 3 534 tys. zł. Wśród korekt największe znaczenie miały: zmiana stanu należności (-6 636 tys. zł) oraz zmiana
stanu zobowiązań (4 223 tys. zł). Główną przyczyną tych zmian było rozpoczęcie w trakcie roku obrotowego
obsługi kontraktu, którego wartość w miesięcznym obrocie stanowiła blisko 40%, rozpoczęcie działalności trzech
spółek w grupie, oraz dynamiczny wzrost pozostałych podmiotów.
Należności wynikające z nowego kontraktu wyniosły na koniec roku 2014/2015 1 788 tys zł. Dynamiczny rozwój
spółki Sescom GmbH, szczególne znaczący wzrost obrotów w ostatnim kwartale roku 2014/2015 spowodował
zwiększenie należności o 1 430 tys. zł w porównaniu do roku poprzedniego. Dodatkowo w trakcie roku działalność
rozpoczęły trzy kolejne spółki SDC Sp. z o.o., SESTORE S. z o.o oraz Sescom Technische Support GmbH,
których należności na koniec okresu kształtowały się na poziomie 1 327 tys. zł
Analogicznie powyższe miało wpływ na zmianę zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wzrost zobowiązań w Sescom
GmbH o kwotę 830 tys. zł, oraz stan zobowiązań w nowych spółkach w grupie, wartość 1 137 tys. zł.
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Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej w roku obrotowym 2016/2017 wyniosły -1 158 tys. zł, co
wynikało przede wszystkim z faktu, iż Grupa wydała 1 291 tys. zł na inwestycje, jednocześnie odnotowując
niewielkie wpływy inwestycyjne. Ujemne przepływy środków pieniężnych wynikały głównie z wydatków
poniesionych na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych – 1 176 tys. zł oraz
udzielonych pożyczek na kwotę 115 tys. zł.
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej po III kwartale roku obrotowego 2016/2017 wyniosły -879 tys.
zł, co wynikało przede wszystkim z faktu, iż Grupa wydała 904 tys. zł na inwestycje, jednocześnie odnotowując
niewielkie wpływy inwestycyjne. Ujemne przepływy środków pieniężnych wynikały głównie z wydatków
poniesionych na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych - 789 tys. zł oraz udzielonych
pożyczek na kwotę 115 tys. zł.
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej po I półroczu roku obrotowego 2016/2017 wyniosły - 327 tys.
zł, co wynikało przede wszystkim z faktu, iż Grupa wydała 338 tys. zł na inwestycje, jednocześnie odnotowując
niewielkie wpływy inwestycyjne. Ujemne przepływy środków pieniężnych wynikały głównie z wydatków
poniesionych na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych - 322 tys. zł oraz udzielonych
pożyczek na kwotę 15 tys. zł.
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej w roku obrotowym 2015/2016 wyniosły -6 445 tys. zł, co
wynikało przede wszystkim z faktu, iż Grupa wydała 6 471 tys. zł na inwestycje, jednocześnie odnotowując
niewielkie wpływy inwestycyjne. Główna inwestycja Grupy Emitenta w tym okresie to nabycie zorganizowanej
części przedsiębiorstwa CUBE ITG S.A. – łączna wartość wydatków w analizowanym okresie wyniosła 6 240 tys.
zł.
Cena sprzedaży wskazana w umowie wyniosła 12,5 mln zł z zastrzeżeniem postanowień umowy. Zgodnie z
zapisami umowy po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy ostatecznej, lecz nie później niż w 21 dniu od
dnia upływu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy ostatecznej Emitent złoży sprzedającemu na piśmie
oświadczenie o cenie ostatecznej w którym wskaże wysokość ceny wyliczonej zgodnie z zawartą w umowie regułą
redukcji ceny, przy czym w każdym przypadku kwota ceny ostatecznej nigdy nie będzie niższa od kwoty 7,5 mln
PLN oraz wyższa od kwoty 15,5 mln PLN. Jeżeli Emitent nie złoży oświadczenia o cenie ostatecznej we
wskazanym wyżej terminie, przyjmuje się, iż kwota ceny ostatecznej jest równa cenie z dnia zawarcia umowy tj.
12,5 mln PLN.
W maju 2017 roku Emitent złożył sprzedającemu oświadczenie o ustaleniu ostatecznej ceny nabycia
zorganizowanej części przedsiębiorstwa CUBE.ITG. S.A. na łączną kwotę 6,2 mln zł. Zbywca Cube.ITG
zawiadomił Emitenta o braku zgody na cenę ostateczną określoną przez Emitenta oraz określił wartość ceny
ostatecznej na kwotę 9,6 mln zł. Zgodnie z umową strony zobowiązały się do podjęcia w dobrej wierze działań
mających na celu polubowne ustalenie ostatecznej kwoty nabycia, a w przypadku, niemożności ustalenia jej przez
strony, zgodnie z zapisami umowy powołanie audytora w celu dokonania ostatecznej weryfikacji kwoty
przedmiotowej transakcji. W czerwcu 2017 roku Emitent oraz zbywca ZCP Cube.ITG powołali audytora, który
rozpoczął prace związane z weryfikacją ceny ostatecznej.
W lipcu 2017 Emitent oraz zbywca otrzymali raport z prac biegłego rewidenta potwierdzający poprawność
wyliczenia przez Emitenta ceny ostatecznej, która wynosi 9,6 mln zł.
Cena została uregulowana na rzecz sprzedającego w sposób określony umowie przedwstępnej, w szczególności:
Pierwsza część ceny w kwocie 3 750 000,00 zł została wypłacona sprzedającemu w formie przelewu bankowego
na rachunek bankowy sprzedającego zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 umowy przedwstępnej;
Druga część ceny w kwocie 2 000 000,00 zł została wypłacona sprzedającemu w formie przelewu bankowego na
rachunek bankowy sprzedającego zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 umowy przedwstępnej;
Trzecia część ceny w kwocie 1 750 000,00 została wypłacona sprzedającemu zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 3) umowy
przedwstępnej w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy sprzedającego po potrąceniu o wartość
kapitału pracującego netto (różnica pomiędzy wartością aktywów krótkoterminowych ZCP a wartością
zobowiązań krótkoterminowych przedsiębiorstwa na dzień kalkulacji kapitału). Wartość potrącenia -1 265 426,40
zł.
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Czwarta część ceny w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą ceny ostatecznej a sumą pierwszej części ceny,
drugiej części ceny i trzeciej części ceny zostanie zapłacona sprzedającemu przez kupującego nie później niż w
terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia upływu 12 (dwunastu) miesięcy od ostatniego dnia kalendarzowego
miesiąca w którym doszło do ziszczenia się ostatniego z warunków zamknięcia w formie przelewu bankowego na
rachunek bankowy sprzedającego. Czwarta część ceny zgodnie ze złożonym przez Emitenta Sprzedającemu
oświadczeniem o cenie ostatecznej wyniosła 0,00 zł.
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej w roku obrotowym 2014/2015 wyniosły -1 463 tys. zł, co
wynikało przede wszystkim z faktu, iż Grupa wydała 606 tys. zł na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe,
jednocześnie odnotowując niewielki wpływ środków inwestycyjnych.

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej w roku obrotowym 2016/2017 wyniosły – 2 496 tys. zł.
Dotyczyły one głównie wydatków finansowych z tytułu obsługi i spłaty zadłużenia z tytułu kredytów i leasingów.
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej po III kwartale roku obrotowego 2016/2017 wyniosły – 1
967 tys. zł. Dotyczyły one głównie wydatków finansowych z tytułu obsługi i spłaty zadłużenia z tytułu kredytów
i leasingów.
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej po I półroczu roku obrotowego 2016/2017 wyniosły – 1
463 tys. zł. Dotyczyły one głównie wydatków finansowych z tytułu obsługi i spłaty zadłużenia z tytułu kredytów
i leasingów.
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej w roku obrotowym 2015/2016 wyniosły 2 865 tys. zł i po
stronie wpływów wynikały ze spłaconych i udzielonych Spółce kredytów i pożyczek (3 929 tys. zł) - kredyt
inwestycyjny na zakup ZCP CUBE ITG w kwocie 3 850 tys. zł Główne wydatki finansowe w tym okresie to
obsługa i spłata zadłużenia (963 tys. zł).
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej w roku obrotowym 2014/2015 wyniosły -313 tys. zł. Główne
wydatki finansowe w tym okresie to obsługa i spłata zadłużenia z tytułu leasingów -264 tys. zł.

10.1.3

Płynność

Wskaźniki płynności Grupy Emitenta (Alternatywne Pomiary Wyników) wykorzystywane przez Zarząd w analizie
działalności Grupy oraz zaprezentowane w pkt. 9.1.2. Prospektu kształtują się na poziomie uznawanym za
bezpieczny. W każdym przedstawionych okresów kapitał obrotowy netto jest dodatni. Nie występuje zjawisko
finansowania aktywów trwałych zobowiązaniami krótkoterminowymi.
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Grupy wyrażony w stosunku posiadanych aktywów bieżących do
zobowiązań bieżących w całym analizowanym okresie kształtował się na poziomie 1,54 – 2,88. Wartość
wskaźnika mieściła się więc w prawidłowym przedziale 1,4 - 2,0, co świadczyło o zdolności do terminowego
regulowania zobowiązań bieżących
Wysoka płynność aktywów przekładała się na stosunkowo wysoki poziom wskaźnika podwyższonej płynności
finansowej. Wskaźnik ten osiągnął poziomy od 1,38 do 2,71, tj. wyraźnie przekraczała zalecany minimalny
bezpieczny poziom 1,0.
Również stopa zdolności płatniczej, inaczej natychmiastowej płatności we wszystkich okresach kształtowała się
powyżej zalecanego poziomu (0,2).
Na zmniejszenie wskaźników płynności w roku obrotowym 2015/2016 wpływ ma w szczególności zaciągnięcie
w maju 2016 roku kredytu na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Nie wpływa to jednak na ogólną
dobrą ocenę płynności Grupy Emitenta.
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10.1.4

Informacje na temat potrzeb kredytowych oraz struktury finansowania Emitenta

Grupa Emitenta finansuje swoją działalność kapitałem własnym jak również korzystał z kredytów bankowych
oraz leasingu. Poniższa tabela przedstawia wybrane elementy struktury pasywów Grupy Emitenta.
Wyszczególnienie
Kapitał własny
Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania w tym:
- Zobowiązania
długoterminowe, w tym
- kredyty i
pożyczki
- leasing
- Zobowiązania
krótkoterminowe, w
tym
- kredyty i
pożyczki
- leasing
Źródło: Spółka

30.09.2017

30.06.2017

31.03.2017

30.09.2016

niezbadane niezbadane niezbadane

30.06.2016

31.03.2016

niezbadane niezbadane

zbadane

30.09.2015
zbadane

27 423,31

24 302,62

23 371,13 21 631,12

20 154,44

19 856,44 17 180,82

18 462,83

17 432,99

15 000,57 18 353,40

16 135,07

8 817,42

9 504,84

2 458,01

2 470,12

1 498,64

1 289,41

1 242,56

518,57

527,20

962,50

962,50

-

-

24,80

23,92

77,15

1 140,93

1 154,08

1 109,45

1 022,14

1 165,08

427,38

395,46

16 004,82

14 962,87

13 501,94 17 063,98

14 892,51

8 298,85

8 977,63

634,71

942,29

2 424,96

3 326,62

3 860,71

20,67

-

423,69

586,00

550,52

496,42

271,01

106,88

188,80

Analiza pozioma struktury finansowania Grupy ukazuje w roku 2015/2016 oraz 2016/2017 znaczny wzrost
kapitału obcego w strukturze finansowania w porównaniu do roku 2014/2015.
Podstawowym źródłem finansowania działalności Grupy Emitenta są zobowiązania z tytułu dostaw i usług
o okresie wymagalności do 12 miesięcy (tj. głównie kredyt kupiecki). Głównym zobowiązaniem
długoterminowym są leasingi finansowe. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek stanowiło 9% kapitałów
obcych na koniec 2016/2017 roku.
Potrzeby kredytowe Grupy Emitenta wynikają głównie z przyjętej strategii rozwoju przedsiębiorstwa, polegającej
między innymi na budowie grupy kapitałowej poprzez fuzje i przejęcia.
Stan na 30.09.2016 r. potwierdza realizację strategii rozwoju Grupy Emitenta i w związku z tym procesem
powstaniem zobowiązań krótkoterminowych (kredytu bankowego), które na koniec roku 2015/2016 wyniosły 3
327 tys. zł, natomiast na koniec roku 2016/2017 – 1 597 tys. zł.
Warunki obowiązujących umów kredytowych Emitenta zostały przedstawione w punkcie 22 Dokumentu
Rejestracyjnego niniejszego Prospektu.

10.2

Informacje dotyczące jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych, które
miały lub które mogłyby mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ, na działalność operacyjną
emitenta

W ocenie Zarządu Emitenta na Datę Prospektu nie istnieją znane Emitentowi ograniczenia w wykorzystaniu
zasobów kapitałowych, które miały lub mogłyby mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność
operacyjną Grupy.

11 Badania i rozwój, patenty i licencje
Na Dzień Prospektu
Wartość prowadzonych w roku obrotowym 2016 - 2017 działań badawczo - rozwojowych sponsorowanych przez
Emitenta wyniosła 703 837,23 PLN
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Najważniejszymi projektami w ramach strategii badawczo - rozwojowej Emitenta realizowanymi w roku
2016/2017 są:
Projekt energetyczny. Celem projektu energetycznego jest wejście Sescom S.A. i spółki zależnej SDC Sp. z o.o.
na rynek energetyczny usług serwisu technicznego i facility management małych i średnich źródeł energii cieplnej
poprzez zastępowanie starych kotłowni węglowych nowoczesnymi układami zasilanymi gazem LNG oraz OZE.
Projekt będzie realizowany wspólnie z partnerami, którzy dostarczą niezbędne technologie energetyczne. Dzięki
realizacji projektu doświadczenia spółek Sescom S.A. i SDC Sp. z o.o. w zarządzaniu usługami utrzymania
technicznego placówek rozporoszonych oraz zdalnego opomiarowania zużycia energii, sterowania i audytów
energetycznych będą w ramach projektu przeniesione na rynek rozproszonych źródeł energii. Wartość nakładów
wyniosła 216 250,00 PLN.
Projekt Sescom Digital. Sescom Digital to projekt rozszerzenia działalności Sescom SA o usługi wsparcia klientów
spółki w transformacji cyfrowej. Spółka lokuje swoje możliwości organizacyjne i kompetencje techniczne oraz
nabywa nową wiedzę w zakresie wdrażania technologii marketingu cyfrowego oraz integracji systemów i
technologii służących do transformacji cyfrowej procesów operacyjnych klientów działających na rynku retail.
Obecne trendy w rozwoju sprzedaży wielokanałowej – omnichannel, wskazują na konieczność dostosowania
procesów sprzedaży do wymagań e-commerce, a w ślad za tym konieczność instalacji, integracji oraz utrzymania
technologii w placówkach klientów. W ramach projektu spółka rozwinie kompetencje w zakresie współpracy
wdrożeniowej ze start-upami technologicznymi i dostawcami technologii dla sektora retail. Wartość nakładów
wyniosła 275 264,20 PLN.
Ponadto kontynuowano prace nad projektem Hydrogen Generator, którego wartość nakładów na dzień prospektu
wyniosła 97 592,54 PLN
Rok obrotowy 2015 -2016
Wartość prowadzonych w roku obrotowym 2015 - 2016 działań badawczo - rozwojowych sponsorowanych przez
Emitenta wyniosła 504 879,17 PLN
Najważniejszym projektem w ramach strategii badawczo – rozwojowej Emitenta jest projekt Sales Proces
Reenginee, którego wartość wyniosła 41 689,60 PLN. Projekt ma na celu dotarcie do potencjalnych klientów
z obszaru Europy Zachodniej poprzez zaprezentowanie wiedzy eksperckiej grupy Sescom w zakresie obsługi
międzynarodowych sieci - głównie z segmentów retail fashion i banking. W ramach projektu będą realizowane
między innymi publikacje materiałów eksperckich tzw. White Papers (o tematyce efektywności energetycznej
i maintenane outsourcing) wywiady analityczne w zakresie potrzeb potencjalnych klientów oraz akcje mailingowe
i inne eventy marketingowe.
Kontynuowano prace nad projektem Hydrogen Generator, którego wartość nakładów w roku wyniosła 126 260,74
PLN.
Zakończono realizację projektu „Program Europe 31010”. Program został zrealizowany zgodnie z przyjętymi
założeniami. Wartość finansowanych przez Emitenta działań rozwojowych w ramach tego projektu wyniosła
łącznie 1 007 699 PLN, a w roku obrotowym 2015-2016 - 327 617,60 PLN.
Program wykorzystał obecny potencjał oraz sprawdzone metody wykorzystania szansy na ekspansje zagraniczną
Emitenta. Na program składała się cała wiązka projektów, które wspólnie miały osiągnąć cel główny programu.
Projekty były osadzone w poszczególnych krajach, ale zadania były realizowane w całej strukturze Emitenta.
W ramach programu zrealizowano działania związane z dostosowaniem obecnych rozwiązań technologicznych
i organizacyjnych Sescom do poszczególnych rynków zagranicznych. Przeprowadzono szereg badań związanych
z lokalnymi uwarunkowaniami – a następnie wdrożono działania dostosowujące know how do rynków
zagranicznych.

98

W projekcie nastąpiło rozwinięcie metody szansy do metody prowokowania (wykreowania) szansy. Zbudowano
międzynarodową strukturę outsourcingu utrzymania technicznego budynków należących do klientów sieciowych,
działających w skali międzynarodowej, gwarantując jednolite standardy obsługi na obszarze działania,
uwzględniające lokalne uwarunkowania na terenie poszczególnych krajów.
Projekt wpisuje się w strategię Sescom 2016.
Rok obrotowy 2014 -2015
Wartość prowadzonych w roku obrotowym 2014 - 2015 działań badawczo - rozwojowych sponsorowanych przez
Emitenta wyniosła 880 566,99 PLN. Najważniejszym projektem w ramach strategii badawczo - rozwojowej
Emitenta jest kontynuacja projektu Hydrogen Generator, którego wartość nakładów w roku wyniosła 129 842,40
PLN oraz prace nad modernizacją platformy SES Support®., których wartość nakładów w roku wyniosła 191 497
PLN. Platforma SES Support® to narzędzia informatyczne usprawniające procesy zarządzania serwisami
technicznymi i umożliwiające zgłaszanie usterek, planowanie przeglądów, obsługę procesu oferowania, obsługę
procesu wykonywania prac, gromadzenie i przetwarzanie informacji z rozproszonych obiektów, gromadzenie
i analizę danych pomiarowych.
W ramach projektu Hydrogen Generator Emitent zamierza skupić się na sprawdzeniu możliwości zastosowania
generatora w następujących aplikacjach:
1) Generator współpracujący z okrętowym silnikiem spalinowym. Spodziewanym efektem zastosowania
urządzenia jest uzyskanie zmniejszenie zużycia paliwa oraz zmniejszenie emisji CO2 oraz innych
związków;
2) Generator w układzie pieca gazowego. Wytwarzanie ciepła poprzez spalanie mieszaniny wodoru i tlenu
w układzie pieca gazowego do zastosowań w ogrzewaniu pomieszczeń w miejscach oddalonych od
infrastruktury ciepłowniczej lub gazu ziemnego, z dostępem do energii elektrycznej, także z elektrowni
fotowoltaicznych z akumulatorem energii.
Celem projektu jest skonstruowanie generatora wodoru i tlenu zoptymalizowanego energetycznie, poprzez
uzyskanie maksymalnego wydatku wytworzonego wodoru z jednostki energii elektrycznej dostarczonej do
generatora oraz wykonanie badań efektów zastosowania generatora w układzie silnika spalinowego. Realizacja
projektu wymaga następujących zakresów kompetencji:
a) badania konstrukcji generatora, zjawisko elektrolizy i korozji, dobór materiałów na poszczególne
elementy generatora, spektroskopia impedancyjna układu;
b) układ automatyki ze sprzężeniem zwrotnym zapewniający utrzymanie stałego wydatku produktów
elektrolizy przy minimalnym nakładzie energii elektrycznej dostarczonej do generatora. Projektowanie
i testy układu automatyki, rozbudowa generatora w celu zmiany charakterystyki impedancyjnej
generatora i uzyskanie rezonansu elektromagnetycznego;
c) badanie efektów użycia generatora w pracy z silnikiem spalinowym - okrętowym lub innym silnikiem
spalinowym.
Znaki towarowe
Na Dzień Prospektu Spółka posiada trzy zarejestrowane znaki towarowe SES Support (Świadectwo Ochronne Nr
005634357, data rejestracji 31-03-2008), SES Control (Świadectwo Ochronne Nr 008630527, data rejestracji 1005-2015) i SSescom (Nr 012502671, data rejestracji 21-05-2014).
Patenty
Na Dzień Prospektu Spółka posiada jeden zarejestrowany patent na wynalazek „Generator Wodoru oraz tlenu”,
numer zgłoszenia: 398798, data ogłoszenia 28.02.2017 WUP 02/17, numer publikacji PL 225119.
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12 Informacje o tendencjach
12.1

Najistotniejsze ostatnio występujące tendencje w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz kosztach
i cenach sprzedaży za okres od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego aż do daty dokumentu
rejestracyjnego

Sprzedaż
Grupa Emitenta w okresie od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego do Dnia Prospektu obserwuje
tendencję wzrostową sprzedaży. Wzrost ten wynika z systematycznego pozyskiwania nowych klientów oraz
zwiększenia wolumenu sprzedaży u klientów obecnych (m.in. z uwagi na poszerzanie oferty usługowej).
Zapasy
Grupa Emitenta dokonuje zakupów towarów i materiałów bezpośrednio potrzebnych do realizacji zamówienia.
Materiały są zużywane na bieżąco. W okresie od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego do Dnia Prospektu
nie nastąpiły żadne istotne tendencje w zapasach. Grupa Emitenta zwiększa stan zapasów wraz ze wzrostem
przychodów w celu zapewnienia ciągłości wykonywanych usług.
Koszty i ceny sprzedaży
W okresie od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego do Dnia Prospektu nie nastąpiły w Grupie Emitenta
żadne istotne tendencje w kosztach oraz cenach sprzedaży poza wskazanymi poniżej.
Grupa Emitenta analizuje sytuację na rynku polskim i zagranicznym i obserwuje presję na obniżanie kosztów
oferowanych usług związaną z przewidywanym skutkiem fiskalizmu w Polsce oraz spadającą marżą przypadającą
na m2 powierzchni handlowych większości firm sektora retail. Istotnym czynnikiem wpływającym na wyniki
Grupy, który jest już faktem, to presja na wzrost wynagrodzeń oraz trudności w pozyskaniu kadr.
Początek roku kalendarzowego oznaczał wzrost czynności związanych z wdrażaniem nowych przepisów,
interpretacje przepisów podstawowych dotyczących odwróconego VAT powodując wzrost niepewności we
współpracy z firmami świadczącymi usługi budowlane lub związane z budownictwem. Zmiany legislacyjne
istotnie zwiększają nakład pracy oraz ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.
Emitent zdecydowanie odczuwa brak dostępu do pracowników na rynku pracy, szczególnie w rekrutacji na
wybrane stanowiska pracy w spółce Emitenta, ale także ogromne deficyty rąk do pracy u partnerów
współpracujących z Emitentem. Ponadto w dalszym ciągu spółka dostrzega zwiększone koszty związane z
biurokracją. Rynek pracy dodatkowo wykazuje wzrost wynagrodzeń, co istotnie zwiększa koszty działalności
Te zjawiska coraz mocniej wpływają na koszty działalności Grupy Emitenta
12.2

Informacje na temat jakichkolwiek znanych tendencji, niepewnych elementów, żądań, zobowiązań
lub zdarzeń, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na
perspektywy emitenta, przynajmniej w ciągu bieżącego roku obrotowego

Grupa Emitenta nie dysponuje wiedzą na temat tendencji, niepewnych elementów, żądań, zobowiązań lub zdarzeń,
które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczny wpływ na perspektywy rozwoju Grupy
Emitenta.

13 Prognozy wyników lub wyniki szacunkowe
Grupa nie zamierza publikować prognoz wyników finansowych. Emitent nie podawał do publicznej wiadomości
oraz nie sporządził i nie zamieścił w Prospekcie emisyjnym prognozowanych ani szacunkowych wyników
finansowych zarówno za bieżący okres obrotowy, jak i przyszłe okresy obrotowe.
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14 Organy administracyjne, zarządzające i nadzorcze oraz osoby zarządzające wyższego
szczebla
14.1

Imiona i nazwiska, adresy miejsca pracy i funkcje w ramach Emitenta wymienionych poniżej osób,
a także wskazanie podstawowej działalności wykonywanej przez te osoby poza Emitentem, gdy
działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta:

14.1.1. Członkowie organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych
Organem zarządzającym Emitenta jest Zarząd. Organem nadzorczym Emitenta jest Rada Nadzorcza.
Zarząd Emitenta
Zarząd Emitenta liczy od 1 do 5 osób. Rada Nadzorcza Emitenta powołuje, odwołuje oraz określa skład liczbowy
Zarządu.
W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Emitenta
upoważnieni są:
- Prezes Zarządu działający jednoosobowo lub
- dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu działający łącznie
z Prokurentem.
Kadencja Członka Zarządu trwa pięć lat.
W skład Zarządu Emitenta wchodzą:
- Pan Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu Emitenta;
- Pan Sławomir Kądziela – Członek Zarządu Emitenta, Chief Business Development Officer;
- Pan Adam Kabat – Członek Zarządu Emitenta, Chief Operations Officer;
- Pani Magdalena Budnik - Członek Zarządu Emitenta, Chief Financial Officer.
Miejscem pracy Członków Zarządu jest siedziba Emitenta.
Działalność o istotnym znaczeniu dla Emitenta
Pan Sławomir Halbryt jest obecnie prezesem zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, której Emitent jest
członkiem. Pan Halbryt jest również członkiem Komitetu założycielskiego Stowarzyszenia na rzecz elektrowni
jądrowej w województwie pomorskim, pełni także funkcję prezesa zarządu Bałtyckiego Centrum Transferu
Technologii S.A., spółki, w której Emitent posiada 30% udziałów w kapitale zakładowym i 30% głosów na
walnym zgromadzeniu oraz prezesa zarządu i wspólnika w spółce Project Evolution sp. z o.o., która jest spółką
powiązaną z Emitentem.
Pan Adam Kabat jest członkiem rady nadzorczej Bałtyckiego Centrum Transferu Technologii S.A., spółki,
w której Emitent posiada 30% udziałów w kapitale zakładowym i 30% głosów na walnym zgromadzeniu. Pan
Adam Kabat prowadzi również jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą KABAT Adam Kabat,
w ramach której świadczy usługi na rzecz Emitenta. Stosowne informacje w tym zakresie zostały ujawnione w pkt
19 niniejszej części Prospektu. Ponadto Pan Adam Kabat pełni funkcję członka zarządu w Sescom Czech Republic
s.r.o. z siedzibą w Ostrawie w Republice Czeskiej, Sescom GmbH z siedzibą w Berlinie w Republice Federalnej
Niemiec, Sescom Technischer Support GmbH z siedzibą w Wiedniu w Republice Austriackiej, Sescom Muszaki
Szerviz kft z siedzibą w Budapeszcie w Republice Węgierskiej, Sescom Ltd z siedzibą w Londynie w Wielkiej
Brytanii oraz w SESTORE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku - spółkach zależnych Emitenta.
Pan Sławomir Kądziela prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Diagonal Sławomir Kądziela,
w ramach której świadczy usługi na rzecz Emitenta. Stosowne informacje w tym zakresie zostały ujawnione w pkt
19 niniejszej części Prospektu. Pan Sławomir Kądziela pełni także funkcję członka zarządu w Sescom Czech
Republic s.r.o. z siedzibą w Ostrawie w Republice Czeskiej, Sescom GmbH z siedzibą w Berlinie w Republice
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Federalnej Niemiec, Sescom Technischer Support GmbH z siedzibą w Wiedniu w Republice Austriackiej, Sescom
Muszaki Szerviz kft z siedzibą w Budapeszcie w Republice Węgierskiej, Sescom Ltd z siedzibą w Londynie w
Wielkiej Brytanii oraz w SESTORE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku - spółkach zależnych Emitenta.
Pani Magdalena Budnik pełni funkcję prokurenta w SDC Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku - spółce zależnej
Emitenta. Pani Magdalena Budnik prowadzi również jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Biuro
Rachunkowe Magdalena Budnik, w ramach której świadczy usługi na rzecz Emitenta. Stosowne informacje w tym
zakresie zostały ujawnione w pkt 19 niniejszej części Prospektu.
Poza powyższym, członkowie Zarządu Emitenta nie prowadzą poza Emitentem działalności mającej dla niego
istotne znaczenie. Nie prowadzą również działalności konkurencyjnej wobec Emitenta.
Rada Nadzorcza Emitenta:
Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Emitenta. Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej w miejsce ustępującego
przed wygaśnięciem mandatu lub zmarłego członka Rady. Liczba dokooptowanych członków Rady Nadzorczej
nie może przekroczyć połowy składu Rady. Dokooptowani członkowie Rady powinni być zatwierdzeni przez
najbliższe Walne Zgromadzenie, a ich mandaty wygasają z upływem kadencji Rady.
Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję trwającą 3 lata.
W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą:
-

Krzysztof Pietkun - Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta;
Dariusz Wieczorek - Członek Rady Nadzorczej Emitenta;
Wojciech Szabunio - Członek Rady Nadzorczej Emitenta;
Adam Protasiuk - Członek Rady Nadzorczej Emitenta;
Tomasz Matczuk - Członek Rady Nadzorczej Emitenta.

Miejscem pracy Pana Krzysztofa Pietkuna jest Warszawa, ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa.
Miejscem pracy Pana Dariusza Wieczorka jest Uniwersytet Gdański Wydział Zarządzania, Armii Krajowej 101,
81-824 Sopot.
Miejscem pracy Pana Wojciecha Szabunio jest Gdańsk, ul. Komety 13, 80-299 Gdańsk;
Miejscem pracy Pana Adama Protasiuka jest Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 9 lok. 6, 80-252 Gdańsk.
Miejscem pracy Pana Tomasza Matczuka jest Warszawa, ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa.
Działalność o istotnym znaczeniu dla Emitenta
Pan Adam Protasiuk jest obecnie wiceprezesem zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, której Emitent
jest członkiem.
Panowie Wojciech Szabunio oraz Dariusz Wieczorek są członkami rady nadzorczej Bałtyckiego Centrum
Transferu Technologii S.A. Spółki, w której Emitent posiada 30% udziałów w kapitale zakładowym i 30% głosów
na walnym zgromadzeniu.
Pan Krzysztof Pietkun pełni funkcję członka zarządu komplementariusza, jak również jest akcjonariuszem spółki
pod firmą Lafroyg sp. z o.o. SKA – akcjonariusza Emitenta. Ponadto pan Krzysztof Pietkun posiada 50% udziałów
w kapitale zakładowym i 50% głosów na zgromadzeniu wspólników komplementariusza akcjonariusza Emitenta,
spółki pod firmą Lafroyg sp. z o.o. SKA.
Poza powyższym członkowie Rady Nadzorczej Emitenta nie prowadzą poza Emitentem działalności mającej dla
niego istotne znaczenie.
Nie prowadzą również działalności konkurencyjnej wobec Emitenta.
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Poza wyżej wymienionymi Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta, u Emitenta nie istnieją inni
członkowie organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych.
14.1.2.

Osoby zarządzające wyższego szczebla, które mają znaczenie dla stwierdzenia, że emitent
posiada stosowną wiedzę i doświadczenie do zarządzania swoją działalności

Poza wyżej wymienionymi Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta, Emitent nie zatrudnia innych osób
zarządzających wyższego szczebla, które mają znaczenie dla stwierdzenia, że Emitent posiada stosowną wiedzę
i doświadczenie do zarządzania swoją działalnością.
14.1.3.

Charakter powiązań rodzinnych pomiędzy tymi osobami

Pomiędzy Członkami Zarządu oraz Członkami Rady Nadzorczej nie występują żadne powiązania rodzinne.
14.1.4.

I.

Szczegółowy opis stosownej wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu, a także następujące
informacje w stosunku do osób wskazanych w pkt 14.1.1:

Pan Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu Emitenta

Pan Sławomir Halbryt uzyskał tytuł magistra inżyniera Nauk Technicznych na Wydziale Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Uzyskał Certyfikat Project Manager wydany przez
International Project Management Association, której jest członkiem. Od początku kariery związany był
z budownictwem oraz inwestycjami na rynku nieruchomości komercyjnych. Jest Prezesem Zarządu Regionalnej
Izby Gospodarczej Pomorza, członkiem Komitetu założycielskiego Stowarzyszenia na rzecz elektrowni jądrowej
w województwie pomorskim, a także Prezesem Zarządu Project Evolution Sp. z o.o., właściciela portalu
www.4pm.pl. Założyciel Emitenta, odpowiedzialny za wytyczanie kierunków rozwoju, określanie zadań
strategicznych oraz koordynację działalności poszczególnych pionów organizacyjnych. Jest często zapraszany do
publicznych wystąpień i dzielenia się doświadczeniem z zakresu prowadzenia nowoczesnego biznesu oraz
zarządzania projektami. Wykłada na studiach podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiach MBA
Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.
Spółki kapitałowe i osobowe, w których pan Sławomir Halbryt był członkiem organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat
Podmiot

Funkcja pełniona

Aktualnie

Sescom S.A.

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu

Sescom Muszaki Szerviz kft

Prezes Zarządu

Nie pełni żadnej funkcji

Bałtyckie Centrum Transferu
Technologii S.A.

Członek Rady Nadzorczej,
Prezes Zarządu

Prezes Zarządu

"Project Evolution" Sp. z o.o.

Prezes Zarządu, Wspólnik

Prezes Zarządu, Wspólnik

HK Project Management Sp z o.o.

Wspólnik

Nie pełni żadnej funkcji

IME Serwis Sp. z o.o.

Wspólnik

Nie pełni żadnej funkcji

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, co najmniej w okresie ostatnich pięciu lat oraz obecnie Pan Sławomir
Halbryt nie był i nie pozostaje członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo
wspólnikiem innych spółek kapitałowych i osobowych.
Wyroki związane z przestępstwami oszustwa za okres co najmniej poprzednich pięciu lat
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Pan Sławomir Halbryt nie był w ciągu poprzednich pięciu lat skazany za przestępstwo oszustwa.
Przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej poprzednich pięciu lat
W okresie co najmniej poprzednich pięciu lat w stosunku do żadnego z podmiotów, w których pan Sławomir
Halbryt pełnił funkcje, nie została ogłoszona upadłość ani nie ustanowiono w nim zarządu komisarycznego,
z wyjątkiem:
1) Montel Sp. z o.o., w stosunku do której Sąd Rejonowy w Gdańsku z siedzibą w Gdyni, Wydział XX
Gospodarczy Postanowieniem z dnia 2 marca 2004 roku (sygn. XX GUp 6/04) ogłosił upadłość
obejmującą likwidację majątku. Postanowieniem z dnia 21 lutego 2014 roku (sygn. VI GUp 9/05) Sąd
stwierdził ukończenie postępowania upadłościowego Montel Spółki z o.o. W dniu 11 czerwca 2014 roku
Sąd Rejonowy dla Gdańska – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS wydał Postanowienie
o wykreśleniu Montel Sp. z o.o. z rejestru. Pan Sławomir Halbryt był wspólnikiem i w latach 2001 – 2003
pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej w Montel Sp. z o.o.
2) IME Serwis Sp. z o.o., w stosunku do której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI
Gospodarczy Postanowieniem z dnia 22 listopada 2005 roku (VI GU 85/05) ogłosił upadłość obejmującą
likwidację majątku. Postanowieniem z dnia 6 marca 2015 roku (VI GUp 57/05) Sąd stwierdził
zakończenie postępowania upadłościowego wobec IME Serwis Sp. z o.o. W dniu 26 sierpnia 2015 roku
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
wydał Postanowienie o wykreśleniu IME Serwis Sp. z o.o. z rejestru. Pan Sławomir Halbryt był
wspólnikiem w IME Serwis Sp. z o.o.
Oskarżenia publiczne, sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji
zawodowych) oraz informacja o sądowych zakazach pełnienia funkcji w organach emitentów w okresie
poprzednich pięciu lat
Wobec pana Sławomira Halbryta w okresie poprzedzających pięciu lat nie zostało wystosowane żadne oskarżenie
publiczne, nie były na niego nałożone żadne sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym
uznanych organizacji zawodowych). Pan Sławomir Halbryt nie otrzymał w okresie poprzednich pięciu lat
sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
jakiegokolwiek emitenta ani też zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek
emitenta.
Rejestr Dłużników Niewypłacalnych
Pan Sławomir Halbryt na Dzień Prospektu nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

II.

Sławomir Kądziela - Członek Zarządu Emitenta, Chief Business Development Officer

Pan Sławomir Kądziela zyskał tytuł magistra Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz
doktora Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2000 roku związany jest z branżą usługową,
głównie z usługami technicznymi, inżynierskimi oraz Facility Management. Od 2004 roku pracował jako Manager
i Dyrektor Sprzedaży w wiodących, ogólnopolskich firmach branży Facility Management. Wieloletni praktyk i
badacz w dziedzinie sieciowej organizacji usług, autor publikacji m.in. w pismach: Przegląd Organizacji,
Organizacja i Zarządzanie, Służby Utrzymania Ruchu, Facility Manager. Od 2008 roku, jako Dyrektor Handlowy,
związany z rozwojem usług inżynierskich, serwisowych i informatycznych Sescom S.A. Aktualnie
odpowiedzialny za rozwój sprzedaży usług oraz poszerzanie oferty usługowej jako Chief Business Development
Officer.
Spółki kapitałowe i osobowe, w których pan Sławomir Kądziela był członkiem organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat

104

Podmiot

Funkcja pełniona

Aktualnie

Sescom S.A.

Członek Zarządu

Członek Zarządu

SESTORE Sp. z o.o.

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Sescom Ltd.

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Sescom GmbH

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Sescom Technischer Support GmbH

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Sescom Czech Republic s.r.o.

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Sescom Muszaki Szerviz kft

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, co najmniej w okresie ostatnich pięciu lat oraz obecnie Pan Sławomir
Kądziela nie był i nie pozostaje członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo
wspólnikiem innych spółek kapitałowych i osobowych.
Wyroki związane z przestępstwami oszustwa za okres co najmniej poprzednich pięciu lat
Pan Sławomir Kądziela nie był w ciągu poprzednich pięciu lat skazany za przestępstwo oszustwa.
Przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej poprzednich pięciu lat
W okresie co najmniej poprzednich pięciu lat żaden z podmiotów, w których pan Sławomir Kądziela pełnił
funkcje, nie został postawiony w stan likwidacji, nie została ogłoszona jego upadłość ani nie ustanowiono w nim
zarządu komisarycznego.
Oskarżenia publiczne, sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji
zawodowych) oraz informacja o sądowych zakazach pełnienia funkcji w organach emitentów w okresie
poprzednich pięciu lat
Wobec pana Sławomira Kądzieli w okresie poprzedzających pięciu lat nie zostało wystosowane żadne oskarżenie
publiczne, nie były na niego nałożone żadne sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym
uznanych organizacji zawodowych). Pan Sławomir Kądziela nie otrzymał w okresie poprzednich pięciu lat
sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
jakiegokolwiek emitenta ani też zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek
emitenta.
Rejestr Dłużników Niewypłacalnych
Pan Sławomir Kądziela na Dzień Prospektu nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

III.

Pan Adam Kabat – Członek Zarządu Emitenta, Chief Operations Officer

Pan Adam Kabat uzyskał tytuł magistra inżyniera Elektrotechniki na Wydziale Elektrycznym Politechniki
Gdańskiej. Od ponad 20 lat zdobywa z licznymi sukcesami doświadczenie w zarządzaniu z zakresu zwiększania
poziomu sprzedaży w branży B2B, nawiązywaniu międzynarodowych relacji handlowych, pozyskiwaniu
finansowania i współpracy typu venture capital oraz rozwiązywaniu problemów szybko rozwijających się
organizacji. Jako Chief Operations Officer Sescom S.A. nadzoruje realizację kontraktów. Ekspert w budowaniu
zespołów managerskich i w zarządzaniu projektami.
Spółki kapitałowe i osobowe, w których pan Adam Kabat był członkiem organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat
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Podmiot

Funkcja pełniona

Aktualnie

Sescom S.A.

Członek Zarządu

Członek Zarządu

SESTORE Sp. z o.o.

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Sescom Czech Republic s.r.o.

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Sescom GmbH

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Bałtyckie Centrum Transferu Technologii S.A.

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Sescom Ltd

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Sescom Technischer Support GmbH

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Sescom Muszaki Szerviz kft

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, co najmniej w okresie ostatnich pięciu lat oraz obecnie Pan Adam Kabat
nie był i nie pozostaje członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem
innych spółek kapitałowych i osobowych.
Wyroki związane z przestępstwami oszustwa za okres co najmniej poprzednich pięciu lat
Pan Adam Kabat nie był w ciągu poprzednich pięciu lat skazany za przestępstwo oszustwa.
Przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej poprzednich pięciu lat
W okresie co najmniej poprzednich pięciu lat żaden z podmiotów, w których pan Adam Kabat pełnił funkcje, nie
został postawiony w stan likwidacji, nie została ogłoszona jego upadłość ani nie ustanowiono w nim zarządu
komisarycznego, z wyjątkiem spółki TB Opakowania S.A. w upadłości likwidacyjnej. W 2006 roku spółka TB
Opakowania Sp. z o.o., której wspólnikiem był pan Adam Kabat, została przekształcona w spółkę TB Opakowania
S.A. W dniu 18 czerwca 2010 roku, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego dla Gdańska Północ, TB Opakowania
S.A. została postawiona w stan upadłości likwidacyjnej (sygn. akt VI GU 137/09). Pan Adam Kabat w spółce TB
Opakowania S.A. (obecnie w upadłości likwidacyjnej) w latach 2006 - 2008 pełnił funkcję członka zarządu.
Oskarżenia publiczne, sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji
zawodowych) oraz informacja o sądowych zakazach pełnienia funkcji w organach emitentów w okresie
poprzednich pięciu lat
Wobec pana Adama Kabata w okresie poprzedzających pięciu lat nie zostało wystosowane żadne oskarżenie
publiczne, nie były na niego nałożone sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych
organizacji zawodowych). Pan Adam Kabat nie otrzymał w okresie poprzednich pięciu lat sądowego zakazu
działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta ani
też zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.
Rejestr Dłużników Niewypłacalnych
Pan Adam Kabat na Dzień Prospektu nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

IV.

Pani Magdalena Budnik - Członek Zarządu Emitenta, Chief Financial Officer

Pani Magdalena Budnik uzyskała tytuł magistra ekonomii z Certyfikatem Księgowym Ministra Finansów.
Ukończyła studia podyplomowe z zakresu księgowości, finansów i controllingu. Wieloletni praktyk
wykorzystujący w swojej pracy nie tylko wiedzę z zakresu księgowości i finansów, ale także ekonomii oraz
zarządzania. Z Sescom S.A. związana od początku istnienia Emitenta. Jako członek zarządu Emitenta oraz Chief
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Financial Officer, odpowiedzialna jest za kształtowanie i realizację strategii finansowej i budżetu Emitenta oraz
za procesy strategicznego planowania i zarządzania. Prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą
Biuro Rachunkowe Magdalena Budnik.
Spółki kapitałowe i osobowe, w których pani Magdalena Budnik była członkiem organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat

Funkcja pełniona

Podmiot
Sescom S.A.

Członek Zarządu

Aktualnie
Członek Zarządu

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, co najmniej w okresie ostatnich pięciu lat oraz obecnie pani Magdalena
Budnik nie była i nie pozostaje członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo
wspólnikiem innych spółek kapitałowych i osobowych.
Wyroki związane z przestępstwami oszustwa za okres co najmniej poprzednich pięciu lat
Pani Magdalena Budnik nie była w ciągu poprzednich pięciu lat skazana za przestępstwo oszustwa.
Przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej poprzednich pięciu lat
W okresie co najmniej poprzednich pięciu lat w żadnym z podmiotów, w których pani Magdalena Budnik pełniła
funkcje, nie ustanowiono zarządu komisarycznego ani nie ogłoszono w stosunku do niego upadłości lub likwidacji.
Oskarżenia publiczne, sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji
zawodowych) oraz informacja o sądowych zakazach pełnienia funkcji w organach emitentów w okresie
poprzednich pięciu lat
Wobec pani Magdaleny Budnik w okresie poprzedzających pięciu lat nie zostało wystosowane żadne oskarżenie
publiczne, nie były na nią nałożone żadne sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym
uznanych organizacji zawodowych). Pani Magdalena Budnik nie otrzymała w okresie poprzednich pięciu lat
sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
jakiegokolwiek emitenta ani też zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek
emitenta.
Rejestr Dłużników Niewypłacalnych
Pani Magdalena Budnik na Dzień Prospektu nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

V.

Krzysztof Pietkun - Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta

Pan Krzysztof Pietkun uzyskał tytuł magistra na Rosyjskiej Akademii Ekonomicznej im. G. W.
Plechanowa Moskwie (w ramach współpracy naukowej ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie), na kierunku
handel zagraniczny. Jest również absolwentem Podyplomowych Studiów przy Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie, na kierunku rachunkowość zarządcza. Od 1996 r. zdobył doświadczenie w dziedzinie finansów
w sektorze bankowym. Pan Krzysztof Pietkun posiada stosowną wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania
i nadzoru nad podmiotami gospodarczymi i realizowanymi przez nie zadaniami.
Spółki kapitałowe i osobowe, w których pan Krzysztof Pietkun był członkiem organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat
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Podmiot

Funkcja pełniona

Aktualnie

Adria Airways Tehnika d.d. Liubljana

Przewodniczący Rady Dyrektorów

Przewodniczący Rady Dyrektorów

Avia Prime S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Sescom S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Linetech sp. z o.o. sp. k.

Komandytariusz

Nie pełni żadnej funkcji

Linetech Sp. z o.o. S.K.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Nie pełni żadnej funkcji

Lafroyg sp. z o.o. Nieruchomości Sp. k.

Prezes Zarządu
komplementariusza,
komandytariusz

Prezes Zarządu
komplementariusza

Lafroyg sp. z o.o. Nieruchomości 1 Sp.
k.

Prezes Zarządu
komplementariusza,
komandytariusz

Nie pełni żadnej funkcji

Global Medic sp. z o.o. w likwidacji

Wspólnik

Wspólnik

Lafroyg Sp. z o.o.

Prezes Zarządu, wspólnik

Prezes Zarządu, wspólnik

Petrology Sp. z o.o. w upadłości
układowej

Wspólnik, Członek Rady
Nadzorczej

Nie pełni żadnej funkcji

Lafroyg Sp. z o.o. Nieruchomości S.K.A.
w likwidacji

Prezes Zarządu
komplementariusza, likwidator,
akcjonariusz

Nie pełni żadnej funkcji

Lafroyg Sp. z o.o. Nieruchomości 1
S.K.A.

Prezes Zarządu
komplementariusza, akcjonariusz

Prezes Zarządu
komplementariusza

Lafroyg Sp. z o.o. S.K.A

Prezes Zarządu
komplementariusza, akcjonariusz

Prezes Zarządu
komplementariusza, akcjonariusz

Linetech Sp. z o.o.

Wspólnik

Nie pełni żadnej funkcji

Bomi S.A. w upadłości likwidacyjnej

Członek Rady Nadzorczej

Nie pełni żadnej funkcji

Rabat Service S.A. w upadłości
likwidacyjnej

Członek Rady Nadzorczej

Nie pełni żadnej funkcji

Linetech Sp. z o.o. Marketing S.K.A.

Akcjonariusz

Nie pełni żadnej funkcji

Linetech Sp. z o.o. Painting S.K.A.

Akcjonariusz

Nie pełni żadnej funkcji

Linetech Sp. z o.o. Tools S.K.A.

Akcjonariusz

Nie pełni żadnej funkcji

Linetech Sp. z o.o. Security S.K.A.

Akcjonariusz

Nie pełni żadnej funkcji

Linetech Sp. z o.o. Logistic S.K.A.

Akcjonariusz

Nie pełni żadnej funkcji

Linetech Sp. z o.o. 1 S.K.A.

Akcjonariusz

Nie pełni żadnej funkcji

Linetech Sp. z o.o. 2 S.K.A.

Akcjonariusz

Nie pełni żadnej funkcji

Alfa 1 CEE Investments S.A., SICAV –
SIF, Luksemburg

Dyrektor, akcjonariusz

Nie pełni żadnej funkcji

Beta 1 Sp. z o.o.

Wspólnik

Wspólnik

Beta dwa sp. z o.o. sp. k.

Komandytariusz

Komandytariusz

Salvus Development sp. z o.o.

Wspólnik

Wspólnik
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Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, co najmniej w okresie ostatnich pięciu lat oraz obecnie Pan Krzysztof
Pietkun nie był i nie pozostaje członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo
wspólnikiem innych spółek kapitałowych i osobowych.
Wyroki związane z przestępstwami oszustwa za okres co najmniej poprzednich pięciu lat
Pan Krzysztof Pietkun nie był w ciągu poprzednich pięciu lat skazany za przestępstwo oszustwa.
Przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej poprzednich pięciu lat
W okresie co najmniej poprzednich pięciu lat w stosunku do podmiotów, w których pan Krzysztof Pietkun pełnił
funkcje, miały miejsce następujące przypadki upadłości, likwidacji lub ustanowienia zarządu komisarycznego:
- ogłoszenie upadłości likwidacyjnej BOMI S.A., w której pan Krzysztof Pietkun pełnił funkcje Członka
Rady Nadzorczej (data powołania: 28 maja 2008 r.; data rezygnacji: 4 maca 2012 r.) oraz Członka,
a następnie Wiceprezesa Zarządu. W 2013 r. Syndyk masy upadłości odebrała prawomocne
postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 4 marca
2013 r. w sprawie zmiany trybu upadłości BOMI S.A. z upadłości układowej na upadłość likwidacyjną;
- ogłoszenie upadłości likwidacyjnej dnia 24 września 2012 r. spółki Rabat Service S.A. (w upadłości
likwidacyjnej), w której pan Krzysztof Pietkun pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej (data powołania:
4 lipca 2008 r.; data rezygnacji: 16 kwietnia 2012 r.);
- w dniu 8 września 2006 roku Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o rozwiązaniu i likwidacji spółki
Tonsil S.A. (obecnie Tonsil S.A. w likwidacji). Pan Krzysztof Pietkun pełnił w latach 2002 - 2004 funkcję
Członka Rady Nadzorczej Tonsil S.A. (obecnie w likwidacji);
- w dniu 10 maja 2013 roku Walne Zgromadzenie spółki Drogerie Aster S.A. (obecnie: Drogerie Aster
S.A. w likwidacji) powzięło uchwałę o rozwiązaniu spółki i postawieniu jej w stan likwidacji. Pan
Krzysztof Pietkun w latach 2008 - 2011 pełnił w spółce Drogerie Aster S.A. funkcję Członka Rady
Nadzorczej (obecnie w likwidacji);
- w dniu 17 kwietnia 2013 roku Walne Zgromadzenie spółki Interchem S.A. (obecnie w likwidacji)
powzięło uchwałę o rozwiązaniu spółki i postawieniu jej w stan likwidacji. Pan Krzysztof Pietkun pełnił
w latach 2008 - 2011 funkcję Wiceprezesa Rady Nadzorczej Interchem S.A. (obecnie w likwidacji);
- w dniu 7 listopada 2014 roku Walne Zgromadzenie spółki Global Medic Sp. z o.o. (obecnie w likwidacji)
powzięło uchwałę o rozwiązaniu spółki i postawieniu jej w stan likwidacji. Pan Krzysztof Pietkun
pozostaje wspólnikiem spółki;
- ogłoszenie upadłości układowej dnia 10 kwietnia 2015 r. spółki Petrology sp. z o.o. (w upadłości
układowej), której w latach 2013 - 2014 pan Krzysztof Pietkun był wspólnikiem);
- w dniu 8 maja 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lafroyg sp. z o.o. Nieruchomości
S.K.A. podjęło uchwałę w sprawie wyboru likwidatora spółki. Pan Krzysztof Pietkun pełnił w spółce
funkcję prezesa zarządu komplementariusza, następnie funkcję likwidatora. Spółka została wykreślona z
rejestru przedsiębiorców w dniu 22 grudnia 2016 roku.
Oskarżenia publiczne, sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji
zawodowych) oraz informacja o sądowych zakazach pełnienia funkcji w organach emitentów w okresie
poprzednich pięciu lat
Wobec pana Krzysztofa Pietkuna w okresie poprzedzających pięciu lat nie zostało wystosowane żadne oskarżenie
publiczne, nie były na niego nałożone żadne sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym
uznanych organizacji zawodowych). Pan Krzysztof Pietkun nie otrzymał w okresie poprzednich pięciu lat
sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
jakiegokolwiek emitenta ani też zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek
emitenta.
Rejestr Dłużników Niewypłacalnych
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Pan Krzysztof Pietkun na Dzień Prospektu nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

VI.

Pan Dariusz Wieczorek – Członek Rady Nadzorczej

Pan Dariusz Wieczorek uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. Od 2004 roku jest członkiem
International Project Management Association Polska. Ukończył kurs dla asesorów nagrody Polish Project
Excellence Award. Pracuje na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Doświadczenie zdobywał m.in.
w Pierwszym Polsko-Amerykańskim Banku S.A. oraz w grupie Skanska Polska. Uczestniczył w wielu projektach
doradczych, wdrożeniowych, inwestycyjnych, edukacyjnych oraz badawczych. Jest m.in. ekspertem Regionalnej
Izby Gospodarczej Pomorza oraz Fundacji Gospodarczej w Gdyni. Jest pomysłodawcą i redaktorem naczelnym
dwumiesięcznika „Zarządzanie Projektami. Magazyn” - pierwszego polskiego czasopisma poświęconego project
management. Pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Fundacji Wspierania Rodzin Przystań. Obecnie pełni funkcję w
Radzie Nadzorczej Bałtyckiego Centrum Transferu Technologii S.A., jest również prezesem zarządu Fundacji
Instytut Rozwoju Projektów.
Spółki kapitałowe i osobowe, w których pan Dariusz Wieczorek był członkiem organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat

Podmiot

Funkcja pełniona

Aktualnie

Sescom S.A.

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Bałtyckie Centrum TransferuTechnologii
S.A.

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Human Capital Solutions Polska sp. z o.o.

Członek Zarządu, wspólnik

Członek Zarządu, wspólnik

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, co najmniej w okresie ostatnich pięciu lat oraz obecnie pan Dariusz
Wieczorek nie był i nie pozostaje członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo
wspólnikiem innych spółek kapitałowych i osobowych.
Wyroki związane z przestępstwami oszustwa za okres co najmniej poprzednich pięciu lat
Pan Dariusz Wieczorek nie był w ciągu poprzednich pięciu lat skazany za przestępstwo oszustwa.
Przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej poprzednich pięciu lat
W okresie co najmniej poprzednich pięciu lat w żadnym z podmiotów, w których pan Dariusz Wieczorek pełnił
funkcje, nie ustanowiono zarządu komisarycznego ani nie ogłoszono w stosunku do niego upadłości lub likwidacji.
Oskarżenia publiczne, sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji
zawodowych) oraz informacja o sądowych zakazach pełnienia funkcji w organach emitentów w okresie
poprzednich pięciu lat
Wobec pana Dariusza Wieczorka w okresie poprzedzających pięciu lat nie zostało wystosowane żadne oskarżenie
publiczne, nie były na niego nałożone żadne sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym
uznanych organizacji zawodowych). Pan Dariusz Wieczorek nie otrzymał w okresie poprzednich pięciu lat
sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
jakiegokolwiek emitenta ani też zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek
emitenta.
Rejestr Dłużników Niewypłacalnych
Pan Dariusz Wieczorek na Dzień Prospektu nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
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VII.

Pan Wojciech Szabunio – Członek Rady Nadzorczej
Pan Wojciech Szabunio ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1993 roku jest
radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Od 1995
roku prowadzi indywidualną kancelarię prawniczą w Gdyni. W latach 1998-2001 kierował zespołem prawnym w
oddziale firmy Ernst & Young w Gdańsku. W ramach ogólnopolskiej firmy prawnej Ernst & Young odpowiadał
między innymi za usługi doradztwa prawnego w zakresie e-businessu. Od 1994 roku jest wykładowcą w Gdańskiej
Fundacji Kształcenia Menedżerów w Gdańsku. Jest autorem skryptu „Elementy Prawa dla Menedżerów”,
współautorem książki „Spór z urzędem podatkowym”, „Podstaw prawa gospodarczego” oraz szeregu artykułów
prasowych z zakresu prawa gospodarczego. Specjalizuje się w doradztwie prawnym związanym z działalnością
gospodarczą w szczególności zagadnieniach związanych z prawem handlowym - korporacyjnym (zawiązywanie
i przekształcenia spółek), prawem kontraktów, handlem elektronicznym (umowy z zakresu nowych technologii,
ochrona danych osobowych).
Spółki kapitałowe i osobowe, w których pan Wojciech Szabunio był członkiem organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat
Funkcja pełniona

Podmiot

Aktualnie

Sescom S.A.

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Bałtyckie Centrum Transferu
Technologii S.A.

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

UTI Pharma Polska Sp. z o.o. w
likwidacji

Członek Zarządu, Likwidator

Nie pełni żadnej funkcji

Szabunio, Ziarkowski i partnerzy
adwokaci i radcowie prawni sp.p.

Partner

Partner

Pescadero Sp. z o.o. w upadłości
likwidacyjnej

Prezes Zarządu

Nie pełni żadnej funkcji

Limito S.A.

Członek Rady Nadzorczej

Nie pełni żadnej funkcji

Horeca Experts Sp. z o.o.

Wspólnik

Nie pełni żadnej funkcji

Chemical Advisory & Tax Sp. z o.o.

Członek Rady Nadzorczej

Nie pełni żadnej funkcji

GAMAX TRADE sp. z o.o.
(poprzednio: Nord Venture Sp. z o.o.)

Prezes Zarządu, wspólnik

Nie pełni żadnej funkcji

FIAG LTD Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu

ZMI sp. z o.o.

Prezes Zarządu, wspólnik,

Nie pełni żadnej funkcji

ZMI sp. z o.o. sp. k.

Prezes Zarządu komplementariusza,

Nie pełni żadnej funkcji

ZM Investment sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Nie pełni żadnej funkcji

Bioimpact sp. z o. o.

Wspólnik

Wspólnik

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, co najmniej w okresie ostatnich pięciu lat oraz obecnie pan Wojciech
Szabunio nie był i nie pozostaje członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo
wspólnikiem innych spółek kapitałowych i osobowych.
Wyroki związane z przestępstwami oszustwa za okres co najmniej poprzednich pięciu lat
Pan Wojciech Szabunio nie był w ciągu poprzednich pięciu lat skazany za przestępstwo oszustwa.
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Przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej poprzednich pięciu lat
W okresie co najmniej poprzednich pięciu lat w żadnym z podmiotów, w których pan Wojciech Szabunio pełnił
funkcje, nie ustanowiono zarządu komisarycznego ani nie ogłoszono w stosunku do niego upadłości lub likwidacji,
z następującym wyjątkiem:
-

-

W dniu 9 grudnia 2013 roku wykreślono z KRS spółkę UTI Pharma Polska Sp. z o.o. w likwidacji.
Postanowienie stało się prawomocne w dniu 24 grudnia 2013 roku. Pan Wojciech Szabunio pełnił
w spółce w 2013 roku funkcję członka zarządu, a następnie likwidatora;
W dniu 27 października 2016 roku ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku spółki Pescadero
sp. z o.o. (obecnie w upadłości likwidacyjnej), w której pan Wojciech Szabunio w okresie od grudnia
2014 roku do 21 kwietnia 2015 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu.

Oskarżenia publiczne, sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji
zawodowych) oraz informacja o sądowych zakazach pełnienia funkcji w organach emitentów w okresie
poprzednich pięciu lat
Wobec pana Wojciecha Szabunio w okresie poprzedzających pięciu lat nie zostało wystosowane żadne oskarżenie
publiczne, nie były na niego nałożone żadne sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym
uznanych organizacji zawodowych). Pan Wojciech Szabunio nie otrzymał w okresie poprzednich pięciu lat
sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
jakiegokolwiek emitenta ani też zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek
emitenta.
Rejestr Dłużników Niewypłacalnych
Pan Wojciech Szabunio na Dzień Prospektu nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

VIII.

Pan Adam Protasiuk – Członek Rady Nadzorczej

Pan Adam Protasiuk prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą PROFI Biuro Doradztwa
Ekonomiczno – Prawnego Adam Protasiuk. Obecnie pełni również funkcję wiceprezesa zarządu Regionalnej Izby
Gospodarczej Pomorza. Wcześniej, w latach 2008 - 2014, pełnił funkcję prezesa zarządu Regionalnej Izby
Gospodarczej Pomorza. Ekspert w dziedzinie gospodarki, wielokrotnie zapraszany do publicznych wystąpień
i dzielenia się doświadczeniem i wiedzą z zakresu doradztwa ekonomiczno - prawnego. Jest również członkiem
Rady Nadzorczej Fundacji Wspierania Kultury I Edukacji oraz pełni funkcję Prezesa Fundacji Tradycji Oręża
Polskiego.
Spółki kapitałowe i osobowe, w których pan Adam Protasiuk był członkiem organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat
Podmiot

Funkcja pełniona

Aktualnie

Sescom S.A.

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Europejski Holding Doradczy Sp. z o.o.

Wspólnik

Wspólnik

EKO Elita Sp. z o.o.

Wspólnik

Nie pełni żadnej funkcji

Nova Invest Sp. z o.o.

Wspólnik, Prezes Zarządu

Nie pełni żadnej funkcji

Biogaz Szwarcenowo Sp. z o.o.

Wspólnik, Prezes Zarządu

Nie pełni żadnej funkcji

Biogaz Bisztynek Sp. z o.o.

Wspólnik, Prezes Zarządu

Wspólnik, Prezes Zarządu

„PNK ENERGAS” Sp. z o. o.

Wspólnik, Prezes Zarządu

Nie pełni żadnej funkcji
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„NAGPROT” Sp. z o.o.

Wspólnik, Prezes Zarządu

Nie pełni żadnej funkcji

„BP-ENERGY" Sp. z o.o.

Wspólnik, Prezes Zarządu

Wspólnik, Prezes Zarządu

POL-HAND Sp. z o.o.

Wspólnik

Nie pełni żadnej funkcji

BIO – FARM Sp. z o.o.

Wspólnik, Prezes Zarządu

Wspólnik, Prezes Zarządu

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o. w Skarszewach

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, co najmniej w okresie ostatnich pięciu lat oraz obecnie pan Adam Protasiuk
nie był i nie pozostaje członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem
innych spółek kapitałowych i osobowych.
Wyroki związane z przestępstwami oszustwa za okres co najmniej poprzednich pięciu lat
Pan Adam Protasiuk nie był w ciągu poprzednich pięciu lat skazany za przestępstwo oszustwa.
Przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej poprzednich pięciu lat
W okresie co najmniej poprzednich pięciu lat w żadnym z podmiotów, w których pan Adam Protasiuk pełnił
funkcje, nie ustanowiono zarządu komisarycznego ani nie ogłoszono w stosunku do niego upadłości lub likwidacji.
Oskarżenia publiczne, sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji
zawodowych) oraz informacja o sądowych zakazach pełnienia funkcji w organach emitentów w okresie
poprzednich pięciu lat
Wobec pana Adama Protasiuka w okresie poprzedzających pięciu lat nie zostało wystosowane żadne oskarżenie
publiczne, nie były na niego nałożone żadne sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym
uznanych organizacji zawodowych). Pan Adam Protasiuk nie otrzymał w okresie poprzednich pięciu lat sądowego
zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek
emitenta ani też zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.
Rejestr Dłużników Niewypłacalnych
Pan Adam Protasiuk na Dzień Prospektu nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

IX.

Pan Tomasz Matczuk – Członek Rady Nadzorczej

Pan Tomasz Matczuk ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, następnie odbył
aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, uzyskując tytuł radcy prawnego. W
ramach swojej dotychczasowej kariery zawodowej brał udział w szeregu przedsięwzięć związanych z zakładaniem
spółek, ich codzienną obsługą prawną, przekształceniami, podziałami, a także reorganizacjami w ramach struktur
holdingowych. Od 1996 r. uczestniczy w rozwoju polskiego rynku kapitałowego, będąc jednym z najlepszych
specjalistów w zakresie prawa związanego z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych, obrotu instrumentami
finansowymi oraz publicznego obrotu. Świadczył lub świadczy usługi na rzecz wielu podmiotów rynku
kapitałowego, w tym także brał i bierze udział w szeregu przedsięwzięć związanych emitowaniem instrumentów
finansowych.
Spółki kapitałowe i osobowe, w których pan Tomasz Matczuk był członkiem organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat
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Podmiot

Funkcja pełniona

Aktualnie

Jacelyn Ltd z siedzibą na Cyprze

Wspólnik

Wspólnik

Q Value Sp. z o.o.

Wspólnik, Prezes Zarządu

Wspólnik, Prezes Zarządu

Q Securities S.A.

Wspólnik, Członek Rady
Nadzorczej

Wspólnik, Członek Rady
Nadzorczej

E plus M Sp. z o.o.

Wspólnik

Wspólnik

Fundusz Hipoteczny DOM S.A.

Przewodniczący Rady
Nadzorczej

Przewodniczący Rady
Nadzorczej

MWW Trustees Sp. z o.o.

Członek Zarządu, Wspólnik

Członek Zarządu, Wspólnik

Kancelaria Finansowa Matczuk i
Wojciechowski Sp. z o.o.

Wspólnik

Wspólnik

BCS Management S.a.rl z siedzibą w
Luksemburgu

Dyrektor

Dyrektor

BCS MULTIFIZ S.C.A. SICAV SIF z
siedzibą w Luksemburgu

Dyrektor komplementariusza

Dyrektor
komplementariusza

ALFA 1 CEE Investments Fund SIF
SICAV S.A. z siedzibą w Luksemburgu

Dyrektor

Dyrektor

(dawniej Chandryko Dąbrowski
Matczuk Kancelaria Finansowa Sp. z
o.o.)

Marina Cape Real Estate OOD z siedzibą Prezes Zarządu, Wspólnik
w Bułgarii

Prezes Zarządu, Wspólnik

Enterprise Gamification sp. z o.o.

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Yield Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością 15 Spółka
Komandytowo Akcyjna

Członek Zarządu
komplementariusza

Członek Zarządu
komplementariusza

Yield Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Matczuk Wieczorek Kancelaria
Adwokatów i Radców Prawnych Spółka
Jawna

Wspólnik Zarządzający

Wspólnik Zarządzający

Polapart Sp. z o.o.

Wspólnik, Prezes Zarządu

Wspólnik

Fund Industry Support Sp. z o.o.

Wspólnik

Wspólnik

Avia Prime S.A.

Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej

Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej

Barbuda Sp. z o.o.

Członek Zarządu

Nie pełni żadnej funkcji

IME Poland Sp. z o.o.

Wspólnik

Nie pełni żadnej funkcji

AGIO Funds Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A.

Członek Rady Nadzorczej

Nie pełni żadnej funkcji

IPON Wojciech Kaczmarek spółka jawna Wspólnik
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Nie pełni żadnej funkcji

Sunjuro Ltd z siedzibą na Cyprze

Dyrektor

Nie pełni żadnej funkcji

Q Trust Ltd

Dyrektor

Nie pełni żadnej funkcji

MWW Trustees Sp. z o.o. SKA

Członek Zarządu
komplementariusza

Nie pełni żadnej funkcji

Bravena Investments Sp. z o.o.

Członek Zarządu

Nie pełni żadnej funkcji

La Brea Management Sp. z o.o.

Członek Zarządu

Nie pełni żadnej funkcji

Yield Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością 1 Spółka
Komandytowo Akcyjna

Członek Zarządu
komplementariusza

Nie pełni żadnej funkcji

Yield Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością 2 Spółka
Komandytowo Akcyjna

Członek Zarządu
komplementariusza

Nie pełni żadnej funkcji

Yield Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością 3 Spółka
Komandytowo Akcyjna

Członek Zarządu
komplementariusza

Nie pełni żadnej funkcji

Yield Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością 4 Spółka
Komandytowo Akcyjna

Członek Zarządu
komplementariusza

Nie pełni żadnej funkcji

Yield Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością 5 Spółka
Komandytowo Akcyjna

Członek Zarządu
komplementariusza

Nie pełni żadnej funkcji

Yield Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością 6 Spółka
Komandytowo Akcyjna

Członek Zarządu
komplementariusza

Nie pełni żadnej funkcji

Yield Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością 7 Spółka
Komandytowo Akcyjna

Członek Zarządu
komplementariusza

Nie pełni żadnej funkcji

Yield Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością 8 Spółka
Komandytowo Akcyjna

Członek Zarządu
komplementariusza

Nie pełni żadnej funkcji

Yield Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością 9 Spółka
Komandytowo Akcyjna

Członek Zarządu
komplementariusza

Nie pełni żadnej funkcji

Yield Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością 10 Spółka
Komandytowo Akcyjna

Członek Zarządu
komplementariusza

Nie pełni żadnej funkcji

Yield Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością 11 Spółka
Komandytowo Akcyjna

Członek Zarządu
komplementariusza

Nie pełni żadnej funkcji

Yield Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością 12 Spółka
Komandytowo Akcyjna

Członek Zarządu
komplementariusza

Nie pełni żadnej funkcji
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Yield Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością 13 Spółka
Komandytowo Akcyjna

Członek Zarządu
komplementariusza

Nie pełni żadnej funkcji

Yield Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością 14 Spółka
Komandytowo Akcyjna

Członek Zarządu
komplementariusza

Nie pełni żadnej funkcji

GO Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A.

Przewodniczący Rady
Nadzorczej

Nie pełni żadnej funkcji

Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Przewodniczący Rady
Protektor S.A.
Nadzorczej

Nie pełni żadnej funkcji

Copernicus Securities S.A.

Przewodniczący i
Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej

Nie pełni żadnej funkcji

Szymański Sp. jawna

Wspólnik

Nie pełni żadnej funkcji

Niraz Wojciech Kaczmarek Sp. jawna

Wspólnik

Nie pełni żadnej funkcji

Bomi S.A. w upadłości likwidacyjnej

Członek i Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej

Nie pełni żadnej funkcji

A.pl Internet S.A. w upadłości
likwidacyjnej

Członek Rady Nadzorczej

Nie pełni żadnej funkcji

Rabat Service S.A. w upadłości
likwidacyjnej

Członek Rady Nadzorczej

Nie pełni żadnej funkcji

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, co najmniej w okresie ostatnich pięciu lat oraz obecnie pan Tomasz Matczuk
nie był i nie pozostaje członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem
innych spółek kapitałowych i osobowych.
Wyroki związane z przestępstwami oszustwa za okres co najmniej poprzednich pięciu lat
Pan Tomasz Matczuk nie był w ciągu poprzednich pięciu lat skazany za przestępstwo oszustwa.
Przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej poprzednich pięciu lat
W okresie co najmniej poprzednich pięciu lat w żadnym z podmiotów, w których pan Tomasz Matczuk pełnił
funkcje, nie ustanowiono zarządu komisarycznego ani nie ogłoszono w stosunku do niego upadłości lub likwidacji,
z następującymi wyjątkami:
-

ogłoszenie upadłości likwidacyjnej BOMI S.A., w której pan Tomasz Matczuk pełnił funkcje Członka i
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (rezygnacja z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej nastąpiła z dniem 26 czerwca 2013 r.). W 2013 r. Syndyk masy upadłości odebrała prawomocne
postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy z dnia 4 marca 2013
r. w sprawie zmiany trybu upadłości BOMI S.A. z upadłości układowej na upadłość likwidacyjną;

-

ogłoszenie upadłości likwidacyjnej dnia 24 września 2012 r. spółki Rabat Service S.A. (w upadłości
likwidacyjnej), w której pan Tomasz Matczuk pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej od 2011 r. do 2012
r.(data wykreślenia z KRS: 11.05.2012 r.);
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-

ogłoszenie upadłości likwidacyjnej dnia 5 sierpnia 2013 r. spółki A.pl Internet S.A. (w upadłości
likwidacyjnej), w której pan Tomasz Matczuk pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej od 2011 r. do 2013
r.

Oskarżenia publiczne, sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji
zawodowych) oraz informacja o sądowych zakazach pełnienia funkcji w organach emitentów w okresie
poprzednich pięciu lat
Wobec pana Tomasza Matczuka w okresie poprzedzających pięciu lat nie zostało wystosowane żadne oskarżenie
publiczne, nie były na niego nałożone żadne sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym
uznanych organizacji zawodowych). Pan Tomasz Matczuk nie otrzymał w okresie poprzednich pięciu lat
sądowego zakazu działania, jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
jakiegokolwiek emitenta ani też zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek
emitenta.
Rejestr Dłużników Niewypłacalnych
Pan Tomasz Matczuk na Dzień Prospektu nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

14.2

14.2.1

Konflikt interesów w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz
wśród osób zarządzających wyższego szczebla Emitenta
Konflikt interesów w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz wśród osób
zarządzających wyższego szczebla

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, pomiędzy obowiązkami wobec Emitenta a prywatnymi interesami lub
innymi obowiązkami członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Emitenta, a także osób
zarządzających wyższego szczebla Emitenta nie występują rzeczywiste lub potencjalne konflikty interesów.
14.2.2

Wszystkie umowy i porozumienia ze znaczącymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami
lub innymi osobami, na mocy których osoby opisane w pozycji 14.1 zostały wybrane na członków
organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, albo na osoby zarządzające
wyższego szczebla

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, nie istnieją żadne umowy ani porozumienia ze znaczącymi akcjonariuszami,
klientami, dostawcami lub innymi osobami, na mocy których członkowie organów administracyjnych,
zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz osoby zarządzające wyższego szczebla Emitenta zostały wybrane na
członków organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta albo na osoby zarządzające
wyższego szczebla Emitenta.
14.2.3

Szczegółowe informacje na temat ograniczeń uzgodnionych przez osoby, o których mowa w pozycji
14.1, w zakresie zbycia w określonym czasie posiadanych przez nie papierów wartościowych
emitenta

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, nie istnieją żadne umowy ani porozumienia z członkami organów
administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Emitenta w zakresie zbycia w określonym czasie posiadanych
przez nich papierów wartościowych Emitenta.
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15 Wynagrodzenia i inne świadczenia
15.1

15.1.1

Wysokość wypłaconego wynagrodzenia (w tym świadczeń warunkowych lub odroczonych) oraz
przyznanych przez Emitenta i jego podmioty zależne świadczeń w naturze za usługi świadczone na
rzecz Spółki lub jej podmiotów zależnych
Wynagrodzenia Członków Zarządu Emitenta i transakcje z Członkami Zarządu Emitenta
w ramach prowadzonych przez nich działalności gospodarczych

Wartość wynagrodzeń Członków Zarządu za pełnienie funkcji Członka Zarządu za rok obrotowy 2016/2017
(w zł.)

Imię i nazwisko

Funkcja

Sławomir Halbryt

Prezes Zarządu Sescom S.A.
Członek Zarządu Sescom
S.A.
Członek Zarządu Sescom
S.A.
Członek Zarządu Sescom
S.A.
Prezes Zarządu SDC Sp.
z o.o.
Prezes Zarządu Sescom
Czech Republic s.r.o.

Adam Kabat
Sławomir
Kądziela
Magdalena
Budnik
Tomasz Mrowiec
Mariusz Sikora

Łączna wartość wypłaconych
wynagrodzeń za pełnienie funkcji
Członka Zarządu na rzecz Emitenta
lub jego podmiotów zależnych

Świadczenia dodatkowe otrzymane
od Spółki

300 000

-

270 000

-

270 000

386

90 000

-

42 000

-

-

-

Źródło: Emitent

Wartość transakcji z członkami Zarządu Emitenta w ramach prowadzonych przez nich działalności
gospodarczych za rok obrotowy 2016/2017 (w zł.)

Imię i nazwisko

Funkcja

Łączna wartość transakcji
z członkami Zarządu Emitenta w
ramach prowadzonych przez nich
działalności gospodarczych

Świadczenia dodatkowe otrzymane
od Spółki

Sławomir Halbryt

Prezes Zarządu Sescom S.A.

-

-

163 680

-

162 480

-

343 680

-

120 000

-

-

-

Członek Zarządu Sescom
S.A.
Sławomir
Członek Zarządu Sescom
Kądziela
S.A.
Członek Zarządu Sescom
Magdalena Budnik
S.A.
Prezes Zarządu SDC Sp. z
Tomasz Mrowiec
o.o.
Prezes Zarządu Sescom
Mariusz Sikora
Czech Republic s.r.o.
Źródło: Emitent
Adam Kabat

Pozycja świadczenia dodatkowe zawiera dodatkowe świadczenia niepieniężne, takie jak karty benefit (multisport), etc.

Wynagrodzenia nie były wypłacone na podstawie planu premii lub podziału zysków ani w formie opcji na akcje.
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Umowy o świadczenie usług doradztwa zawarte z Członkami Zarządu w ramach prowadzonych przez nich
jednoosobowych działalności gospodarczych nie są umowami o zarządzanie przedsiębiorstwem ani innymi
podobnymi umowami, a zakres przedmiotu umów nie obejmuje czynności zarządzania przedsiębiorstwem
Emitenta ani nie jest tożsamy z zakresem obowiązków członków Zarządu wynikających z pełnionej przez nich
funkcji. Umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
Umowa o świadczenie usług doradztwa z dnia 1 stycznia 2015 roku zawarta pomiędzy DIAGONAL Sławomir
Kądziela (jednoosobową działalnością gospodarczą Pana Sławomira Kądzieli), a Sescom S.A.
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług doradztwa w obszarze marketingu, rozwoju rynku dystrybucji,
wspomagania sprzedaży oraz ochrony znaków towarowych Spółki. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony.
Umowa może zostać rozwiązana bez podawania powodu, przez każdą ze Stron, z zachowaniem 3 miesięcznego
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Umowa nie określa świadczeń
wypłacanych w chwili rozwiązania umowy.
Umowa o świadczenie usług doradztwa z dnia 1 stycznia 2015 roku zawarta pomiędzy Kabat Adam Kabat
(jednoosobową działalnością gospodarczą Pana Adam Kabata) a Sescom S.A.
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług doradztwa w obszarze techniczo - operacyjnym, w szczególności
rozwoju strategii komunikacyjnej Spółki, zastosowania sieci komputerowych, nowych rozwiązań produktowych
lub informatycznych. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. Umowa może zostać rozwiązana bez
podawania powodu, przez każdą ze Stron, z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na
koniec miesiąca kalendarzowego. Umowa nie określa świadczeń wypłacanych w chwili rozwiązania umowy.
Umowa o świadczenie usług doradztwa z dnia 1 stycznia 2015 roku zawarta pomiędzy MKB Biuro Rachunkowe
Magdalena Budnik (jednoosobową działalnością gospodarczą Pani Magdaleny Budnik) a Sescom S.A.
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług doradztwa w obszarze finansowym obejmującym w szczególności
planowanie i strategie finansową, przygotowanie dokumentacji na potrzeby instytucji finansowych, płynności
finansowej i kontrolingu. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. Umowa może zostać rozwiązana bez
podawania powodu, przez każdą ze Stron, z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na
koniec miesiąca kalendarzowego. Umowa nie określa świadczeń wypłacanych w chwili rozwiązania umowy.
Umowa o prowadzenie ksiąg rachunkowych z dnia 8 października 2008 roku zawarta pomiędzy MKB Biuro
Rachunkowe Magdalena Budnik (jednoosobową działalnością gospodarczą Pani Magdaleny Budnik) a Sescom
S.A.
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług doradztwa w obszarze księgowym obejmującym w
szczególności prowadzenie księgi rachunkowej, dokumentacji podatkowej, oraz dokumentacji ZUS. Umowa
została zawarta na czas nieoznaczony. Umowa może zostać rozwiązana bez podawania powodu, przez każdą ze
Stron, z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Umowa nie określa świadczeń wypłacanych w chwili rozwiązania umowy.
Przedmiotem umowy o świadczenie usług doradztwa zawartej pomiędzy Mariuszem Sikorą, a Sescom Czech
Republic s.r.o. było świadczenie usług doradztwa w obszarze techniczo - operacyjnym, w szczególności rozwoju
strategii komunikacyjnej Spółki, zastosowania sieci komputerowych, nowych rozwiązań produktowych lub
informatycznych. Umowa została rozwiązana z dniem 30.11.2015 roku. Umowa nie określała świadczeń
wypłacanych w chwili rozwiązania umowy.
Przedmiotem umowy o świadczenie usług doradztwa zawartej pomiędzy Tomaszem Mrowcem, a SDC sp. z o.o.
jest świadczenie usług doradztwa w zakresie obsługi IT w szczególności w zakresie tworzenia oprogramowania,
analizowanie oprogramowania dostępnego u klientów Spółki w ramach realizowanych usług, projekty badawczo
– rozwojowe z zakresu technologii IT; Umowa niniejsza została zawarta na czas nieoznaczony, z mocą
obowiązywania od dnia 31.10.2014 r. Umowa może zostać rozwiązana bez podawania powodu, przez każdą ze
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Stron, z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Umowa nie określa świadczeń wypłacanych w chwili rozwiązania umowy.

15.1.2

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Emitenta

Wysokość wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016/2017 (w zł.)

Imię i nazwisko

Funkcja

Łączna wartość
wypłaconych wynagrodzeń
z tytułu posiedzeń w Radzie
Nadzorczej Emitenta
(brutto)

Krzysztof Pietkun

Przewodniczący Rady Nadzorczej Sescom S.A.

18 000

Adam Protasiuk

Członek Rady Nadzorczej Sescom S.A.

12 000

Członek Rady Nadzorczej Sescom S.A.
Członek Rady Nadzorczej Sescom S.A.
Członek Rady Nadzorczej Sescom S.A.

12 000
12 000
12 000

Wojciech Szabunio
Dariusz Wieczorek
Michał Kaczmarek
Źródło: Emitent

15.2

Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta lub jego podmioty zależne na
świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne świadczenia

Emitent nie wydzielił ani nie zgromadził żadnej kwoty na świadczenia rentowe, emerytalne lub inne podobne
świadczenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej poza składkami, których obowiązek opłacania przez
Emitenta wynika z obowiązków nałożonych przepisami o ubezpieczeniach społecznych oraz ubezpieczeniach
zdrowotnych.

16 Praktyki organu administracyjnego, zarządzającego i nadzorującego
16.1

16.1.1

Data zakończenia obecnej kadencji, jeśli stosowne, oraz okres, przez jaki osoba ta sprawowała
swoją funkcję
Zarząd

Zgodnie z §19 Statutu Emitenta, Zarząd składa się od jednej do pięciu członków powoływanych przez Radę
Nadzorczą, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który został powołany przez założycieli Emitenta. Kadencja Zarządu
trwa pięć lat. Statut Emitenta nie przewiduje powołania członków Zarządu na okres wspólnej kadencji. Mandat
członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za
ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
W skład pierwszego Zarządu Emitenta powołanego przez założycieli wszedł pan Sławomir Halbryt. W 2009 roku
do Zarządu mocą uchwały Rady Nadzorczej z dnia 24.04.2009 r. powołano dwóch jego członków: panów Adama
Kabata i Sławomira Kądzielę. W 2012 roku mocą uchwały Rady Nadzorczej z dnia 23.04.2012 powołano do
Zarządu Emitenta panią Magdalenę Budnik.
Kadencja obecnych członków Zarządu Emitenta upływa odpowiednio dla:
- Pana Sławomira Halbryta - 19 marca 2019 roku w związku z faktem, iż pan Sławomir Halbryt został
ponownie powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w dniu 19.03.2014 roku;
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-

16.1.2

Pana Adama Kabata - 19 marca 2019 roku w związku z faktem, iż pan Adam Kabat został ponownie
powołany do pełnienia funkcji członka Zarządu w dniu 19.03.2014 roku;
Pana Sławomira Kądzieli - 19 marca 2019 roku w związku z faktem, iż pan Sławomir Kądziela został
ponownie powołany do pełnienia funkcji członka Zarządu w dniu 19.03.2014 roku;
Pani Magdaleny Budnik - 19 marca 2019 roku w związku z faktem, iż pani Magdalena Budnik została
ponownie powołana do pełnienia funkcji członka Zarządu w dniu 19.03.2014 roku.
Rada Nadzorcza

Zgodnie z §15 Statutu Emitenta, Rada Nadzorcza składa się pięciu członków powoływanych przez Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta na okres trzyletniej wspólnej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej
mogą być powoływani ponownie. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają w dniu zatwierdzenia przez
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat Emitenta za
ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.
W skład pierwszej Rady Nadzorczej Emitenta weszli pan Marcin Zagórski, Wojciech Szabunio i pani Julia Ilecka.
W dniu 30 kwietnia 2010 roku, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 22 kwietnia 2010 roku, z
KRS został wykreślony członek Rady Nadzorczej Emitenta pan Marcin Zagórski. Jako członek Rady Nadzorczej
powołany na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 22 kwietnia 2010 roku, w miejsce ustępującego
członka Rady Nadzorczej, został wpisany pan Adam Protasiuk. W dniu 25 lutego 2012 roku Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do Rady Nadzorczej pana Dariusza Wieczorka oraz pana Krzysztofa
Pietkuna jako odpowiednio członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta.
W dniu 18 października 2013 roku pani Julia Ilecka złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady
Nadzorczej. W tym samym dniu w trybie dokooptowania, zgodnie z § 15 Statutu Emitenta, Rada Nadzorcza
powołała do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej pana Michała Kaczmarka.
Mandaty członków Rady Nadzorczej drugiej kadencji wygasły z dniem odbycia się Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy za rok obrotowy 2013 - 2014, tj. z dniem 30 marca 2015 roku. W tym samym dniu
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta powołało Radę Nadzorczą trzeciej kadencji. W dniu 21 sierpnia
2017 roku Emitent otrzymał rezygnację pana Michała Kaczmarka z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
W dniu 4 września 2017 roku Rada Nadzorcza Emitenta, zgodnie z § 15 Statutu, powołała do pełnienia funkcji
członka Rady Nadzorczej pana Tomasza Matczuka.
W skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji wchodzą:
- Pan Krzysztof Pietkun;
- Pan Wojciech Szabunio;
- Pan Adam Protasiuk;
- Pan Dariusz Wieczorek;
- Pan Tomasz Matczuk.
Kadencja Rady Nadzorczej w obecnym składzie wygasa z dniem 30 marca 2018 roku. Mandaty Członków Rady
Nadzorczej trzeciej kadencji wygasają najpóźniej w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Emitenta sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat Emitenta za ostatni pełny rok obrotowy trwania ich
kadencji.
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16.2

Informacje o umowach o świadczenie usług członków organów administracyjnych, zarządzających
i nadzorczych z Emitentem lub którymkolwiek z jego podmiotów zależnych określających
świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy, lub stosowne oświadczenie o braku
takich świadczeń

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, nie zostały zawarte żadne umowy o świadczenie usług członków organów
administracyjnych, zarządzających i nadzorczych z Emitentem lub którymkolwiek z jego podmiotów zależnych
określające świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy.
Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta na Dzień Prospektu nie pozostają z Emitentem w stosunku pracy.
16.3

16.3.1

Informacje o komisji ds. audytu i komisji ds. wynagrodzeń emitenta, włącznie z imionami
i nazwiskami członków danej komisji oraz podsumowaniem zasad funkcjonowania tych komisji
Komisja ds. audytu

Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym w jednostkach zainteresowania publicznego działa komitetu audytu, którego członkowie są
powoływani przez radę nadzorczą spośród członków tego organu. Jednostką zainteresowania publicznego jest
między innymi emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym państwa Unii
Europejskiej, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego sprawozdania finansowe objęte są
obowiązkiem badania ustawowego. Wobec tego z dniem dopuszczenia Akcji Emitenta do obrotu na rynku
regulowanym Emitent uzyska status jednostki zainteresowania publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja
2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
Rada Nadzorcza Emitenta powołała Komitet Audytu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o
biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. W skład Komitetu Audytu Emitenta
weszły trzy osoby wybrane spośród członków Rady Nadzorczej Emitenta: Członek Rady Nadzorczej pan
Wojciech Szabunio jako Przewodniczący, oraz, jako Członkowie Komitetu Audytu, Członek Rady Nadzorczej
pan Adam Protasiuk i Członek Rady Nadzorczej pan Dariusz Wieczorek. Pan Dariusz Wieczorek posiada wiedzę
i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, co Emitent stwierdził w związku
z faktem, iż pan Dariusz Wieczorek ukończył wyższe studia z zakresu ekonomii, posiada tytuł doktora nauk
ekonomicznych, jest autorem prac naukowych z tej dziedziny, w tym w szczególności napisał pracę doktorską z
zakresu controllingu. Panowie Adam Protasiuk i Wojciech Szabunio posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu
branży, w której działa Emitent. Ponadto wszyscy członkowie Komitetu Audytu spełniają kryteria niezależności,
o których mowa w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym.
Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
1) monitorowanie:
a) procesu sprawozdawczości finansowej,
b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w
tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania,
z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli
przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w
przypadku, gdy na rzecz jednostki zainteresowania publicznego świadczone są przez firmę audytorską inne usługi
niż badanie;
3) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło
się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w jednostce zainteresowania publicznego, a także jaka była rola
Komitetu Audytu w procesie badania;
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4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego
dozwolonych usług niebędących badaniem w jednostce zainteresowania publicznego;
5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty
powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących
badaniem;
7) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej;
8) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 537/2014,
zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 5 i 6;
9) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w
jednostce zainteresowania publicznego.
16.3.2

Komisja ds. wynagrodzeń emitenta

U Emitenta nie funkcjonuje komisja ds. wynagrodzeń. Ustalanie zasad wynagrodzenia Zarządu na podstawie
§17 Statutu Emitenta zostało powierzone Radzie Nadzorczej. Ponadto, Rada Nadzorcza w terminie jednego
miesiąca od dnia dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym uchwali politykę wynagrodzeń członków
zarządu, która to polityka będzie przewidywała w szczególności zasady wynagradzania członków zarządu w
związku z pełnieniem funkcji w zarządzie Emitenta oraz wykonywaniem innych niż zarządcze czynności na rzecz
Emitenta,
Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Emitenta zgodnie z §14 ust. 1 lit. k) Statutu Emitenta, przy czym członkowie Rady Nadzorczej
otrzymują wynagrodzenie tylko z tytułu uczestnictwa w Radzie. Ponadto Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Emitenta może przyznać dodatkowe wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej powołanym do Komitetu Audytu,
z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu. Dodatkowo, Zarząd Emitenta zaproponuje na najbliższym Walnym
Zgromadzeniu zwołanym po dopuszczeniu Akcji do obrotu na rynku regulowanym podjęcie uchwały w sprawie
przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, regulującej zasady wynagradzania członków Rady
Nadzorczej oraz przyznawania im wynagrodzeń dodatkowych. W związku z powyższym, w opinii Emitenta, nie
ma potrzeby powoływania komisji ds. wynagrodzeń.
16.4

Procedury ładu korporacyjnego

„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” są dokumentem przyjętym przez Radę Giełdy w dniu
13 października 2015 roku, będącym zbiorem zasad ładu korporacyjnego. Emitent oświadcza, że zobowiązuje się
do przestrzegania zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” od dnia dopuszczenia akcji
Emitenta do obrotu na rynku regulowanym z następującymi wyjątkami:
Zasada I.Z.1.10. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie
i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa prognozy finansowe - jeżeli spółka
podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu
ich realizacji
Emitent wskazuje, że nie publikuje prognoz finansowych.

Zasada I.Z.1.15. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie
i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa informację zawierającą opis
stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów;
opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek,
doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji
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w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza
na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji
Emitent wskazuje, że nie opracował i nie stosuje polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej
kluczowych menedżerów. U Emitenta obowiązuje przyjęta Polityka Równych Szans, zgodnie z którą między
innymi zagwarantowano równość szans w zakresie rekrutacji i zatrudnienia. Zgodnie z zasadami określonymi
w tej polityce, zatrudnienie, ocena i promocja pracowników odbywać się może tylko w oparciu o kryteria
kompetencji, doświadczenia i efektywności pracowników.

Zasada I.Z.1.16. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie
i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa informację na temat planowanej
transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia
Emitent wskazuje, że nie transmituje obrad walnego zgromadzenia. W szczególności statut Emitenta ani
Regulamin walnego zgromadzenia nie przewidują transmisji obrad walnego zgromadzenia.

Zasada I.Z.1.20. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie
i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa zapis przebiegu obrad walnego
zgromadzenia, w formie audio lub wideo
Emitent wskazuje, że nie dokonuje zapisu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo.
W szczególności statut Emitenta ani Regulamin walnego zgromadzenia nie przewidują rejestrowania obrad
walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo. Jednocześnie jednak w przypadku wyrażenia przez
akcjonariuszy Emitenta woli nagrywania obrad walnego zgromadzenia, Emitent zapewni możliwość nagrywania
tych obrad w formie audio oraz udostępni zapis z nagrania na stronie internetowej Emitenta.

Zasada III. Spółka giełdowa utrzymuje skuteczne systemy: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem
oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także skuteczną funkcję audytu wewnętrznego,
odpowiednie do wielkości spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności
Emitent wskazuje, że z uwagi na rodzaj i zakres prowadzonej działalności nie wyodrębnia w strukturze
organizacyjnej jednostek organizacyjnych zajmujących się kontrolą wewnętrzną, zarządzaniem ryzykiem oraz
nadzorem zgodności działalności z prawem, a także audytem wewnętrznym.

Zasada III.R.1. Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za realizację zadań
w poszczególnych systemach lub funkcjach, chyba że wyodrębnienie jednostek organizacyjnych nie jest
uzasadnione z uwagi na rozmiar lub rodzaj działalności prowadzonej przez spółkę
Emitent wskazuje, że z uwagi na rodzaj i zakres prowadzonej działalności nie wyodrębnia w strukturze
organizacyjnej jednostek organizacyjnych zajmujących się kontrolą wewnętrzną, zarządzaniem ryzykiem
oraz nadzorem zgodności działalności z prawem, a także audytem wewnętrznym.

Zasada III.Z.1. Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem,
compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada zarząd spółki
Emitent wskazuje, że z na uwagi rodzaj i zakres prowadzonej działalności nie wyodrębnia w strukturze
organizacyjnej jednostek organizacyjnych zajmujących się kontrolą wewnętrzną, zarządzaniem ryzykiem
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oraz nadzorem zgodności działalności z prawem, a także audytem wewnętrznym. W przypadku jednak
wyodrębnienia w strukturze organizacyjnej Emitenta powyższych jednostek organizacyjnych, zasada będzie
realizowana.

Zasada III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny
i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną
możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu
Emitent wskazuje, że z uwagi na rodzaj i zakres prowadzonej działalności nie wyodrębnia w strukturze
organizacyjnej jednostek organizacyjnych zajmujących się kontrolą wewnętrzną, zarządzaniem ryzykiem oraz
nadzorem zgodności działalności z prawem, a także audytem wewnętrznym. Wobec powyższego Emitent nie
zatrudnia osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance. W przypadku jednak
wyodrębnienia w strukturze organizacyjnej Emitenta powyższych jednostek organizacyjnych, zasada będzie
realizowana.

Zasada III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych
za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych,
międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego
Emitent wskazuje, że z uwagi na rodzaj i zakres prowadzonej działalności nie wyodrębnia w strukturze
organizacyjnej jednostki organizacyjnej zajmującej się audytem wewnętrznym. Wobec powyższego Emitent nie
zatrudnia osób odpowiedzialnych za audyt wewnętrzny kierujących funkcją audytu wewnętrznego. W przypadku
jednak wyodrębnienia w strukturze organizacyjnej Emitenta jednostki organizacyjnej zajmujących się audytem
wewnętrznym, zasada będzie realizowana.

Zasada III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia
w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania
systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem
Emitent wskazuje, że z uwagi na rodzaj i zakres prowadzonej działalności nie wyodrębnia w strukturze
organizacyjnej jednostki organizacyjnej zajmującej się audytem wewnętrznym. W przypadku jednak
wyodrębnienia w strukturze organizacyjnej Emitenta jednostki organizacyjnej zajmujących się audytem
wewnętrznym, zasada będzie realizowana.

Zasada III.Z.5. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1,
w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za
te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów
i funkcji, zgodnie z zasadą II.Z.10.1. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność
systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej
oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji
Emitent wskazuje, że z uwagi na rodzaj i zakres prowadzonej działalności nie wyodrębnia w strukturze
organizacyjnej jednostek organizacyjnych zajmujących się kontrolą wewnętrzną, zarządzaniem ryzykiem oraz
nadzorem zgodności działalności z prawem, a także audytem wewnętrznym. W przypadku jednak wyodrębnienia
w strukturze organizacyjnej Emitenta powyższych jednostek organizacyjnych, zasada będzie realizowana.
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Zasada IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania
akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędna dla sprawnego
przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna
umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności
poprzez:
1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku
obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia
Emitent wskazuje, że z uwagi na strukturę akcjonariatu, brak zgłaszanych Emitentowi oczekiwań akcjonariuszy,
a także ewentualne znaczne koszty, nie zapewnia infrastruktury technicznej niezbędnej dla sprawnego
przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Powyższe nie
wyklucza jednak uczestnictwa w obradach walnego zgromadzenia akcjonariuszy za pośrednictwem
pełnomocnika. W przypadku zgłoszenia Emitentowi oczekiwań akcjonariuszy w przedmiocie zapewnienia
infrastruktury technicznej niezbędnej dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej Emitent nie wyklucza jednak rozpoczęcia realizowania niniejszej zasady.

Zasada IV.R.3. Spółka dąży do tego, aby w sytuacji gdy papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę są
przedmiotem obrotu w różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych systemów prawnych,
realizacja zdarzeń korporacyjnych związanych z nabyciem praw po stronie akcjonariusza następowała w tych
samych terminach we wszystkich krajach, w których są one notowane
Zasada nie dotyczy Emitenta. Emitent wskazuje, że wyemitowane przez Emitenta papiery wartościowe nie są
przedmiotem obrotu w różnych krajach i w ramach różnych systemów prawnych.

Zasada IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie
dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym
Emitent wskazuje, że z uwagi na strukturę akcjonariatu, nie zapewnia infrastruktury technicznej niezbędnej dla
sprawnego transmitowania obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Ponadto takiego rozwiązania nie
przewiduje statut Emitenta oraz Regulamin walnego zgromadzenia Emitenta.

Zasada VI.R.3., Jeżeli w radzie nadzorczej funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń, w zakresie jego
funkcjonowania ma zastosowanie zasada II.Z.7
Emitent wskazuje, że komitet do spraw wynagrodzeń nie został wyodrębniony.

Zasada VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom
wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji
finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania
przedsiębiorstwa
Emitent wskazuje, że nie prowadzi programów motywacyjnych. W przypadku wprowadzenia programów
motywacyjnych w przyszłości, zasada będzie realizowana.
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Zasada VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi
celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji
lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum
2 lata
Emitent wskazuje, że nie prowadzi programów motywacyjnych. W przypadku wprowadzenia programów
motywacyjnych w przyszłości, zasada będzie realizowana.
Emitent wskazuje również, że w ostatnim roku obrotowym 2016-2017 akcje Emitenta nie były przedmiotem
obrotu na rynku regulowanym, wobec czego Emitent nie był zobowiązany do przestrzegania zasad określonych w
dokumencie: „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Akcje Emitenta w ostatnim roku obrotowym
2016-2017 były przedmiotem obrotu na rynku NewConnect, wobec czego Emitent zobowiązany był do stosowania
zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”. Emitent w roku obrotowym 2016-2017
przestrzegał zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” z następującymi wyjątkami:
Zasada 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem
tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, 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, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia
z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.
W ramach powyższej zasady Emitent stosował wszystkie zapisy tego punktu z wyłączeniem transmisji obrad
walnego zgromadzenia przez Internet, rejestracji przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej. W
opinii Zarządu Emitenta koszty związane z techniczną obsługa transmisji oraz rejestracji posiedzeń walnego
zgromadzenia przez Internet są niewspółmierne do ewentualnych korzyści z tego wynikających. W momencie
wyrażenia ze strony akcjonariuszy Emitenta potrzeby takiej transmisji, Zarząd podejmie działania zmierzające do
przestrzegania powyższej zasady biorąc pod uwagę czynnik kosztowy. Dodatkowo Emitent chciałby zapewnić, iż
wszelkie informacje dotyczące obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będą publikowane przy
wykorzystaniu raportów bieżących oraz strony internetowej spółki.

Zasada 3.8. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej opublikowane prognozy
wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent
takie publikuje),
Ze względu na specyfikę branży, w której funkcjonuje Emitent oraz wpływ wielu czynników na osiągane przez
niego wyników finansowych, Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych. Publikowanie prognoz w
oparciu o szacunki, które w tak zmiennych warunkach są obarczone dużymi błędami, mogłoby wprowadzić
inwestorów w błąd.

Zasada 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 stronie www.GPWInfoStrefa.pl.
Spółka nie wykorzystuje indywidualnej sekcji relacji inwestorskich znajdującej się na stronie
www.GPWInfoStrefa.pl, jednakże zapewnia wystarczający dostęp do informacji poprzez prowadzenie działu
„Relacje Inwestorskie” na stronie www.sescom.pl.

Zasada 9.2. Emitent przekazuje w raporcie rocznym informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego
Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.
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Emitent nie publikuje informacji na temat wynagrodzenia wypłacanego Autoryzowanemu Doradcy z uwagi na
poufność informacji zawartych w umowie. Emitent dodatkowo oświadcza, iż wynagrodzenie to nie jest istotne z
punktu widzenia wyniku finansowego oraz nie odbiega w sposób znaczący od oferty innych podmiotów
świadczących usługi doradcze na rynku NewConnect.

Zasada 11. Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien
organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.
Emitent nie mógł zadeklarować, iż będzie przynajmniej 2 razy w roku, przy współpracy Autoryzowanego
Doradcy, organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. Spółka nie wyklucza
zmiany swojego stanowiska odnośnie stosowania tej zasady w przyszłości. Emitent przy współpracy z
Autoryzowanym Doradcą będzie jednak organizować spotkania z inwestorami, analitykami i mediami oraz
wykorzystywać inne narzędzia komunikacji tak często, jak będzie to możliwe i niezbędne dla prawidłowego
funkcjonowania Spółki.

17 Osoby fizyczne pracujące najemnie
17.1

Informacje o zatrudnieniu w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi

Na Dzień Prospektu stan zatrudnienia w Grupie Sescom wynosi 192 osoby. W przedsiębiorstwach Emitenta
obserwuje się ciągły wzrost zatrudnienia.
W tabelach poniżej przedstawiono średnioroczny stan zatrudnienia w okresie objętym historycznymi informacjami
finansowymi oraz na Dzień Prospektu w Grupie Sescom.
Struktura zatrudnienia Grupa Sescom ze względu na formę zatrudnienia
Na Datę
Prospektu

30.09.2017

30.09.2016

30.09.2015

Umowa o pracę na czas określony

62

56

36

14

Umowa o pracę na czas nieokreślony

56

57

63

16

Umowa cywilno-prawna

14

11

25

28

Stałe umowy o doradztwo

77

76

79

64

Ogółem

209

200

203

122

Struktura wg formy zatrudnienia

Źródło: Emitent
Struktura zatrudnienia Grupa Sescom ze względu na rodzaj działalności
Na Datę
Prospektu

30.09.2017

30.09.2016

30.09.2015

Zarząd

5

5

5

5

Rada Nadzorcza

5

5

5

5

Dział Finansowy i Administracji

21

17

15

15

Dział Operacyjny

76

74

88

77

Dział Marketingu

3

3

3

4

Dział Rozwoju Biznesu

1

1

2

2

Dział IT

11

11

15

14

Dział Handlowy

5

3

1

0

Struktura wg rodzaju działalności

128

Dział Wrocław

82

81

69

0

Ogółem

209

200

203

122

Źródło: Emitent
17.2

Informacje o posiadanych przez członków organów
i nadzorczych akcjach i opcjach na akcje Emitenta

administracyjnych,

zarządzających

W tabeli poniżej przedstawiono stan posiadania akcji Emitenta przez członków organów Spółki na dzień
zatwierdzenia Prospektu. Żaden z członków organów administracyjnych, zarządzających ani nadzorczych nie
posiadają opcji na akcje Emitenta.
Liczba akcji Emitenta w posiadaniu członków organów Spółki na dzień zatwierdzenia Prospektu
Akcjonariusz
Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu
Adam Kabat – Członek Zarządu
Sławomir Kądziela – Członek Zarządu
Źródło: Emitent.
17.3

Liczba akcji
1 005 875
211 588
241 588

% kapitału
% ogólnej liczby
podstawowego
głosów
47,90%
61,61%
10,08%
7,42%
11,50%
8,48%

Opis wszelkich ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta

Członkowie Zarządu wskazani w pkt. 17.2. powyżej, są akcjonariuszami Emitenta, jednak ich uczestnictwo
w kapitale zakładowym Emitenta nie wynika ze statusu pracowników Emitenta.
Nie zostały zawarte umowy oraz nie istnieją żadne ustalenia dotyczące uczestnictwa pracowników w kapitale
Spółki. Zarząd Spółki nie posiada wiedzy, aby pracownicy Spółki poza wymienionymi w pkt. 17.2, byli jej
akcjonariuszami. W Spółce nie został ustanowiony żaden program motywacyjny, który przyznałby akcje Emitenta
pracownikom Spółki.

18 Znaczni akcjonariusze
18.1

W zakresie znanym Emitentowi, imiona i nazwiska (nazwy) osób innych niż członkowie organów
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, które, w sposób bezpośredni lub pośredni,
mają udziały w kapitale emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa
krajowego emitenta, wraz z podaniem wielkości udziału każdej z takich osób, a w przypadku braku
takich osób odpowiednie oświadczenie potwierdzające ten fakt

W zakresie znanym Emitentowi, na Dzień Prospektu akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% kapitału
zakładowego lub 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, innym niż członkowie organów
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, są działający w porozumieniu pan Wojciech Kaczmarek oraz
spółka pod firmą Lafroyg sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie. Osobno Pan Wojciech Kaczmarek posiada
140 000 akcji Emitenta na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 PLN każda akcja, o łącznej wartości nominalnej
140 000,00 PLN, stanowiących łącznie 6,67% kapitału zakładowego Emitenta i ok. 4,91% głosów na Walnym
Zgromadzeniu Emitenta, a Lafroyg sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie posiada 155 000 akcji Emitenta na
okaziciela o wartości nominalnej 1,00 PLN każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 155 000,00 PLN,
stanowiących łącznie 7,38% kapitału zakładowego Emitenta i ok. 5,44% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Emitenta. Łącznie Pan Wojciech Kaczmarek oraz spółka pod firma Lafroyg sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie
posiadają 295 000 akcji Emitenta na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 PLN każda akcja, o łącznej wartości
nominalnej 295 000,00 PLN, stanowiących łącznie 14,05% kapitału zakładowego Emitenta i ok. 10,35% głosów
na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Akcjonariusz Lafroyg sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie posiada formę
prawną spółki komandytowo- akcyjnej. Wspólnikiem uprawnionym do reprezentacji i prowadzenia spraw
akcjonariusza Lafroyg sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie jest spółka pod firmą Lafroyg sp. z o.o. siedzibą w
Warszawie, której prezesem zarządu jest pan Krzysztof Pietkun, Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta.
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Ponadto, pan Krzysztof Pietkun posiada 50% udziału w kapitale zakładowym Lafroyg sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, komplementariuszu akcjonariusza Emitenta Lafroyg sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie.
Poza wskazanymi powyżej działającymi w porozumieniu panem Wojciechem Kaczmarkiem oraz spółką pod firmą
Lafroyg sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie, na dzień publikacji prospektu Emitent nie posiada innych
akcjonariuszy niebędących członkami organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, którzy w
sposób bezpośredni lub pośredni mają udziały w kapitale zakładowym Emitenta lub prawa głosu podlegające
zgłoszeniu na mocy prawa polskiego.
18.2

Informacja, czy znaczni akcjonariusze emitenta posiadają inne prawa głosu lub w przypadku ich
braku odpowiednie oświadczenie potwierdzające ten fakt

Zgodnie z §6 ust. 2 Statutu Emitenta, akcje serii A1 są uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, że z
każda akcja serii A1 posiada 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Do znacznych
akcjonariuszy posiadających uprzywilejowane co do prawa głosu akcje serii A1 należą:
▪

Sławomir Halbryt – Prezes Zarządu Emitenta posiadający udział w kapitale zakładowym Emitenta
w wysokości 47,90% oraz ok. 61,61% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Emitent oświadcza, że w przypadku pozostałych akcjonariuszy żaden z akcjonariuszy nie posiada innego prawa
głosu niż prawo jednego głosu odpowiadające każdej jednej posiadanej akcji serii innej niż seria A1.
18.3

W zakresie, w jakim znane jest to emitentowi, należy podać, czy emitent jest bezpośrednio
lub pośrednio podmiotem posiadanym lub kontrolowanym oraz wskazać podmiot posiadający lub
kontrolujący, a także opisać charakter tej kontroli i istniejące mechanizmy, które zapobiegają jej
nadużywaniu

Podmiotem dominującym wobec Emitenta jest pan Sławomir Halbryt, który posiada 47,90% kapitału zakładowego
Emitenta oraz ok. 61,61% głosów na walnym zgromadzeniu.
Do pozostałych akcjonariuszy posiadających pakiet co najmniej 10% kapitału zakładowego Emitenta lub co
najmniej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu należą pan Sławomir Kądziela - Członek Zarządu Emitenta
posiadający udział w kapitale zakładowym Emitenta w wysokości 11,50% oraz ok. 8,48% głosów na Walnym
Zgromadzeniu, pan Adam Kabat - Członek Zarządu Emitenta posiadający udział w kapitale zakładowym Emitenta
w wysokości 10,08% oraz ok. 7,42% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz pan Wojciech Kaczmarek działający
w porozumieniu ze spółką pod firmą Lafroyg sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie, posiadający łącznie 295 000
akcji Emitenta na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 PLN każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 295
000,00 PLN, stanowiących łącznie 14,05% kapitału zakładowego Emitenta i ok. 10,35% głosów na Walnym
Zgromadzeniu Emitenta.
Do mechanizmów ograniczających sprawowanie kontroli przez podmioty bezpośrednio kontrolujące Emitenta jest
uprawnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy
reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta oraz na wniosek Rady Nadzorczej,
a także podejmowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta bezwzględną większością głosów.
Ponadto, przepisy Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) oraz Ustawy o Ofercie Publicznej stanowiące podstawę
ochrony akcjonariuszy mniejszościowych, obejmują, w szczególności, zasadę równego traktowania w takich
samych okolicznościach akcjonariuszy spółki kapitałowej, prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia
stojących w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Emitenta, dobrymi
obyczajami, godzących w interes Emitenta lub mających na celu pokrzywdzenie akcjonariusza, prawo
akcjonariusza do żądania wyboru członków Rady Nadzorczej Emitenta oddzielnymi grupami, prawo żądania
zwołania Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego
Zgromadzenia przez akcjonariuszy, prawo akcjonariusza do żądania udzielenia przez Zarząd informacji
dotyczących Emitenta, prawo akcjonariusza do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu
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do udzielenia informacji, o których mowa w art. 428 § 1 KSH lub o zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia
informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem, prawo akcjonariusza do żądania
zbadania przez biegłego rewidenta określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Emitenta lub
prowadzeniem jego spraw, prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym
osobom, które wyrządziły szkodę Emitentowi, odpowiedzialność cywilnoprawna i karna członków organów
Emitenta za działanie na szkodę Emitenta.
18.4

Opis wszelkich znanych Emitentowi ustaleń, których realizacja może w późniejszej dacie
spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, nie istnieją ustalenia, których realizacja może w późniejszej dacie
spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta.

19 Transakcje z podmiotami powiązanymi
Poniższy opis transakcji z podmiotami powiązanymi został sporządzony w oparciu o regulacje zawarte w MSR
24, dotyczącym ujawniania transakcji na temat podmiotów powiązanych, przyjętym zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 roku w sprawie stosowania
międzynarodowych standardów rachunkowości. Według najlepszej wiedzy Emitenta wszystkie transakcje
z podmiotami powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych i po cenach nie odbiegających od cen
stosowanych w transakcjach pomiędzy podmiotami niepowiązanymi oraz wynikają głównie z działalności
operacyjnej spółek z Grupy Emitenta. Ponadto, w ramach Grupy nie zawierano transakcji nieodpłatnych.
Niniejszy rozdział zawiera opis transakcji z podmiotami powiązanymi w okresie od 1 października 2015 r. do Dnia
Prospektu.
Zgodnie z MSR 24, następujące podmioty winny być uznane za podmioty powiązane z SESCOM S.A.:
1.

2.

Kryterium – członkowie Zarządu, członkowie Rady Nadzorczej:
Sławomir Halbryt

Prezes Zarządu,

Adam Kabat

Członek Zarządu,

Sławomir Kądziela

Członek Zarządu

Magdalena Budnik

Członek Zarządu

Krzysztof Pietkun

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Kaczmarek

Członek Rady Nadzorczej

Adam Protasiuk

Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Szabunio

Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Wieczorek

Członek Rady Nadzorczej

Kryterium – akcjonariusze:
Sławomir Halbryt
Adam Kabat
Sławomir Kądziela
Alfa 1 CEE Investments S.A. SICAV - SIF

3.

Kryterium – udział kapitałowy w spółce zależnej:
Sescom Czech Republic s.r.o.
Sescom Muszaki Szerviz kft
Sescom GmbH
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SDC Sp z o.o.
Sescom M Technischer Support GmbH
SESTORE Sp. z o.o.
Sescom Ltd
4.

Kryterium – udział kapitałowy w spółce stowarzyszonej:
Bałtyckie Centrum Transferu Technologii S.A.

5.

Kryterium – pozostałe podmioty powiązane
Project Evolution Sp. z o.o.

Transakcje Emitenta z podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Emitenta
Sprzedaż na rzecz jednostek powiązanych
01.10.2017 Dnia
Prospektu

PLN
Sescom Czech Republic
s.r.o.
Sescom Muszaki Szerviz kft
Sescom GmbH
SDC Sp z o.o
SESTORE Sp z o.o
Sescom Technischer Support
GmbH

Sescom Ltd
Razem

01.10.2016 30.09.2017

01.10.2015 30.09.2016

01.10.2017 -

PLN

PLN

PLN

94 661

577 185

471 316

24 600
128 369
1 305
30 075

237 957
784 140
5 753
176 809

284 114
684 713
12 760
121 273

74 346

347 224

287 676

0

4 889

2 816

16 846
370 200

48 573
2 182 530

1 864 669

Bałtyckie Centrum
Transferu Technologii

Zakupy od jednostek powiązanych
Dnia
Prospektu

01.10.2016 30.09.2017

01.10.2015 30.09.2016

PLN

PLN

1 224

25 091

14 454
22 563
194 542

1 724
180 953
94 679

-

-

4 000

101 000

-

12 057

333 783

302 447

7 907
150

Sprzedaż na rzecz jednostek powiązanych dotyczy głównie:
 świadczenia usług i sprzedaży towarów w ramach projektów realizowanych na rzecz istniejącego lub
potencjalnego wspólnego klienta,
 refaktur kosztów związanych z korzystaniem ze wspólnego biura i/lub rozliczaniem umów
podpisywanych w ramach grupy,
 świadczenia usług w ramach umowy o zarządzanie
 świadczenia usług w ramach umowy franczyzy
Zakupy od jednostek powiązanych dotyczą głównie:
 usług i towarów w ramach projektów realizowanych na rzecz istniejącego lub potencjalnego wspólnego
klienta,
 utrzymanie i rozwój aplikacji INTRANET
 usług polegających na zarządzaniu projektami i monitoringu realizacji projektów badawczych i
wdrożeniowych, a także prowadzenie działań komercjalizacji i transferu technologii

Przychody finansowe
01.10.2017 Dnia
Prospektu

PLN
Sescom Czech Republic
s.r.o.

-

Koszty finansowe

01.10.2016 30.09.2017

01.10.2015 30.09.2016

01.10.2017 -

PLN

PLN

PLN

-
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Dnia
Prospektu

-

01.10.2016 30.09.2017

01.10.2015 30.09.2016

PLN

PLN
-

-

Sescom Muszaki Szerviz kft

-

-

Sescom GmbH
SDC Sp z o.o
SESTORE Sp z o.o
Sescom Technischer Support
GmbH

1 604
-

7 786
-

2 979
9 574
4 238

-

1 565

1 604

Bałtyckie Centrum
Transferu Technologii
Sescom Ltd
Razem

-

-

-

-

-

-

3 556

-

-

-

-

-

-

-

-

9 351

20 348

0

0

0

Przychody finansowe dotyczą odsetek od udzielonych przez Emitenta pożyczek jednostkom powiązanym,
Informacje na temat udzielonych pożyczek
W dniu 19.01.2015 roku Spółka podpisała umowę pożyczki ze spółką zależną SESTORE Sp. z o.o.
Oprocentowanie – 4,36 % (p.p.). Łączna kwota pożyczki wyniosła 50.000,00 PLN. Cel: cele obrotowe związane
z bieżącą realizacją zadań. Termin spłaty pożyczki przypadał na 20.01.2016 roku – kapitał, 30.01.2016 rokuodsetki. Pożyczka wraz z odsetkami została spłacona w terminie.

W dniu 12.10.2015 roku Spółka podpisała umowę pożyczki ze spółką zależną SESTORE Sp. z o.o.
Oprocentowanie - 3,96 % (p.p.). Łączna kwota pożyczki wyniosła 100.000,00 PLN. Cel: cele obrotowe związane
z bieżącą realizacją zadań. Termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami przypadał na 30.09.2016 roku.. Pożyczka
wraz z odsetkami została spłacona w terminie.

W dniu 01.09.2015 roku Spółka podpisała umowę pożyczki ze spółką zależną SESCOM GmbH. Oprocentowanie
- 3,96 % (p.p.). Łączna kwota pożyczki wyniosła 45.000,00 EUR Cel: cele obrotowe związane z bieżącą realizacją
zadań. Termin spłaty pożyczki przypadał na 01.09.2016 roku – kapitał, 30.09.2016 roku- odsetki. Pożyczka wraz
z odsetkami została spłacona w terminie.
W dniu 25.10.2015 roku Spółka podpisała umowę pożyczki ze spółką zależną SESCOM GmbH. Oprocentowanie
- 3,98 % (p.p.). Łączna kwota pożyczki wyniosła 65.000,00. Cel: cele obrotowe związane z bieżącą realizacją
zadań. Termin spłaty pożyczki przypadał na 05.11.2015 roku – kapitał, 30.11.2015 roku.. Pożyczka wraz z
odsetkami została spłacona w terminie.

W dniu 25.01.2016 roku Spółka podpisała umowę pożyczki ze spółką zależną SESCOM Technischer Support
GmbH. Oprocentowanie - 4,03 % (p.p.). Łączna kwota pożyczki wyniosła 30.000,00 EUR. Cel: cele obrotowe
związane z bieżącą realizacją zadań. Termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami przypada na 30.01.2018 roku.
W dniu 03.10.2016 roku Spółka podpisała umowę pożyczki ze spółką zależną SESCOM Technischer Support
GmbH. Oprocentowanie - 4,03 % (p.p.). Łączna kwota pożyczki wyniosła 35.000,00 EUR. Cel: cele obrotowe
związane z bieżącą realizacją zadań.. Termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami przypada na 30.09.2018 roku.

W dniu 30.06.2015 roku Spółka podpisała umowę pożyczki ze spółką zależną SDC Sp. z o.o. Oprocentowanie
wynosi 3,96 % (p.p.). Łączna kwota pożyczki wynosi 259.939,61 PLN Cel: konwersja zobowiązań wynikających
z faktur zakupu na pożyczkę. Termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami przypada na 28.10.2020 roku.
W dniu 25.09.2016 roku Spółka podpisała umowę pożyczki ze spółką zależną SDC Sp. z o.o. Oprocentowanie
wynosi 4,03 % (p.p.). Łączna kwota pożyczki wynosi 50.000,00 PLN Cel: cele obrotowe związane z bieżącą
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realizacją zadań. Termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami przypadał na 30.11.2016 roku. Pożyczka wraz z
odsetkami została spłacona w terminie.
W dniu 03.07.2017 roku Spółka podpisała umowę pożyczki ze spółką zależną Sescom Ltd. Oprocentowanie
wynosi 4,03 % (p.p.). Łączna kwota pożyczki wynosi 15.000,00 GBP Cel: cele obrotowe związane z bieżącą
realizacją zadań. Termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami przypada na 30.06.2018 roku
W dniu 15.11.2017 roku Spółka podpisała umowę pożyczki ze spółką zależną Sescom Ltd. Oprocentowanie
wynosi 4,03 % (p.p.). Łączna kwota pożyczki wynosi 18.000,00 GBP Cel: cele obrotowe związane z bieżącą
realizacją zadań. Termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami przypada na 30.09.2019 roku

W dniu 27.09.2017 roku Spółka podpisała umowę pożyczki ze spółką zależną Sescom Czech Republic s.r.o.
Oprocentowanie wynosi 4,03 % (p.p.). Łączna kwota pożyczki wynosi 190.000,00 PLN Cel: cele obrotowe
związane z bieżącą realizacją zadań. Termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami przypada na 30.09.2018 roku.
W dniu 27.09.2017 roku Spółka podpisała umowę pożyczki ze spółką zależną SESCOM Technischer Support
GmbH. Oprocentowanie - 4,03 % (p.p.). Łączna kwota pożyczki wyniosła 40.000,00 EUR. Cel: cele obrotowe
związane z bieżącą realizacją zadań. Termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami przypada na 30.09.2018 roku.

Kwoty należne od jednostek powiązanych
z tytułu sprzedaży towarów i usług
01.10.2017 Dnia
Prospektu

PLN
Sescom Czech Republic
s.r.o.
Sescom Muszaki Szerviz kft
Sescom GmbH
SDC Sp z o.o
SESTORE Sp z o.o
Sescom Technischer Support
GmbH
Bałtyckie Centrum
Transferu Technologii
Sescom Ltd
Razem

01.10.2016 30.09.2017

01.10.2015 30.09.2016

01.10.2017 -

PLN

PLN

PLN

Dnia
Prospektu

01.10.2016 30.09.2017

01.10.2015 30.09.2016

PLN

PLN

232 237

137 576

205 007

-

-

-

75 910
379 764
1 605
-

51 350
251 395
1 528
19 400

91 729
319 994
176
11 733

7 907
-

170 666

2 572
2 213

159 458

85 112

258 940

-

-

-

4 393

4 393

5 570

-

9840

-

65 348
918 713

48 502
599 256

893 149

7 907

180 506

4 785

Kwoty należne od jednostek powiązanych
z tytułu pożyczek (i)
01.10.2017 -

Sescom Czech Republic
s.r.o.
Sescom Muszaki Szerviz kft
Sescom GmbH
SDC Sp z o.o
SESTORE Sp z o.o

Kwoty płatne na rzecz jednostek
powiązanych z tytułu zakupu towarów i
usług

Kwoty płatne na rzecz jednostek
powiązanych z tytułu pożyczek

01.10.2016 30.09.2017

01.10.2015 30.09.2016

01.10.2017 -

dnia
Prospektu

dnia
Prospektu

01.10.2016 30.09.2017

01.10.2015 30.09.2016

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

190 063

190 063

-

-

-

-

153 575
-

166 318
-

266 049
-

-

-

-
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Sescom Technischer Support
GmbH
Bałtyckie Centrum
Transferu Technologii
Sescom Ltd
Razem

(i)

329 234

329 234

132 916

-

-

-

-

-

-

-

-

-

157 730
832 601

73 983
759 598

398 965

0

0

0

kwoty należne z tytułu pożyczek wykazane wraz z odsetkami

Transakcje Emitenta z podmiotami powiązanymi - pozostałe podmioty powiązane
Sprzedaż na rzecz jednostek powiązanych
01.10.2017 Dnia
Prospektu

Project Evolution Sp. z o.o.
Razem

Zakupy od jednostek powiązanych

01.10.2016 30.09.2017

01.10.2015 30.09.2016

01.10.2017 -

PLN
10 913
10 913

PLN
10 116
10 116

PLN
15 940
15 940

PLN
2 070
2 070

Dnia
Prospektu

Dnia
Prospektu

Project Evolution Sp. z o.o.
Razem

01.10.2016 30.09.2017

01.10.2015 30.09.2016

01.10.2017 -

PLN

PLN

PLN

PLN
2 546
2 546

564
564

01.10.2015 30.09.2016

PLN
73 000
73 000

PLN
171 474
171 474

Kwoty płatne na rzecz jednostek
powiązanych

Kwoty należne od jednostek powiązanych
01.10.2017 -

01.10.2016 30.09.2017

Dnia
Prospektu

565
565

01.10.2016 30.09.2017

01.10.2015 30.09.2016

PLN
18 758
18 758

PLN
17 109
17 109

0
0

Sprzedaż na rzecz pozostałych podmiotów powiązanych dotyczy głównie refaktur kosztów związanych z
korzystaniem ze wspólnego biura i/lub rozliczaniem zawartych umów podpisywanych w ramach grupy,
Zakupy od pozostałych podmiotów powiązanych dotyczą głównie usług konsultingowych w obszarze doradztw
biznesowego i prowadzenia szkoleń

Transakcje z członkami organów Spółki
Wartość transakcji
01.10.2017 - dnia Prospektu

01.10.2016 – 30.09.2017

01.10.2015 - 30.09.2016

PLN

PLN

PLN

Zarząd

232 500

930 000

930 000

Rada Nadzorcza

16 500

66 000

66 000

Razem

249 000

996 000

996 000

Wynagrodzenia

Zakupy od członków organów Spółki - w ramach prowadzonych działalności gospodarczych
Zarząd
Rada Nadzorcza
Razem

114 450

669 840

533 598

-

-

-

114 450

669 840

533 598

3 400

20 779

20 975

-

-

-

Sprzedaż na rzecz członków organów Spółki
Zarząd
Rada Nadzorcza
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Razem

3 400

20 779

20 975

Źródło: Emitent

Kwoty należne od jednostek
powiązanych (i)
01.10.2017 Dnia
Prospektu

PLN
Zarząd
Rada Nadzorcza
Razem

(i)
(ii)

Kwoty płatne na rzecz jednostek
powiązanych (ii)

01.10.2016 30.09.2017

01.10.2015 30.09.2016

01.10.2017 -

PLN

PLN

PLN

Dnia
Prospektu

01.10.2016 30.09.2017

01.10.2015 30.09.2016

PLN

PLN

1 476

-

-

34 932

131 901

127 046

-

-

-

3 305

3 305

3 583

1 476

0

0

38 37

135 206

130 630

Kwoty należne z tytułu korzystania z majątku Emitenta
Kwoty płatne z tytułu wynagrodzenia oraz zakupów usług od członków organów Emitenta w ramach
prowadzonych działalności gospodarczych

Spółka oświadcza, że w prezentowanym okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi oraz do Dnia
Prospektu ze strony Sescom S.A., nie udzielono członkom Zarządu ani członkom Rady Nadzorczej, jak również
ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym
oraz innym osobom, z którymi członkowie ci są powiązani osobiście, zaliczek, kredytów, pożyczek oraz
gwarancji.
Nie utworzono też rezerw na należności wątpliwe związane z wysokością nierozliczonych sald należności jak
również nie ujęto w kosztach należności nieściągalnych lub wątpliwych należnych od podmiotów powiązanych.

20 Informacje finansowe dotyczące aktywów i pasywów Emitenta, jego sytuacji finansowej oraz
zysków i strat
20.1

Historyczne informacje finansowe

W niniejszym rozdziale zamieszczone zostały historyczne informacje finansowe obejmujące:
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Sescom S.A. za okres od 1 października 2014 roku
do 30 września 2015 roku, sporządzone według MSSF/MSR, zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta,
przekazane przez Emitenta do publicznej wiadomości w formie raportu okresowego w dniu 03.03.2016 r.
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Sescom S.A. za okres od 1 października 2015 roku
do 30 września 2016 roku, sporządzone według MSSF/MSR, zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta,
przekazane przez Emitenta do publicznej wiadomości w formie raportu okresowego w dniu 28.02.2017 r.
20.1.1

Opinia biegłego rewidenta o zbadanym sprawozdaniu finansowym za okres od 1.10.2014 r.
do 30.09.2015 r.
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20.1.2

Opinia biegłego rewidenta o zbadanym sprawozdaniu finansowym za okres od 1.10.2015 r.
do 30.09.2016 r.
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20.1.3

1.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SESCOM S.A. za okres od 1.10.2014
r. do 30.09.2015 r.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy SESCOM SA za okres 12 miesięcy zakończony dnia
30 września 2015 sporządzone według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej

1.1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Nota
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży
Koszt własny sprzedaży
Zysk (strata) brutto na sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty zarządu
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych
Zysk (strata)
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

5
7
7
7
9
9
10
11
11

12

Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto
Inne całkowite dochody
Zyski/(Straty) aktuarialne
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów
Inne całkowite dochody (netto)
Całkowite dochody ogółem
Zysk netto przypadający:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Udziałom niesprawującym kontroli
Zysk (strata) na jedną akcję
(w zł/gr na jedną akcję)
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:
Zwykły
Z działalności kontynuowanej :

Okres zakończony
30.09.2015
44 556 819
33 618 802
10 938 018
1 410 884
5 649 552
221 134
94 139
4 004 577
94 370
121 810
3 030
3 974 107

Okres zakończony
30.09.2014

3 974 107
836 092
3 138 015

25 342 120
17 475 320
7 866 800
1 226 350
4 114 408
654 830
94 202
3 086 671
169 832
145 023
3 099
3 108 381
(6 021)
3 102 361
628 202
2 474 158

3 138 015

2 474 158

(26 103)
(26 103)
3 111 912

(39 221)
(39 221)
2 434 938

3 111 912
-

2 434 938
-

1,48

1,16

1,48

1,16

Zwykły

1.2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2015 rok

AKTYWA

Nota
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Stan na

Stan na

30.09.2015
AKTYWA TRWAŁE
Rzeczowe aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne
Wartość firmy
Pozostałe aktywa niematerialne
Inwestycje w jednostkach zależnych
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Pozostałe aktywa finansowe

30.09.2014

15

1 057 832

578 175

16
17

1 742 759
1 244 935
15 810
208 460
697 297

1 742 759
11 960
18 824
30 451
156 000

4 967 093

2 538 170

21

847 737

284 111

22

12 843 269

6 296 560

22
22

57 199
94 268

61 914

12 647

-

580 462
7 282 981
21 718 562

1 228 636
7 653 578
15 524 799

Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
Aktywa obrotowe razem

21 718 562

15 524 799

AKTYWA RAZEM

26 685 656

18 062 969

18
12

Pozostałe aktywa

20

Aktywa trwałe razem
AKTYWA OBROTOWE
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
Należności z tytułu leasingu finansowego
Należności z tytułu zaliczek na środki trwałe
Należności z tytułu zaliczek na dostawy towarów
Należności z tytułu kontraktów długoterminowych
Bieżące aktywa podatkowe
Pozostałe aktywa finansowe
Pozostałe aktywa
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

20
34

Nota

PASYWA
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
Wyemitowany kapitał akcyjny
Inne skumulowane całkowite dochody
Kapitał zapasowy
Kapitał rezerwowy
Kapitał z tyt. różnic z konsolidacji
Zyski zatrzymane

2 100 000

24
24

4 005 160
305 605
(26 103)
10 796 158

2 100 000
4 005 160
305 605
(39 221)
7 658 144

17 180 820

14 029 688

-

-

17 180 820
17 180 820

14 029 688
14 029 688

77 147
395 462
54 594

88 327
54 787
35 415

Kwoty ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami
klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży
Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej
Kapitały przypadające udziałom niedającym kontroli
Razem kapitał własny

25
27
12
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Stan na
30.09.2014

24

24

Zobowiązania długoterminowe
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
Pozostałe zobowiązania finansowe
Rezerwa na podatek odroczony

Stan na
30.09.2015

Rezerwy długoterminowe
Przychody przyszłych okresów
Pozostałe zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe razem
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania
Pozostałe zobowiązania finansowe
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
Bieżące zobowiązania podatkowe
Rezerwy krótkoterminowe
Przychody przyszłych okresów
Pozostałe zobowiązania
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi
jako przeznaczone do sprzedaży
Rozliczenia międzyokresowe bierne
Zobowiązania krótkoterminowe razem
Zobowiązania razem
PASYWA RAZEM
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178 529

30
26

527 203

26
27
25

7 354 743
188 801
504 612

30

2 992

3 131 589
202 100
37 856
175 201
131 621

8 051 148

3 678 367

-

-

926 484
8 977 633

176 386
3 854 753

9 504 836

4 033 282

26 685 656

18 062 969
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1.3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Kapitał
podstawowy

Nadwyżka ze
sprzedaży akcji

Kapitał
rezerwowy
ogółem

Zyski
zatrzymane z lat
ubiegłych

Zysk/strata
netto roku

RAZEM

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

2 100 000

4 005 160

305 605

4 123 344
(813)

1 022 234
2 474 158

24

2 100 000

4 005 160

305 605

1 022 234
5 144 765
13 118

(1 022 234)
2 474 158
3 138 015

24

2 100 000

4 005 160

305 605

2 474 158
7 632 041

(2 474 158)
3 138 015

11 556 343
2 474 158
(813)
14 029 688
3 138 015
13 118
17 180 820

Nota

Stan na 30 września 2013 roku
Zysk netto za rok obrotowy
Różnice z konsolidacji
Emisja akcji
Umorzenie akcji
Emisja akcji powyżej wartości nominalnej
Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych
Stan na 30 września 2014 roku
Zysk netto za rok obrotowy
Różnice z konsolidacji
Emisja akcji
Umorzenie akcji
Emisja akcji powyżej wartości nominalnej
Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych
Stan na 30 września 2015 roku
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1.4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
Nota
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem
Korekty:
Amortyzacja i umorzenie aktywów trwałych
(Zysk) strata na działalności inwestycyjnej, w tym na sprzedaży
rzeczowych aktywów trwałych
(Zysk) strata z tytułu różnic kursowych
Udział w (zyskach) stratach jednostek stowarzyszonych
Odpis ujemnej wartości firmy
Koszty finansowe ujęte w wyniku
Otrzymane dywidendy

7

Zmiany w kapitale obrotowym:
(Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i
usług oraz pozostałych należności
(Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów
(Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów
Zwiększenie /(Zmniejszenie) salda zobowiązań z tytułu dostaw
i usług oraz pozostałych zobowiązań
Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw
Zwiększenie / (zmniejszenie) przychodów przyszłych okresów
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej
Podatek dochodowy zapłacony
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Płatności za rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne
Płatności za aktywa finansowe
Przychody ze zbycia aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych
Przychody ze zbycia aktywów finansowych
Odsetki otrzymane
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z
działalnością inwestycyjną
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Wpływ z emisji akcji
Nabycie akcji własnych
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek
Spłaty kredytów i pożyczek
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Odsetki zapłacone
Dywidendy wypłacone
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej
Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w
walutach obcych
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
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Okres zakończony

Okres zakończony

30.09.2015

30.09.2014

3 974 107

3 102 361

430 971

702 066

(24 170)

(81 448)

13 118
3 014

(813)
2 013

(38 990)

(84 262)

383 943

537 556

(6 636 262)

(1 470 048)

(563 626)
106 877

(139)
(1 011 908)

4 223 153

188 634

-

-

621 470

175 499

2 109 662
678 158
1 431 504

1 521 954
484 465
1 037 489

(1 597 931)
41 830
66 891

(274 920)
238 228
124 732

(1 489 209)

88 040

(49 035)
(235 955)
(27 901)

(65 272)
(324 514)
(40 470)

(312 892)
(370 597)
7 653 578

(430 256)
695 273
6 958 305

-

-

7 282 981

7 653 578

2. Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30
września 2015 roku
Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 29.02.2016 Akcjonariusze lub
inne osoby nie mają prawa do wprowadzania zmian po dniu jego publikacji.
2.1. Informacje ogólne o jednostce dominującej
Spółka dominująca Grupy Kapitałowej SESCOM została utworzona na podstawie Aktu założycielskiego w dniu 14
sierpnia 2008 roku przed notariuszem w Gdańsku Tomaszem Binkowskim. (Rep. A nr 18518/2008).
Siedzibą Spółki dominującej jest Polska. Aktualnie Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w
Sądzie rejonowym w Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000314588.
Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, skład organów zarządczych i nadzorujących
Spółki dominującej jest następujący:
Zarząd:
Sławomir Halbryt

-

Prezes Zarządu

Adam Kabat

-

Członek Zarządu

Sławomir Kądziela

-

Członek Zarządu

Magdalena Budnik

-

Członek Zarządu

Krzysztof Pietkun

-

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Kaczmarek

-

Członek Rady Nadzorczej

Adam Protasiuk

-

Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Szabunio

-

Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Wieczorek

-

Członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza:

Według stanu na dzień 30 września 2015 roku struktura akcjonariatu Spółki dominującej jest następująca:

Lp.

Imię i nazwisko akcjonariusza

Liczba akcji

Udział w kapitale zakładowym
(w proc.)

% ogólnej liczby

1.005.875

47,90

54,49

(w szt.)

głosów

1.

Sławomir Halbryt

2.

Adam Kabat

211.588

10,08

11,60

3.

Sławomir Kądziela

241.588

11,50

12,43

4.

Alfa 1 CEE Investments S.A. SICAV -

444.163

21,15

12,34

196.786

9,37

9,14

2.100.000

100

100

SIF
5.

Pozostali

2.2. Informacje o Grupie Kapitałowej

146

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania za 2014 rok zostało sporządzone na podstawie sprawozdań
finansowych jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej i zestawione w taki sposób, aby Grupa stanowiła
jedną jednostkę.
Na dzień bilansowy 30.09.2015 roku w skład Grupy Kapitałowej SESCOM wchodzą:
Nazwa

Powiązanie

Działalność podstawowa
Grupa dominująca Grupy Kapitałowej SESCOM, specjalizującej się w
zarządzaniu serwisem technicznym oraz świadczeniu usług serwisu
klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania (HVAC) oraz elektrycznego i
budowlanego.

Sescom SA

Spółka dominująca
(najwyższego szczebla)

Sescom Czech
Republic s.r.o.

Spółka zależna

Zarządzanie i świadczenie usług serwisu technicznego nieruchomości
na terenie Czech i Słowacji.

Sescom Muszaki
Szerviz kft

Spółka zależna

Zarządzanie i świadczenie usług serwisu technicznego nieruchomości
na terenie Węgier.

Sescom GmbH

Spółka zależna

Zarządzanie i świadczenie usług serwisu technicznego nieruchomości
na terenie Niemiec.

Sescom
Technischer
Support GmbH

Spółka zależna

Zarządzanie i świadczenie usług serwisu technicznego nieruchomości
na terenie Austrii.

SDC Sp. z o.o.

Spółka zależna

SESTORE Sp. z o.o.

Spółka zależna

Bałtyckie Centrum
Transferu
Technologii SA
(BCTT SA)

Spółka stowarzyszona

Prace badawcze i rozwojowe nad systemami informatycznymi
wspomagającymi zarządzanie i optymalizujące procesy
Usługi remontów i remodelingu salonów handlowych i placówek
handlowych.
Zarządzanie procesem komercjalizacji badań naukowych oraz
transferu technologii pomiędzy nauką i biznesem oraz pomiędzy
przedsiębiorstwami.

Czas trwania działalności poszczególnych jednostek wchodzących w skład Grupy kapitałowej nie jest
ograniczony. Sprawozdania finansowe wszystkich jednostek podporządkowanych sporządzone zostały za ten
sam okres sprawozdawczy co sprawozdanie finansowe Grupy dominującej, przy zastosowaniu spójnych zasad
rachunkowości.

2.3. Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza
Walutą pomiaru Jednostki Dominującej i innych spółek uwzględnionych w niniejszym skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym oraz walutą sprawozdawczą niniejszego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego jest złoty polski. Waluty funkcjonalne pozostałych jednostek są wykazane w poniższej tabeli.
Sprawozdania finansowe spółek zagranicznych dla celów konsolidacji przeliczane są na walutę polską według
zasad zaprezentowanych poniżej w zasadach rachunkowości.
Sprawozdania jednostkowe spółek zagranicznych przeliczane są z uwzględnieniem czterech miejsc po przecinku.
W związku z tym, że sprawozdanie skonsolidowane sporządzane jest z w pełnych złotych mogą wystąpić
zaokrąglenia i niezgodności w sumach na poziomie miejsc dziesiętnych

Jednostka zależna

waluta
funkcjonalna

Sescom Czech Republic s.r.o.

CZ

Sescom Muszaki Szerviz kft

HU
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Sescom GmbH

EUR

Sestore Sp. z o.o.

PLN

SDC Sp. z o.o.

PLN

SESCOM Technischer Support GmbH

EUR

2.4. Platforma zastosowanych międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej
2.4.1. Oświadczenie o zgodności
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską („MSSF”) i jest z nimi zgodne.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć
przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej przez Grupy.
Na potrzeby niniejszego sprawozdania finansowego datą przejścia na stosowanie standardów MSSF jest 1
październik 2014 r.
Uzgodnienia wyniku netto za rok zakończony dnia 30 września 2014 roku, a także wpływ zmian zasad
rachunkowości na sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 września 2014 roku zostały zaprezentowane
w nocie 28 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy”.
Okres i zakres sprawozdania
Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 1 października 2014 roku do 30 września 2015 roku
Sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz noty objaśniające do tego sprawozdania zawierają także dane
porównawcze na dzień 1 października 2014 roku, stanowiący dzień przejścia Grupy na MSSF.
2.4.2. Status zatwierdzenia Standardów w UE
Standardy i interpretacje zastosowane po raz pierwszy w roku 2015
Następujące standardy, zmiany do istniejących standardów oraz interpretacje opublikowane przez Radę
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz zatwierdzone do stosowania w UE wchodzą w życie
po raz pierwszy w roku 2015:
 Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2011-2013)” – dokonane zmiany w ramach
procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 1, MSSF 3, MSSF 13 oraz MSR 40)
ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa – zatwierdzone w UE
w dniu 18 grudnia 2014 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się
1 stycznia 2015 lub po tej dacie),
 Interpretacja KIMSF 21 „Opłaty” - zatwierdzona w UE w dniu 13 czerwca 2014 roku (obowiązująca w
odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 17 czerwca 2014 roku lub po tej dacie).
W/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miały istotnego wpływu na dotychczas stosowaną
politykę rachunkowości Grupy.
Standardy i interpretacje, jakie zostały już opublikowane i zatwierdzone przez UE, ale jeszcze nie weszły w
życie
Zatwierdzając niniejsze sprawozdanie finansowe, Grupa nie zastosowała następujących standardów, zmian
standardów i interpretacji, które zostały opublikowane i zatwierdzone do stosowania w UE, ale które nie weszły
jeszcze w życie, jak również Grupa nie zdecydowała się zastosować wcześniej standardów możliwych do
wcześniejszego stosowania.:


Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2010-2012)” – dokonane zmiany w ramach
procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 2, MSSF 3, MSSF 8, MSSF 13, MSR 16,
MSR 24 oraz MSR 38) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa
– zatwierdzone w UE w dniu 17 grudnia 2014 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 lutego 2015 lub po tej dacie),

148



Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” – Programy określonych świadczeń: składki
pracownicze - zatwierdzone w UE w dniu 17 grudnia 2014 roku (obowiązujący w odniesieniu do
okresów rocznych rozpoczynających się 1 lutego 2015 roku lub po tej dacie).

Standardy i Interpretacje przyjęte przez RMSR, ale jeszcze niezatwierdzone do stosowania w UE
MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych przez
Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych standardów, zmian do
standardów i interpretacji, które według stanu na dzień 15.01.2016 roku nie zostały jeszcze przyjęte do
stosowania w UE (poniższe daty wejścia w życie odnoszą się do standardów w wersji pełnej):


MSSF 9 „Instrumenty finansowe” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających
się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),



MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie),

2.5. Dobrowolna zmiana zasad rachunkowości
Sporządzając niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w stosunku do okresów poprzednich Grupa nie
zmieniła dobrowolnie żadnych stosowanych uprzednio zasad rachunkowości. Nie zostały też przyjęte do
stosowania standardy, które zostały ogłoszone a nie weszły jeszcze w życie.

3. Informacja dodatkowa - stosowane zasady rachunkowości
Stosownie do postanowień art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o Rachunkowości (tj Dz. U. z 2013
r. poz. 330 z późniejszymi zmianami), została ustalona poniżej opisana polityka rachunkowości. Stanowi ona opis
przyjętych i stosowanych przez Grupę zasad prowadzenia rachunkowości. Zasady te oparte są
Międzynarodowych Standardach Rachunkowości i Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości
Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
Kontynuacja działalności
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć
przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdań finansowych nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej przez Grupę.
Podstawa sporządzenia
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego. Koszt historyczny
ustalany jest co do zasady na bazie wartości godziwej dokonanej zapłaty za dobra lub usługi. Najważniejsze
zasady rachunkowości stosowane przez Grupę przedstawione zostały poniżej.
3.1. Rzeczowe aktywa trwałe
Grunty własne nie podlegają amortyzacji. Grupa traktuje nadane prawa wieczystego użytkowania jako leasing
operacyjny. W przypadku nabycia takich praw na rynku wtórnym prezentowane są one jako wartości
niematerialne i amortyzowane w okresie przewidywanego ich użytkowania.
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych
o umorzenie oraz o odpisy z tytułu utraty wartości.
Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty
eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jeżeli
możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści
ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim
przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego. W przypadku środków trwałych zakupionych w
walucie obcej, różnice kursowe nie powiększają wartości początkowej.
Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów, są amortyzowane liniowo w
okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności lub przez krótszy z dwóch
okresów: ekonomicznej użyteczności lub prawa do używania, który kształtuje się następująco:
- Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 10 lat
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- Urządzenia techniczne i maszyny - od 3 do 10 lat
- Środki transportu – 3 i 5 lat
- Inne środki trwałe - od 3 do 5 lat
Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z
ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty
wartości.
Maszyny i urządzenia są wykazywane według ceny nabycia pomniejszonej o umorzenia i łączne odpisy z tytułu
utraty wartości.
Ujmuje się amortyzację w taki sposób, aby dokonać odpisu kosztu lub wyceny składnika aktywów (innych niż
grunty oraz środki trwałe w budowie) do wartości rezydualnej przy użyciu metody liniowej. Szacowane okresy
użytkowania, wartości rezydualne oraz metody amortyzacji są weryfikowane na koniec każdego okresu
sprawozdawczego (z prospektywnym zastosowaniem wszelkich zmiany w szacunkach).
Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego amortyzuje się przez okres ich
przewidywanego użytkowania ekonomicznego na takich samych zasadach jak aktywa własne. W sytuacji, gdy nie
ma wystarczającej pewności, że własność zostanie przeniesiona na koniec okresu leasingu, aktywa są
amortyzowane przez okres ich ekonomicznej użyteczności. Składnik rzeczowych aktywów trwałych usuwa się z
bilansu na moment zbycia lub gdy oczekuje się, iż nie uzyska się korzyści ekonomicznych z użytkowania składnika
aktywów.
Wszelkie zyski lub straty wynikające ze zbycia lub wycofania z użytkowania składników rzeczowych aktywów
trwałych są ujmowane w wyniku okresu w którym dane składniki aktywów zostały usunięte z bilansu (obliczone
jako różnica między wpływem ze sprzedaży a wartością bilansową tego składnika).
Oszacowany okres ekonomicznej użyteczności i metoda amortyzacji podlegają weryfikacji na koniec każdego
okresu sprawozdawczego, a skutki zmian szacunków rozlicza się prospektywnie. Nabyte rzeczowe aktywa trwałe
o niezdefiniowanym okresie ekonomicznej użyteczności wykazuje się w koszcie historycznym pomniejszonym o
skumulowaną utratę wartości.
3.2. Nieruchomości inwestycyjne
Nieruchomości inwestycyjne to nieruchomości, z których właściciel czerpie korzyści w postaci czynszu i/lub
zwiększenia wartości kapitału (obejmują również nieruchomości w budowie przeznaczone na cele inwestycyjne).
Nieruchomości te wycenia się początkowo po koszcie, z uwzględnieniem kosztu transakcji. Po ujęciu
początkowym nieruchomości inwestycyjne wycenia się w wartości godziwej. Zyski i straty wynikające ze zmian
wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych ujmuje się w wynik w okresie, w którym powstały.
Nieruchomości inwestycyjne wyksięgowuje się z bilansu w chwili zbycia lub wycofania z użytkowania, albo jeżeli
podmiot nie spodziewa się osiągnąć dalszych korzyści ekonomicznych z tytułu ich zbycia. Zyski lub straty
wynikające z usunięcia nieruchomości z bilansu (obliczane jako różnica między wpływem ze sprzedaży a wartością
bilansową tego składnika) ujmuje się w wynik okresu, w którym nastąpiło usunięcie z bilansu.
3.3. Aktywa przeznaczone do zbycia
Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia klasyfikuje się jako przeznaczone do zbycia, jeśli ich wartość bilansowa
zostanie odzyskana raczej w wyniku transakcji zbycia niż w wyniku ich dalszego użytkowania. Warunek ten uznaje
się za spełniony wyłącznie wówczas, gdy wystąpienie transakcji zbycia jest bardzo prawdopodobne, a składnik
aktywów (lub podmiot do zbycia) jest dostępny do natychmiastowego zbycia w swoim obecnym stanie.
Klasyfikacja składnika aktywów jako przeznaczonego do zbycia, zakłada zamiar kierownictwa Grupy do dokonania
transakcji zbycia w ciągu roku od momentu zmiany klasyfikacji.
Jeżeli Grupa ma zamiar dokonać sprzedaży która powodowałaby utratę kontroli nad jednostką zależną, wszystkie
aktywa i zobowiązania tej spółki zależnej są klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia jeżeli wszystkie wyżej
wymienione kryteria są spełnione oraz niezależnie od tego czy Grupa zachowa udziały niedające kontroli po tej
transakcji zbycia.
Aktywa trwałe (lub podmiotu do zbycia) sklasyfikowane jako przeznaczone do zbycia wycenia się po niższej
spośród dwóch wartości: pierwotnej wartości bilansowej lub wartości godziwej, pomniejszonej o koszty związane
ze sprzedażą.
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3.4. Aktywa niematerialne
3.4.1. Nabyte aktywa niematerialne
Nabyte aktywa niematerialne o zdefiniowanym okresie ekonomicznej użyteczności wykazuje się po koszcie
pomniejszonym o umorzenie i skumulowaną utratę wartości. Amortyzację ujmuje się liniowo w szacowanym
okresie ekonomicznej użyteczności. Oszacowany okres ekonomicznej użyteczności i metoda amortyzacji
podlegają weryfikacji na koniec każdego okresu sprawozdawczego, a skutki zmian szacunków rozlicza się
prospektywnie. Nabyte aktywa niematerialne o niezdefiniowanym okresie ekonomicznej użyteczności wykazuje
się w koszcie historycznym pomniejszonym o skumulowaną utratę wartości.
3.4.2. Wytworzone we własnym zakresie aktywa niematerialne - koszty prac badawczych i rozwojowych
Koszty prac badawczych są ujmowane w wynik w momencie ich poniesienia. Aktywa niematerialne powstałe na
skutek prowadzenia prac rozwojowych, ujmowane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jedynie po spełnieniu
następujących warunków:


z technicznego punktu widzenia istnieje możliwość ukończenia składnika aktywów niematerialnych, tak
aby nadawał się do sprzedaży lub użytkowania,



istnieje możliwość udowodnienia zamiaru ukończenia składnika oraz jego użytkowania i sprzedaży,



składnik będzie zdolny do użytkowania lub sprzedaży,



znany jest sposób w jaki składnik będzie wytwarzał przyszłe korzyści ekonomiczne,



zapewnione zostaną środki techniczne oraz finansowe konieczne do ukończenia prac rozwojowych oraz
jego użytkowania i sprzedaży,



istnieje możliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych. Wartość
początkową aktywów niematerialnych wytworzonych we własnym zakresie stanowi suma wydatków
poniesionych od dnia, gdy składnik aktywów niematerialnych po raz pierwszy spełnia kryteria ujmowania
ich w bilansie (patrz powyżej).

W przypadku gdy nie można ująć w bilansie kosztów prac rozwojowych wytworzonych we własnym zakresie,
koszty te są ujmowane w wynik okresu, w którym zostały poniesione.
Aktywa niematerialne wytworzone we własnym zakresie po początkowym ujęciu są wykazywane według ceny
nabycia pomniejszonej o umorzenia i łączne odpisy na utratę wartości, na takiej samej zasadzie jak nabyte aktywa
niematerialne.
3.4.3. Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych niematerialnych oprócz wartości firmy
Na każdy dzień bilansowy Grupa dokonuje przeglądu wartości bilansowych posiadanego majątku trwałego i
aktywów niematerialnych w celu stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące na utratę ich wartości.
Jeżeli stwierdzono istnienie takich przesłanek, szacowana jest wartość odzyskiwalna danego składnika aktywów,
w celu ustalenia potencjalnego odpisu z tego tytułu. W sytuacji, gdy nie jest możliwe oszacowanie wartości
odzyskiwalnej składnika aktywów, przeprowadza się analizę wartości odzyskiwalnej dla grupy aktywów
generujących przepływy pieniężne, do której należy dany składnik aktywów. Jeśli możliwe jest wskazanie
wiarygodnej i jednolitej podstawy alokacji, składniki majątku trwałego Grupy alokowane są do poszczególnych
jednostek generujących przepływy pieniężne lub do najmniejszych grup jednostek generujących takie przepływy,
dla których można wyznaczyć wiarygodne i jednolite podstawy alokacji.
W przypadku aktywów niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania oraz jeszcze nieprzyjętych do
użytkowania, test utraty wartości przeprowadzany jest corocznie oraz dodatkowo wtedy, gdy występują
przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia utraty wartości.
Wartość odzyskiwalna ustalana jest jako wyższa spośród dwóch wartości: wartość godziwa pomniejszona o
koszty sprzedaży lub wartość użytkowa. Ta ostatnia wartość odpowiada wartości bieżącej szacunku przyszłych
przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy użyciu stopy dyskonta przed opodatkowaniem uwzględniającej
aktualną rynkową wartość pieniądza w czasie oraz ryzyko specyficzne dla danego składnika aktywów.
Jeżeli wartość odzyskiwalna jest niższa od wartości bilansowej składnika aktywów (lub Grupy generującej
przepływy pieniężne), wartość bilansową tego składnika lub Grupy pomniejsza się do wartości odzyskiwalnej.
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Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się niezwłocznie jako koszt okresu, w którym wystąpiła. Jeśli strata z tytułu
utraty wartości ulega następnie odwróceniu, wartość netto składnika aktywów (lub Grupy generującej przepływy
pieniężne) zwiększana jest do nowej oszacowanej wartości odzyskiwalnej, nie przekraczającej jednak wartości
bilansowej tego składnika aktywów jaka byłaby ustalona, gdyby w poprzednich latach nie ujęto straty z tytułu
utraty wartości składnika aktywów / Grupy generującej przepływy pieniężne. Odwrócenie straty z tytułu utraty
wartości ujmuje się w niezwłocznie w wynik.
3.5. Wartość firmy
Wartość firmy wynikającą z przejęcia innego podmiotu ujmuje się po koszcie ustalonym na dzień przejęcia tego
podmiotu, pomniejszonym o kwotę utraty wartości.
Dla celów testu na utratę wartości wartość firmy alokuje się do poszczególnych ośrodków generujących
przepływy pieniężne (lub do grup takich ośrodków), które mają odnieść korzyści z synergii będących skutkiem
połączenia jednostek gospodarczych.
Ośrodek generujący przepływy pieniężne, do którego alokuje się wartość firmy, jest testowany na utratę wartości
raz do roku lub częściej, jeżeli występują przesłanki wskazujące na możliwość utraty wartości. Jeżeli wartość
odzyskiwalna ośrodka generującego przepływy pieniężne jest mniejsza od jego wartości bilansowej, odpis z tytułu
utraty wartości alokuje się tak, by w pierwszej kolejności zredukować kwotę bilansową wartości firmy alokowanej
do tego ośrodka, a pozostałą część alokuje się na inne składniki aktywów tego ośrodka, proporcjonalnie do
wartości bilansowej każdego z nich. Odpis z tytułu utraty wartości firmy ujmuje się bezpośrednio w wynik w
sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Odpisów z tytułu utraty wartości firmy nie odwraca się w kolejnych
okresach. W chwili zbycia ośrodka generującego przepływy pieniężne przypisana do niego wartość firmy jest
uwzględniana w obliczeniu zysku lub straty ze zbycia.
3.6. Inwestycje w spółkach stowarzyszonych
Spółka stowarzyszona to taki podmiot, na który spółka może znacząco wpływać, i który nie jest ani jednostką
zależną, ani wspólnym przedsięwzięciem. Znaczący wpływ oznacza możliwość uczestniczenia w podejmowaniu
decyzji dotyczących polityki finansowej i operacyjnej w danej Grupie Kapitałowej, niestanowiący jednak kontroli
ani współkontroli tej polityki.
Wyniki, aktywa i zobowiązania jednostek stowarzyszonych są rozliczone metodą praw własności, z wyjątkiem
inwestycji sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży, rozliczonych zgodnie z MSSF 5 „Aktywa trwałe
przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana”. Zgodnie z metodą praw własności inwestycje w
jednostkach stowarzyszonych ujmuje się początkowo w sprawozdaniu z sytuacji finansowej po koszcie
historycznym, a następnie uwzględnia w części wyniku przypadającego na jednostkę lub w pozostałych
całkowitych dochodach jednostki stowarzyszonej. Jeżeli udział spółki w stratach spółki stowarzyszonej przekracza
wartość jej udziałów w tej jednostce (obejmującą udziały długoterminowe, stanowiące zasadniczo część wartości
netto inwestycji w podmiocie), Grupa przestaje ujmować swoje udziały w dalszych stratach spółki
stowarzyszonej. Dalsze straty ujmuje się tylko do wysokości prawnych lub zwyczajowych zobowiązań spółki albo
płatności dokonanych w imieniu spółki stowarzyszonej.
Nadwyżka kosztów przejęcia nad udziałem Grupy w wartości netto możliwych do zidentyfikowania aktywów,
zobowiązań i zobowiązań warunkowych spółki stowarzyszonej ujętych na dzień przejęcia rozpoznawana jest jako
wartość firmy, stanowiąca element wartości bilansowej inwestycji. Nadwyżka udziału Grupy w wartości netto
możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych nad kosztami przejęcia po
ponownej weryfikacji ujmowana jest bezpośrednio w wynik.
Wymogi MSR 39 stosuje się do sprawdzenia, czy Grupa powinna ująć odpis z tytułu utraty wartości inwestycji w
jednostkę stowarzyszoną. W razie konieczności wartość bilansowa inwestycji (z uwzględnieniem wartości firmy)
testowana jest na utratę wartości zgodnie z MSR 36 „Utrata wartości aktywów” tak, jak gdyby był to pojedynczy
składnik aktywów, przez porównanie jej wartości odzyskiwalnej (wyższej z dwóch kwot: wartości użytkowej i
wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży) z wartością bilansową. Odpisy z tytułu utraty wartości
uwzględnia się w wartości bilansowej inwestycji. Odwrócenie odpisu ujmuje się zgodnie z MSR 36 w kwocie
odpowiadającej wzrostowi wartości odzyskiwalnej inwestycji.
Po zbyciu jednostki stowarzyszonej, którego skutkiem jest utrata przez Grupę znaczącego wpływu na tę
jednostkę, pozostałe udziały wycenia się w wartości godziwej na ten dzień, a wartość tą traktuje jako wartość
godziwą w chwili początkowego ujęcia składnika aktywów finansowych zgodnie z MSR 39. Różnicę między
pierwotną wartością bilansową Grupy stowarzyszonej przypisywaną do pozostałych udziałów oraz wartością
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godziwą tych udziałów uwzględnia się przy określaniu wysokości zysku lub straty z tytułu zbycia spółki zależnej.
Ponadto Grupa rozlicza wszystkie kwoty uprzednio ujmowane w pozostałych całkowitych dochodach w
odniesieniu do jednostki stowarzyszonej tak samo, jak rozliczałaby je w przypadku zbycia odpowiednich
składników aktywów i zobowiązań przez tę jednostkę. Wobec tego, jeżeli zysk lub strata uprzednio ujęte w
pozostałych całkowitych dochodach zostaną przeniesione na wynik finansowy w chwili zbycia odpowiednich
składników aktywów i zobowiązań, Grupa przeklasyfikowuje ten zysk lub stratę z kapitału własnego na wynik (w
formie korekty reklasyfikacyjnej) w chwili utraty znaczącego wpływu na tę jednostkę stowarzyszoną.
Jeżeli spółka należąca do Grupy prowadzi transakcje z daną jednostką stowarzyszoną, zyski i straty wynikające z
tych transakcji ujmuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy tylko w odniesieniu do udziałów
w tej jednostce, niezwiązanych z Grupą.
3.7. Udziały we wspólnych przedsięwzięciach
Wspólne przedsięwzięcie jest to relacja umowna, na mocy której spółka i inne strony podejmują działalność
gospodarczą podlegającą wspólnej kontroli, a więc taką, w toku której strategiczne decyzje finansowe,
operacyjne i polityczne wymagają jednogłośnego poparcia wszystkich stron sprawujących wspólnie kontrolę. Gdy
podmiot należący do Grupy podejmuje bezpośrednio działalność w ramach wspólnego przedsięwzięcia, udział
spółki we wspólnie kontrolowanych aktywach i zobowiązaniach ponoszonych wspólnie z pozostałymi
wspólnikami przedsięwzięcia ujmowany jest w sprawozdaniu finansowym odpowiedniego podmiotu i
klasyfikowany zgodnie ze swoim charakterem. Zobowiązania i koszty ponoszone bezpośrednio wskutek udziału
we wspólnie kontrolowanych aktywach rozliczane są metodą memoriałową. Dochód ze sprzedaży lub
wykorzystania udziału spółki w produktach wytworzonych przez wspólnie kontrolowane aktywa oraz udział w
kosztach wspólnego przedsięwzięcia ujmuje się w chwili wystąpienia prawdopodobieństwa
uzyskania/przekazania przez Grupę korzyści ekonomicznych związanych z odpowiednimi transakcjami, o ile da
się je wiarygodnie wycenić.
Wspólne przedsięwzięcia związane z utworzeniem oddzielnego podmiotu, w którym udziały mają wszyscy
wspólnicy, określa się mianem jednostek podlegających wspólnej kontroli.
Grupa wykazuje udziały w takich spółkach w formie konsolidacji proporcjonalnej z wyjątkiem sytuacji, kiedy
inwestycja została sklasyfikowana jako przeznaczona do zbycia; w takim przypadku rozlicza się ją zgodnie z MSSF
5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana”. Udziały Grupy w aktywach,
zobowiązaniach, przychodach i kosztach jednostek podlegających wspólnej kontroli łączy się z analogicznymi
pozycjami skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Wartość firmy wynikającą z przejęcia udziałów spółki w jednostce podlegającej wspólnej kontroli rozlicza się
zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Grupie.
W sytuacji gdy Grupa prowadzi transakcje ze spółkami podlegającymi wspólnej kontroli, zyski i straty wynikające
z tych transakcji ujmuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy tylko w odniesieniu do
udziałów w tej jednostce współzależnej niezwiązanych z Grupą.
3.8. Leasing
Leasing klasyfikuje się jako leasing finansowy, gdy w ramach zawartej umowy zasadniczo całe potencjalne
korzyści oraz ryzyko wynikające z posiadania przedmiotu leasingu przenoszone jest na leasingobiorcę. Wszelkie
pozostałe rodzaje leasingu traktowane są jako leasing operacyjny.
3.8.1. Spółka jako leasingodawca
Kwoty należne z tytułu leasingu finansowego wykazuje się w pozycji należności, w wartości netto inwestycji Grupy
w leasing. Przychody z tytułu leasingu finansowego alokuje się do odpowiednich okresów odzwierciedlając stałą,
okresową stopę zwrotu z wartości netto inwestycji Grupy należnej z tytułu leasingu.
Przychody z tytułu leasingu operacyjnego ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów metodą liniową w
okresie wynikającym z umowy leasingu. Początkowe koszty bezpośrednie, poniesione w trakcie negocjacji i/lub
pozyskiwania leasingu operacyjnego dodaje się do wartości bilansowej leasingowanego składnika aktywów, i
ujmuje metodą liniową przez okres leasingu.
3.8.2. Spółka jako leasingobiorca
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Aktywa użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego traktuje się jak aktywa Grupy i wycenia w ich
wartości godziwej w momencie ich nabycia, nie wyższej jednak niż wartość bieżąca minimalnych opłat
leasingowych. Powstające z tego tytułu zobowiązanie wobec leasingodawcy jest prezentowane w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej w pozycji zobowiązań z tytułu leasingu finansowego.
Płatności leasingowe dzielone są na część odsetkową i zmniejszenie zobowiązania z tytułu leasingu, tak by stopa
odsetek od pozostającego zobowiązania była wielkością stałą. Koszty finansowe odnosi się bezpośrednio do
rachunku zysków i strat, chyba że można je bezpośrednio przyporządkować do odpowiednich aktywów –
wówczas są one kapitalizowane zgodnie z zasadami rachunkowości Grupy dotyczącymi kosztów finansowania
zewnętrznego. Płatności warunkowe z tytułu leasingu ujmuje się w kosztach w okresie ich ponoszenia.
Płatności z tytułu leasingu operacyjnego odnosi się na wynik metodą liniową przez okres leasingu, z wyjątkiem
przypadków, kiedy inna, systematyczna podstawa rozliczenia jest bardziej reprezentatywna dla wzorca
czasowego rządzącego konsumpcją korzyści ekonomicznych wypływających z leasingu danego składnika
aktywów. Płatności warunkowe z tytułu leasingu operacyjnego ujmuje się w kosztach w okresie ich ponoszenia.
W przypadku otrzymania specjalnych zachęt motywujących do zawarcia umowy leasingu operacyjnego, ujmuje
się je jako zobowiązania. Zagregowane korzyści z tytułu takich zachęt ujmuje się jako pomniejszenie kosztów
wynajmu metodą liniową, z wyjątkiem sytuacji, gdy inna systematyczna podstawa jest bardziej reprezentatywna
w odzwierciedleniu konsumpcji korzyści ekonomicznych dostarczanych przez składnik aktywów objęty
leasingiem.
3.9. Zapasy
Zapasy wyceniane są według niższej z wartości: kosztu lub wartości możliwej do uzyskania. Koszty zapasów
ustalane metodą FIFO. Wartość możliwą do uzyskania stanowi szacunkowa cena sprzedaży zapasów
pomniejszona o wszelkie szacowane koszty dokończenia produkcji/wykonania usługi i koszty niezbędne do
doprowadzenia sprzedaży do skutku.
Grupa dokonuje zakupów towarów i materiałów bezpośrednio potrzebnych do realizacji zdarzenia. Materiały są
zużywane na bieżąco, dlatego nie ma trwałej utraty wartości zapasu, a tym samym konieczności tworzenia
odpisu.
3.10. Waluty obce
Transakcje przeprowadzane w walucie innej niż waluta funkcjonalna (waluty obce) wykazuje się po kursie waluty
obowiązującym na dzień poprzedzający dzień transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne
denominowane w walutach obcych są przeliczane według kursu obowiązującego na ten dzień. Niepieniężne
pozycje wyceniane w wartości godziwej i denominowane w walutach obcych wycenia się po kursie
obowiązującym w dniu ustalenia wartości godziwej. Pozycje niepieniężne wyceniane są według kosztu
historycznego.
Różnice kursowe powstałe na pozycjach pieniężnych ujmuje się w wynik okresu, w którym powstają, z wyjątkiem
różnic kursowych dotyczących aktywów w budowie przeznaczonych do przyszłego wykorzystania produkcyjnego,
które włącza się do kosztów wytworzenia tych aktywów i traktuje jako korekty kosztów odsetkowych kredytów
w walutach obcych.
Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania zagranicznych jednostek zależnych są przeliczane na walutę polską po
kursie zamknięcia obowiązującym na dzień bilansowy tj. po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski.
Rachunek zysków i strat jednostki zagranicznej jest przeliczany po przeciętnym kursie wymiany za dany rok
obrotowy.
Różnice kursowe powstałe w wyniku przeliczenia sprawozdania finansowego jednostki zagranicznej są ujmowane
w innych całkowitych dochodach i akumulowane w oddzielnej pozycji kapitału własnego aż do momentu zbycia
jednostki zagranicznej. Zastosowane kursy ujęte zostały w nocie 38.
3.11. Koszty finansowania zewnętrznego
Koszty finansowania zewnętrznego bezpośrednio związanego z nabyciem lub wytworzeniem składników majątku
wymagających dłuższego czasu w celu doprowadzenia ich do użytkowania, zalicza się do kosztów wytworzenia
takich aktywów aż do momentu, w którym aktywa te są zasadniczo gotowe do zamierzonego użytkowania lub
sprzedaży. Przychody z inwestycji uzyskane w wyniku krótkoterminowego inwestowania pozyskanych środków
zewnętrznych przeznaczonych bezpośrednio na finansowanie nabycia lub wytworzenia składników majątku,
pomniejszają wartość kosztów finansowania zewnętrznego podlegających kapitalizacji.
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Wszelkie pozostałe koszty finansowania zewnętrznego są odnoszone bezpośrednio na wynik w okresie, w którym
zostały poniesione.
3.12. Dotacje rządowe i z innego źródła (fundusze UE)
Dotacji nie ujmuje się do chwili uzyskania uzasadnionej pewności, że Grupa spełni konieczne warunki i otrzyma
takie dotacje.
Dotacje ujmuje się w wynik systematycznie, za każdy okres, w którym Grupa ujmuje wydatki jako koszty, których
kompensatę ma stanowić dotacja. W szczególności dotacje, których podstawowym warunkiem udzielenia jest
zakup, budowa lub inny rodzaj nabycia aktywów trwałych, ujmuje się jako odroczone przychody w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej i odnosi się na wynik systematycznie w uzasadnionych kwotach przez okres ekonomicznej
użyteczności związanych z nimi aktywów.
Dotacje należne jako kompensata już poniesionych kosztów lub strat lub jako forma bezpośredniego wsparcia
finansowego dla Grupy bez ponoszenia w przyszłości związanych z tym kosztów ujmuje się w wyniku w okresie,
kiedy stają się wymagalne.
Korzyści wynikające z otrzymania pożyczki rządowej poniżej oprocentowania rynkowego, traktowane są jako
dotacje i mierzone są jako różnica pomiędzy wartością otrzymanej pożyczki i wartością godziwą pożyczki ustaloną
z zastosowaniem odpowiedniej rynkowej stopy procentowej.
3.13. Koszty świadczeń pracowniczych
Ze względu na kryterium istotności Grupa stosuje uproszczenie i nie tworzy rezerw na świadczenia pracownicze.
Nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej
oraz wynik finansowy.
3.14. Aktywa finansowe
3.14.1. Metoda efektywnej stopy procentowej
Metoda efektywnej stopy procentowej to sposób obliczania zamortyzowanego kosztu instrumentu dłużnego i
alokacji dochodu odsetkowego na odpowiedni okres. Efektywna stopa procentowa to dokładna stopa dyskonta
szacunkowych przyszłych wpływów pieniężnych (w tym wszystkich uiszczonych lub otrzymanych opłat i punktów
stanowiących integralną część efektywnej stopy procentowej, kosztów transakcji i innych premii czy upustów)
przez okres prognozowanej użyteczności instrumentu dłużnego lub - w razie konieczności - w krótszym okresie,
do wartości bilansowej netto w chwili początkowego ujęcia.
Dochód jest ujmowany na bazie efektywnej stopy procentowej instrumentów dłużnych innych niż aktywa
finansowe sklasyfikowane jako w WGPW.

3.14.2. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik (WGPW)
Aktywa finansowe są klasyfikowane jako wyceniane w WGPW kiedy te aktywa finansowe są przeznaczone do
obrotu albo są wyznaczone do wyceny w WGPW.
Składnik aktywów finansowych klasyfikuje się jako przeznaczony do obrotu, jeżeli:
 został zakupiony przede wszystkim w celu odsprzedaży w niedalekiej przyszłości; lub
 stanowi część określonego portfela instrumentów finansowych, którymi Grupa zarządza łącznie, zgodnie z
bieżącym i faktycznym wzorcem generowania krótkoterminowych zysków; lub
 jest instrumentem pochodnym niewyznaczonym i niedziałającym jako zabezpieczenie.
Składnik aktywów finansowych inny niż przeznaczony do obrotu może zostać sklasyfikowany jako wyceniany w
wartości godziwej przez wynik przy ujęciu początkowym, jeżeli:
 taka klasyfikacja eliminuje lub znacząco redukuje niespójność wyceny lub ujęcia występującą w innych
okolicznościach; lub
 składnik aktywów finansowych należy do grupy aktywów lub zobowiązań finansowych, lub do obu tych
grup objętych zarządzaniem, a jego wyniki wyceniane są w wartości godziwej zgodnie z udokumentowaną
strategią zarządzania ryzykiem lub inwestycjami Grupy, w ramach której informacje o grupowaniu
aktywów są przekazywane wewnętrznie; lub
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składnik aktywów stanowi część kontraktu zawierającego jeden lub więcej wbudowanych instrumentów
pochodnych, a MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” dopuszcza klasyfikację całego
kontraktu (składnika aktywów lub zobowiązań) jako wycenianego w wartości godziwej przez wynik.

Aktywa finansowe wyceniane w WGPW są wykazywane w wartości godziwej, a wszelkie zyski lub straty z tytułu
przeszacowania ujmowane są w wynik. Zysk lub strata ujęty w wynik obejmuje wszelkie dywidendy lub odsetki
uzyskane z aktywów finansowych i jest wykazywany w pozycjach przychody lub koszty finansowe w
sprawozdaniu z całkowitych dochodów.
3.14.3. Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności (UTW)
Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności to niepochodne aktywa finansowe o stałej lub mieszanej
charakterystyce płatności i ustalonych terminach wymagalności, które Grupa zamierza i jest w stanie utrzymać
do takiego terminu. Po początkowym ujęciu inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się po
koszcie zamortyzowanym metodą efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem utraty wartości.
3.14.4. Aktywa finansowane dostępne do sprzedaży (DDS)
Aktywa finansowe DDS to niepochodne aktywa finansowe sklasyfikowane jako DDS lub niezaliczone do (a)
pożyczek i należności, (b) UTW, (c) WGPW.
Jako DDS klasyfikuje się umarzalne bony notowane na giełdzie będące w posiadaniu Grupy, wykazywane w
wartości godziwej na koniec każdego okresu sprawozdawczego. Również udziały nienotowane na aktywnych
rynkach, jeżeli ich wartość da się wiarygodnie wycenić są klasyfikowane jako DDS i wykazywane w wartości
godziwej na koniec każdego okresu sprawozdawczego. Zmiany wartości bilansowej pieniężnych aktywów
finansowych DDS związane ze zmianami kursów wymiany walut (patrz niżej), dochód odsetkowy obliczony
metodą efektywnej stopy procentowej oraz dywidendy z inwestycji kapitałowych DDS ujmuje się w wynik. Inne
zmiany wartości bilansowych aktywów finansowych DDS ujmuje się w pozostałych całkowitych dochodach i
kumuluje w pozycji kapitału z przeszacowania. W chwili zbycia inwestycji lub stwierdzenia jej utraty wartości
skumulowany zysk lub strata uprzednio wykazywane w kapitale z przeszacowania inwestycji przenosi się na
wynik.
Wartość godziwą pieniężnych aktywów finansowych DDS denominowanych w walutach obcych określa się w tej
walucie i przelicza po kursie spotowym obowiązującym na koniec okresu sprawozdawczego. Dodatnie lub ujemne
różnice kursowe ujmowane w wynik określa się na podstawie kosztu zamortyzowanego składnika aktywów
pieniężnych. Inne dodatnie i ujemne różnice kursowe ujmuje się w pozostałych całkowitych dochodach.
Inwestycje kapitałowe DDS nienotowane na aktywnym rynku, których wartości godziwej nie da się wiarygodnie
wycenić oraz instrumenty pochodne powiązane z nimi i rozliczane w formie przekazania takich nienotowanych
inwestycji kapitałowych, wycenia się po koszcie pomniejszonym o utratę wartości na koniec każdego okresu
sprawozdawczego.
3.14.5. Pożyczki i należności
Pożyczki i należności to niepochodne instrumenty finansowe o stałych lub możliwych do określenia płatnościach,
nienotowane na aktywnym rynku. Pożyczki i należności (w tym należności z tytułu dostaw i usług, salda bankowe
i środki na rachunkach oraz inne wycenia się po koszcie zamortyzowanym metodą efektywnej stopy procentowej
z uwzględnieniem utraty wartości.
Dochód odsetkowy ujmuje się stosując efektywną stopę procentową z wyjątkiem należności krótkoterminowych,
przy których ujmowane odsetki byłyby nieznaczące.
3.14.6. Utrata wartości aktywów finansowych
Na koniec każdego okresu sprawozdawczego przeprowadza się analizę aktywów finansowych z wyjątkiem WGPW
celem stwierdzenia występowania przesłanek utraty wartości. Uznaje się, że nastąpiła utrata wartości aktywów
finansowych w przypadku wystąpienia obiektywnych przesłanek wskazujących, że w wyniku jednego lub kilku
zdarzeń po dacie początkowego ujęcia danego składnika aktywów szacunkowe przyszłe przepływy pieniężne z
inwestycji uległy zmniejszeniu
W przypadku inwestycji kapitałowych DDS za obiektywną przesłankę utraty wartości uznaje się znaczący lub
przedłużający się spadek wartości godziwej papierów wartościowych poniżej ich kosztu.
Dla wszystkich innych rodzajów aktywów finansowych obiektywne przesłanki utraty wartości mogą obejmować:
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-

znaczące trudności finansowe Grupy lub kontrahenta;
naruszenie umowy, np. niewywiązanie się lub opóźnienie w płatności odsetek lub kapitału;
prawdopodobieństwo upadłości lub restrukturyzacji finansowej firmy dłużnika;
zniknięcie aktywnego rynku danego składnika aktywów finansowych wskutek trudności finansowych.

Dla pewnych kategorii aktywów finansowych – np. należności z tytułu dostaw i usług, aktywów, które
indywidualnie nie utraciły wartości dodatkowo przeprowadza się zbiorową ocenę występowania przesłanek
utraty wartości. Obiektywne przesłanki utraty wartości dotyczące portfela należności mogą obejmować
doświadczenia Grupy z egzekwowaniem płatności, zwiększenie liczby płatności opóźnionych powyżej 60 dni w
portfelu oraz zauważalne zmiany krajowych lub lokalnych warunków ekonomicznych korelujące z
niewywiązywaniem się z zapłaty należności.
Utrata wartości składnika aktywów finansowych wycenianego zgodnie z zasadami zamortyzowanego kosztu
będzie równa różnicy między wartością bilansową tego składnika aktywów a wartością bieżącą prognozowanych
przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych według jego pierwotnej efektywnej stopy procentowej.
Utrata wartości składnika aktywów finansowych wycenianego po koszcie będzie równa różnicy między wartością
bilansową tego składnika aktywów a wartością bieżącą prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych
zdyskontowanych według bieżącej rynkowej stopy zwrotu podobnego składnika aktywów finansowych. Taki
odpis nie ulega odwróceniu w późniejszych okresach.
Wartość bilansowa składnika aktywów finansowych ulega bezpośredniemu obniżeniu o kwotę odpisu z tytułu
utraty wartości, z wyjątkiem należności z tytułu dostaw i usług, których wartość bilansową redukuje się przy
pomocy konta rezerwy. W przypadku uznania należności z tytułu dostaw i usług za nieściągalne odpisuje się je w
ciężar konta rezerwy. W przypadku odzyskania uprzednio spisanej kwoty dopisuje się ją do salda na koncie
rezerwy. Zmiany wartości bilansowej konta rezerwy ujmuje się w wynik.
W przypadku utraty wartości składnika aktywów finansowych DDS skumulowane zyski lub straty uprzednio
ujmowane w pozostałych całkowitych dochodach przenosi się na wynik finansowy danego okresu.
Jeżeli utrata wartości aktywów finansowych wycenianych po koszcie zamortyzowanym ulegnie zmniejszeniu w
kolejnym okresie rozliczeniowym, a zmniejszenie to można obiektywnie powiązać ze zdarzeniem, które nastąpiło
po ujęciu utraty wartości, odpis z tego tytułu ulega odwróceniu przez wynik finansowy w kwocie bilansowej
inwestycji na dzień odwrócenia odpisu z tytułu utraty wartości nieprzekraczającej kosztu zamortyzowanego
obliczonego bez uwzględnienia utraty wartości.
Utraty wartości papierów wartościowych DDS ujętej uprzednio w wynik nie odwraca się przez ten wynik.
Zwiększenie wartości godziwej po ujęciu utraty wartości ujmuje się w pozostałych całkowitych dochodach i
kumuluje w pozycji kapitału z przeszacowania inwestycji. Kwotę utraty wartości dłużnych papierów
wartościowych DDS odwraca się przez wynik finansowy, jeżeli zwiększenie wartości godziwej inwestycji można
w sposób obiektywny powiązać ze zdarzeniem, które nastąpiło po dacie ujęcia tej utraty wartości.
3.14.7. Usunięcie aktywów finansowych z bilansu
Grupa Kapitałowa usuwa z bilansu składnik aktywów finansowych tylko w przypadku, gdy prawa umowne do
przepływów pieniężnych generowanych przez ten składnik wygasną lub gdy przeniesie dany składnik aktywów
oraz wszystkie związane z nim rodzaje ryzyka i korzyści wynikające z praw własności na inną jednostkę. W
przypadku, gdy Grupa nie przenosi wszystkich rodzajów ryzyka i korzyści wynikających z praw własności ani ich
nie zachowuje, ale nadal sprawuje kontrolę nad przeniesionym składnikiem aktywów, ujmuje zachowane udziały
w tym składniku i związane z nimi zobowiązania, które będzie musiała uiścić. Jeżeli Grupa zachowuje wszystkie
rodzaje ryzyka i korzyści wynikające z prawa własności do przeniesionego składnika aktywów, nadal ujmuje ten
składnik oraz zabezpieczone finansowanie zewnętrzne na poczet otrzymanych korzyści.
W chwili całkowitego usunięcia składnika aktywów z bilansu różnicę między jego wartością bilansową a sumą
otrzymanej i należnej zapłaty oraz skumulowanego zysku lub straty ujętych w pozostałych całkowitych
dochodach i skumulowanych w kapitale własnym ujmuje się w wynik.
W przypadku usunięcia z bilansu części składnika aktywów finansowych (np. jeżeli Grupa zachowuje możliwość
odkupu części przekazanego składnika aktywów), pierwotną wartość bilansową tego składnika alokuje się między
część nadal ujmowaną w ramach działalności kontynuowanej, a część wyksięgowaną w oparciu o relatywne
wartości godziwe tych części na dzień przekazania. Różnicę między wartością bilansową alokowaną do części
składnika aktywów usuniętej z bilansu a sumą zapłaty otrzymanej za tę część oraz skumulowany zysk lub stratę
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alokowane do tej części i uprzednio ujmowane w pozostałych całkowitych dochodach ujmuje się w wynik.
Skumulowany zysk lub stratę uprzednio ujmowane w pozostałych całkowitych dochodach alokuje się między
część składnika aktywów nadal ujmowaną w bilansie a część wyksięgowaną odpowiednio do relatywnej wartości
godziwej obu tych części.
3.15. Rezerwy
Rezerwy tworzone są w przypadku, kiedy na Grupie ciąży istniejący obowiązek, prawny lub zwyczajowo
oczekiwany, wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku
spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz można dokonać
wiarygodnego szacunku kwoty tego zobowiązania.
Ujmowana kwota rezerwy odzwierciedla możliwie najdokładniejszy szacunek kwoty wymaganej do rozliczenia
bieżącego zobowiązania na dzień bilansowy, z uwzględnieniem ryzyka i niepewności związanej z tym
zobowiązaniem. W przypadku wyceny rezerwy metodą szacunkowych przepływów pieniężnych koniecznych do
rozliczenia bieżącego zobowiązania, jej wartość bilansowa odpowiada wartości bieżącej tych przepływów (w
przypadku gdy wpływ pieniądza w czasie jest istotny).
Jeśli zachodzi prawdopodobieństwo, że część lub całość korzyści ekonomicznych wymaganych do rozliczenia
rezerwy będzie można odzyskać od strony trzeciej, należność tę ujmuje się jako składnik aktywów, jeśli
prawdopodobieństwo odzyskania tej kwoty jest odpowiednio wysokie i da się ją wiarygodnie wycenić.
3.16. Umowy rodzące obciążenia
Bieżące zobowiązania wynikające z umów rodzących obciążenia ujmuje się i wycenia jak rezerwy. Za umowę
rodzącą obciążenia uważa się umowę zawartą przez Grupę, wymuszającą nieuniknione koszty realizacji
zobowiązań umownych, których wartość przekracza wysokość korzyści ekonomicznych przewidywanych w
ramach umowy.
3.17. Restrukturyzacja
Rezerwa na koszty restrukturyzacji ujmowana jest tylko wtedy, gdy Grupa opracowała szczegółowy i formalny
plan restrukturyzacji oraz ogłosiła wszystkim zainteresowanym stronom zamiar jego realizacji lub jego główne
założenia. Wycena rezerwy restrukturyzacyjnej obejmuje wyłącznie bezpośrednie koszty restrukturyzacji, czyli
kwoty niezbędne do przeprowadzenia restrukturyzacji i niezwiązane z bieżącą działalnością podmiotu.
3.18. Gwarancje
Rezerwy na oczekiwane koszty napraw gwarancyjnych ujmowane są w momencie sprzedaży usług zgodnie z
najlepszym szacunkiem zarządu co do przyszłych kosztów koniecznych do poniesienia przez Grupę w okresie
gwarancji.
3.19. Instrumenty finansowe
Aktywa i zobowiązania finansowe ujmuje się w chwili, gdy Grupa staje się stroną umowy instrumentu
finansowego. Pierwotnie wycenia się je w wartości godziwej. Koszty transakcji przypisywane bezpośrednio do
zakupu lub emisji aktywów i zobowiązań finansowych (z wyjątkiem aktywów i zobowiązań finansowych
wycenianych w wartości godziwej przez wynik) odpowiednio dodaje się do lub odejmuje od wartości godziwej
aktywów lub zobowiązań finansowych w chwili początkowego ujęcia. Koszty transakcji bezpośrednio
przypisywane nabyciu aktywów finansowych lub przejęciu zobowiązań finansowych wycenianych w wartości
godziwej przez wynik ujmuje się bezpośrednio w wynik.
3.20. Zobowiązania finansowe i instrumenty kapitałowe
3.20.1. Klasyfikacja: instrumenty dłużne lub kapitałowe
Instrumenty dłużne i kapitałowe wyemitowane przez Grupę klasyfikuje się jako zobowiązania finansowe lub
kapitał własny na podstawie postanowień umownych i definicji zobowiązania finansowego i instrumentu
kapitałowego.
3.20.2. Instrumenty kapitałowe
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Instrumenty kapitałowe to umowy, które odzwierciedlają rezydualny udział w aktywach Grupy po odjęciu
wszystkich jej zobowiązań. Instrumenty kapitałowe emitowane przez Grupę ujmuje się w kwocie otrzymanych
wpływów po odjęciu bezpośrednich kosztów emisji.
Odkupione przez Grupę własne instrumenty kapitałowe ujmuje się lub odnosi bezpośrednio w kapitale własnym.
W przypadku sprzedaży, zakupu, emisji lub umorzenia własnych instrumentów kapitałowych Grupy, nie ujmuje
się w wynik żadnych związanych z tym zysków ani strat.
3.20.3. Instrumenty złożone
Elementy instrumentów złożonych (bonów zamiennych) wyemitowanych przez Grupę klasyfikuje się oddzielnie
jako zobowiązania finansowe i kapitał własny na podstawie warunków umowy oraz definicji zobowiązań
finansowych i instrumentów kapitałowych. Opcja zamiany rozliczana przez jednostkę w formie otrzymania lub
przekazania ustalonej liczby własnych instrumentów kapitałowych w zamian za ustaloną kwotę pieniężną lub
składnik aktywów finansowych zaliczana jest do instrumentów kapitałowych.
Na dzień emisji wartość godziwą składnika zobowiązań szacuje się na podstawie obowiązującej rynkowej stopy
procentowej dla zbliżonych instrumentów niezamiennych. Kwotę tę wykazuje się jako zobowiązanie po koszcie
zamortyzowanym metodą efektywnej stopy procentowej do momentu wygaśnięcia w chwili zamiany lub
osiągnięcia terminu zapadalności instrumentu.
Koszty transakcji związane z emisją zamiennych bonów alokuje się do składników zobowiązań i kapitału własnego
proporcjonalnie do alokacji wpływów brutto. Koszty transakcji dotyczące składnika kapitału własnego ujmuje się
bezpośrednio w kapitale własnym. Koszty transakcji dotyczące składnika zobowiązań ujmuje się w wartości
bilansowej zobowiązania i amortyzuje w okresie użyteczności bonów metodą efektywnej stopy procentowej.
3.20.4. Zobowiązania finansowe
Zobowiązania finansowe klasyfikuje się jako „wyceniane w WGPW” lub jako „pozostałe zobowiązania
finansowe”.
Zobowiązania finansowe wyceniane w WGPW
Do tej kategorii zalicza się zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu lub wyznaczone jako wyceniane w
WGPW.
Zobowiązanie finansowe klasyfikuje się jako przeznaczone do obrotu, jeżeli:
- zostało podjęte przede wszystkim w celu odkupu w krótkim terminie;
- stanowi część określonego portfela instrumentów finansowych, którymi Grupa zarządza łącznie zgodnie z
bieżącym i faktycznym wzorcem generowania krótkoterminowych zysków; lub
- jest instrumentem pochodnym niesklasyfikowanym i niedziałającym jako zabezpieczenie.
Zobowiązania finansowe inne niż zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu mogą zostać wyznaczone jako
wyceniane w WGPW na moment początkowego ujęcia, jeżeli:
- taka klasyfikacja eliminuje lub znacząco redukuje niespójność wyceny lub ujęcia, jaka wystąpiłaby w
innych warunkach; lub
- składnik aktywów finansowych należy do Grupy aktywów lub zobowiązań finansowych, lub do obu tych
grup objętych zarządzaniem, a jego wyniki wyceniane są w wartości godziwej zgodnie z udokumentowaną
strategią zarządzania ryzykiem lub inwestycjami Grupy, w ramach której informacje o grupowaniu
aktywów są przekazywane wewnętrznie; lub
- stanowi część kontraktu zawierającego jeden lub więcej wbudowanych instrumentów pochodnych, a MSR
39 dopuszcza klasyfikację całego kontraktu (składnika aktywów lub zobowiązań) do pozycji wycenianych w
WGPW.
Pozostałe zobowiązania finansowe
Po początkowym ujęciu pozostałe zobowiązania finansowe (w tym kredyty i pożyczki, zobowiązania z tytułu
dostaw i usług oraz inne zobowiązania) wycenia się po koszcie zamortyzowanym metodą efektywnej stopy
procentowej. Metoda efektywnej stopy procentowej to sposób obliczania zamortyzowanego kosztu
zobowiązania finansowego i alokacji kosztu odsetkowego na odpowiedni okres. Efektywna stopa procentowa to
dokładna stopa dyskonta szacunkowych przyszłych wpływów pieniężnych (w tym wszystkich uiszczonych lub
otrzymanych opłat i punktów stanowiących integralną część efektywnej stopy procentowej, kosztów transakcji i
innych premii czy upustów) przez okres prognozowanej użyteczności zobowiązania finansowego lub - w razie
konieczności - w krótszym okresie, do wartości bilansowej netto w chwili początkowego ujęcia.
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Umowy gwarancji finansowej
Umowa gwarancji finansowej to umowa nakładająca na Grupę obowiązek dokonania określonych płatności
kompensujących posiadaczowi stratę poniesioną wskutek niewywiązania się określonego dłużnika z obowiązku
płatności wynikającego z warunków danego instrumentu dłużnego.
Umowy gwarancji finansowej emitowane przez Grupę wycenia się początkowo w wartości godziwej, a jeżeli nie
zostały sklasyfikowane jako WGPW, wycenia się je następnie według wyższej z następujących kwot: - wartości
zobowiązania umownego określonej zgodnie z MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa
warunkowe”;
 początkowo ujętej kwoty, pomniejszonej, tam gdzie ma to zastosowanie, o łączną amortyzację ujętą
zgodnie z zasadami ujmowania przychodów.
Usunięcie zobowiązań finansowych z bilansu
Grupa usuwa zobowiązania finansowe z bilansu wyłącznie w przypadku ich wypełnienia, umorzenia lub
wygaśnięcia. Różnicę między wartością bilansową usuniętego zobowiązania finansowego a zapłatą uiszczoną lub
należną ujmuje się w wynik.
3.21. Ujmowanie przychodów
Przychody ujmowane są w wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej, po pomniejszeniu o przewidywane
rabaty, zwroty klientów i podobne pomniejszenia, w tym podatek od towarów i usług VAT oraz inne podatki
związane ze sprzedażą, za wyjątkiem podatku akcyzowego.
3.21.1. Sprzedaż towarów
Przychody ze sprzedaży towarów ujmowane są w momencie, kiedy towary zostały dostarczone i a wszelkie prawa
do tego towaru zostały przekazane oraz po spełnieniu wszystkich następujących warunków:
- przeniesienia przez Grupę na nabywcę znaczącego ryzyka i korzyści wynikających z prawa własności
towarów;
- scedowania przez Grupę funkcji kierowniczych w stopniu związanym na ogół z prawem własności oraz
efektywnej kontroli nad sprzedanymi towarami;
- możliwości dokonania wiarygodnej wyceny kwoty przychodów;
- wystąpienia prawdopodobieństwa, że Grupa otrzyma korzyści ekonomiczne związane z transakcją; oraz
- możliwości wiarygodnej wyceny kosztów poniesionych lub przewidywanych w związku z transakcją.
3.21.2. Świadczenie usług
Przychody z umowy świadczenia usług ujmuje się poprzez odniesienie do stopnia zaawansowania realizacji
umowy. Stopień zaawansowania realizacji umowy określa się następująco:
- przychody ze sprzedaży usług i materiałów ujmuje się według umownych stawek jak roboczogodziny i
poniesionych bezpośrednich kosztów.
3.21.3. Przychody z tytułu odsetek i dywidend
Przychód z dywidend ujmowany jest w chwili ustanowienia prawa udziałowca do jej otrzymania (pod warunkiem,
że zachodzi prawdopodobieństwo uzyskania przez Grupę korzyści ekonomicznych oraz że da się wiarygodnie
wycenić wysokość przychodu).
Dochód odsetkowy ze składnika aktywów finansowych ujmuje się, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo
uzyskania przez Grupę korzyści ekonomicznych, a kwotę dochodu da się wiarygodnie wycenić. Dochód
odsetkowy rozlicza się w czasie w odniesieniu do nierozliczonej kwoty kapitału i przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej, stanowiącej stopę dyskontującą przyszłe wpływy pieniężne prognozowane na okres
ekonomicznej użyteczności składnika aktywów finansowych do kwoty wartości bilansowej tego składnika
aktywów w momencie początkowego ujęcia.
3.22. Umowy o usługę długoterminową
Jeżeli można wiarygodnie oszacować wynik umowy o usługę długoterminową, przychody i koszty są ujmowane
poprzez odniesienie do stopnia zaawansowania realizacji działań na koniec okresu sprawozdawczego,
mierzonego w oparciu o proporcję poniesionych kosztów z tytułu prac wykonanych do tej pory w stosunku do
szacowanych całkowitych kosztów kontraktu, chyba że taka metodologia nie będzie reprezentatywnie
przedstawiała stopnia zaawansowania prac. Zmiany w wykonanych pracach, roszczenia i premie są również brane
160

pod uwagę, jeżeli można wiarygodnie oszacować ich koszty i ich otrzymanie jej jest prawdopodobne. Jeżeli nie
można wiarygodnie oszacować wyniku na umowie o usługę długoterminową, przychody z tytułu umowy są
ujmowane do wysokości poniesionych kosztów umowy oraz jeżeli jest prawdopodobne uzyskanie tych
przychodów. Koszty umowy ujmuje się jako koszty w okresie, w którym zostały poniesione. Gdy jest
prawdopodobne, że łączne koszty umowy przekroczą łączne przychody z tytułu umowy, przewidywaną stratę
ujmuje się natychmiastowo w koszty.
Jeżeli suma kosztów umownych poniesionych na dany dzień i ujętych zysków pomniejszonych o ujęte straty
przekracza wartość zafakturowaną, nadwyżkę wykazuje się w należnościach od klientów z tytułu prac objętych
umową. Jeżeli wartość kosztów zafakturowanych na dany dzień przekracza sumę kosztów umownych
poniesionych na dany dzień i ujętych zysków pomniejszonych o ujęte straty, nadwyżkę wykazuje się w
zobowiązaniach wobec klientów z tytułu prac objętych umową. Kwoty otrzymane przed wykonaniem prac,
których dotyczą, ujmuje się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w zobowiązaniach, jako otrzymane zaliczki.
Kwoty zafakturowane z tytułu zrealizowanych prac, ale niezapłacone jeszcze przez klientów, ujmuje się w
sprawozdaniu z sytuacji finansowej w należnościach z tytułu dostaw i usług.
3.23. Opodatkowanie
Podatek dochodowy Grupy obejmuje podatek bieżący do zapłaty oraz podatek odroczony.
3.23.1. Podatek bieżący
Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania)
danego okresu sprawozdawczego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) netto w
związku z wyłączeniem przychodów przejściowo niepodlegających opodatkowaniu i kosztów przejściowo
niestanowiących kosztów uzyskania przychodów oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą
podlegały opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w
danym roku obrotowym.
3.23.2. Podatek odroczony
Podatek odroczony ujmuje się od różnic przejściowych między wartością bilansową składników aktywów i
zobowiązań w sprawozdaniu finansowym a odpowiadającą im podstawą opodatkowania stosowaną do
obliczania wysokości zysku opodatkowanego, a także od nierozliczonych strat podatkowych oraz
niewykorzystanych ulg podatkowych. Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego ujmuje się zasadniczo dla
wszystkich dodatnich różnic przejściowych. Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
ujmuje się w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych do wysokości, do której jest
prawdopodobne, iż zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie tych różnic
przejściowych. Tego rodzaju aktywów i zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie ujmuje się,
jeżeli różnice przejściowe wynikają z wartości firmy lub z początkowego ujęcia (poza połączeniem jednostek)
innych aktywów i zobowiązań w transakcji, która nie wpływa na zysk podatkowy ani księgowy.
Ujmuje się rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego od dodatnich różnic przejściowych wynikających
z inwestycji w spółkach zależnych i stowarzyszonych oraz udziałów we wspólnych przedsięwzięciach, chyba że
Grupa Kapitałowa jest w stanie kontrolować odwrócenie różnicy przejściowej i jest prawdopodobne, że różnice
przejściowe nie ulegną odwróceniu w dającej się przewidzieć przyszłości. Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego wynikające z ujemnych różnic przejściowych związanych z takimi inwestycjami i udziałami są
ujmowane tylko do tego stopnia, że jest prawdopodobne, że będą wystarczające zyski podlegające
opodatkowaniu, na podstawie których będzie można wykorzystać korzyści podatkowe wynikające z różnic
przejściowych oraz że oczekuje się, iż różnice przejściowe ulegną odwróceniu w dającej się przewidzieć
przyszłości. Wartość składników aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień
bilansowy, a w przypadku gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla realizacji
składnika aktywów lub jego części, następuje jego odpis.
Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w momencie, gdy
pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymagalne. Wycena rezerw z tytułu
odroczonego podatku dochodowego i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego odzwierciedla
skutki podatkowe, które nastąpią odpowiednio do przewidywanego przez Grupę sposobu realizacji lub
rozliczenia na dzień bilansowy wartości bilansowych aktywów i zobowiązań.
3.23.3. Podatek bieżący i odroczony za bieżący okres
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Podatek bieżący i odroczony ujmuje się w wynik, z wyjątkiem przypadków dotyczących pozycji ujmowanych w
pozostałych całkowitych dochodach lub bezpośrednio w kapitale własnym. W takiej sytuacji podatek bieżący i
odroczony ujmuje się również odpowiednio w pozostałych całkowitych dochodach lub w kapitale własnym. Jeżeli
podatek bieżący lub odroczony wynika z początkowego rozliczenia połączenia jednostek gospodarczych, efekt
podatkowy uwzględnia się w dalszych rozliczeniach tego połączenia.
3.23.4. Pochodne instrumenty finansowe
Emitent dopuszcza możliwość zawierania różnorodnych umów instrumentów pochodnych w celu zarządzania
ryzykiem stopy procentowej i kursowym. Obejmują one kontrakty forward, swapy stóp procentowych i swapy
walutowe.
Instrumenty pochodne ujmuje się początkowo w wartości godziwej na dzień podpisania stosownych umów, a
następnie przeszacowuje do wartości godziwej na koniec każdego okresu sprawozdawczego. Wynikowe zyski lub
straty ujmuje się bezpośrednio w wynik, chyba że dany instrument wykorzystywany jest jako instrument
zabezpieczający. W takim przypadku moment ujęcia w wynik zależy od charakteru powiązania zabezpieczającego.
3.24. Budowane instrumenty pochodne
Instrumenty pochodne wbudowane w inne instrumenty finansowe lub w umowy niebędące instrumentami
finansowymi traktowane są jako oddzielne instrumenty pochodne, jeżeli charakter instrumentu wbudowanego
oraz ryzyko z nim związane nie jest ściśle powiązane z charakterem umowy bazowej i ryzykiem z niej wynikającym
i jeżeli umowy bazowe nie są wyceniane w WGPW.
3.25. Rachunkowość zabezpieczeń
Grupa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.
3.26. Połączenia jednostek gospodarczych
Przejęcia innych podmiotów rozlicza się metodą przejęcia. Zapłatę przekazaną w transakcji połączenia jednostek
gospodarczych wycenia się w wartości godziwej, obliczonej jako zbiorcza kwota wartości godziwych na dzień
przejęcia przekazanych przez spółkę aktywów, zobowiązań zaciągniętych przez Grupę wobec poprzednich
właścicieli spółki przejmowanej oraz instrumentów kapitałowych wyemitowanych przez Grupę w zamian za
przejęcie kontroli nad jednostką przejmowaną. Koszty związane z przejęciem ujmuje się w wynik w momencie
ich poniesienia.
Możliwe do zidentyfikowania aktywa i zobowiązania wycenia się w wartości godziwej na dzień przejęcia, z
następującymi wyjątkami:
- aktywa i zobowiązania wynikające z odroczonego podatku dochodowego lub związane z umowami o
świadczenia pracownicze ujmuje się i wycenia zgodnie z MSR 12 „Podatek dochodowy” i MSR 19
„Świadczenia pracownicze”;
- zobowiązania lub instrumenty kapitałowe związane z programami płatności rozliczanymi na bazie akcji w
jednostce przejmowanej lub w Grupie, które mają zastąpić analogiczne umowy obowiązujące w jednostce
przejmowanej, wycenia się zgodnie z MSSF 2 „Płatności na bazie akcji” na dzień przejęcia (patrz nota
3.16.2) oraz
- aktywa (lub grupy aktywów przeznaczone do zbycia) sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
zgodnie z MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechana” wycenia się zgodnie
z wymogami tego standardu.
Wartość firmy wycenia się jako nadwyżkę sumy przekazanej zapłaty, kwoty udziałów niedających kontroli w
jednostce przejmowanej oraz wartości godziwej poprzednio posiadanych przez jednostkę przejmującą udziałów
w jednostce przejmowanej nad kwotą wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów
netto i zobowiązań wycenionych na dzień przejęcia. Jeżeli po ponownej weryfikacji wartość netto wycenionych
nadzień przejęcia możliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań przekracza sumę przekazanej zapłaty,
wartości udziałów niedających kontroli w jednostce przejmowanej oraz wartości godziwej udziałów w tej
jednostce uprzednio posiadanych przez jednostkę przejmującą, nadwyżkę tę ujmuje się bezpośrednio w wyniku
jako zysk na okazyjnym nabyciu.
Udziały niedające kontroli stanowiące część udziałów właścicielskich i uprawniające posiadaczy do
proporcjonalnego udziału w aktywach netto Grupy w przypadku jej likwidacji można początkowo wycenić w
wartości godziwej lub odpowiednio do proporcji udziałów niedających kontroli w ujętej wartości możliwych do
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zidentyfikowania aktywów netto Grupy przejmowanej. Wyboru metody wyceny dokonuje się indywidualnie dla
każdej transakcji przejęcia. Inne rodzaje udziałów niedających kontroli wycenia się w wartości godziwej lub inną
metodą przepisaną w MSSF.
Jeżeli zapłata przekazana w transakcji połączenia jednostek gospodarczych obejmuje aktywa lub zobowiązania
wynikające z umowy o zapłacie warunkowej, zapłatę tę wycenia się w wartości godziwej na dzień przejęcia i
ujmuje jako część wynagrodzenia przekazanego w transakcji połączenia jednostek gospodarczych. Zmiany
wartości godziwej zapłaty warunkowej kwalifikujące się jako korekty za okres objęty wyceną uwzględnia się
retrospektywnie, w korespondencji z odpowiednimi korektami wartości firmy. Korekty dotyczące okresu wyceny
to takie, które są wynikiem uzyskania dodatkowych informacji dotyczących „okresu objętego wyceną” (który nie
może być dłuższy niż jeden rok od dnia przejęcia), dotyczących faktów i okoliczności występujących na dzień
przejęcia.
Zmiany wartości godziwej zapłaty warunkowej, które nie kwalifikują się jako korekty dotyczące okresu wyceny,
rozlicza się w zależności od klasyfikacji zapłaty warunkowej. Warunkowej zapłaty sklasyfikowanej jako kapitał
własny nie wycenia się ponownie, a jej późniejsze uregulowanie rozlicza się w ramach kapitału własnego. Zapłata
warunkowa zaklasyfikowana jako składnik aktywów lub zobowiązań podlega przeszacowaniu na kolejne dni
sprawozdawcze zgodnie z MSR 39 lub MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”, a
wynikające z przeszacowania zyski lub straty ujmuje się w wynik.
W przypadku połączenia jednostek realizowanego etapami, udziały w jednostce przejmowanej uprzednio
posiadane przez Grupę przeszacowuje się do wartości godziwej nadzień przejęcia (tj. dzień uzyskania kontroli), a
wynikający stąd zysk lub stratę ujmuje się w wynik. Kwoty wynikające z posiadania udziałów w jednostce
przejmowanej przed datą przejęcia, uprzednio ujmowane w pozostałych całkowitych dochodach, przenosi się do
rachunku zysków i strat, jeżeli takie traktowanie byłoby poprawne w chwili zbycia tych udziałów.
Jeżeli początkowe rozliczenie księgowe połączenia jednostek na koniec okresu sprawozdawczego, w którym
połączenie miało miejsce, nie jest kompletne, Grupa prezentuje w swoim sprawozdaniu finansowym tymczasowe
kwoty dotyczące pozycji, których rozliczenie jest niekompletne. W okresie wyceny Grupa koryguje tymczasowe
kwoty ujęte na dzień przejęcia (patrz wyżej) lub ujmuje dodatkowe aktywa albo zobowiązania dla
odzwierciedlenia nowych faktów i okoliczności występujących na dzień przejęcia, które, jeśli byłyby znane,
wpłynęłyby na ujęcie tych kwot na ten dzień.
3.27. Zasady konsolidacji
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje roczne sprawozdanie finansowe Spółki
dominującej oraz roczne sprawozdania finansowe spółek, nad którymi Spółka sprawuje kontrolę tj. spółek
zależnych, sporządzone na dzień 30 września 2015 roku. Przez kontrolę rozumie się zdolność wpływania na
politykę finansową i operacyjną spółki zależnej w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych z jej działalności.
Sprawozdania finansowe Spółki dominującej oraz spółek zależnych objętych niniejszym skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym, sporządza się na ten sam dzień bilansowy tj. na 30 września 2015 roku. W
przypadkach gdy jest to konieczne, w sprawozdaniach finansowych spółek zależnych dokonuje się korekt
mających na celu ujednolicenie zasad rachunkowości stosowanych przez spółkę z zasadami stosowanymi przez
Grupę Kapitałową.
Wyłączeniu z obowiązku konsolidacji mogą podlegać spółki, których sprawozdania finansowe są nieistotne z
punktu widzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej. Spółka zależna jest również
wyłączona z konsolidacji, jeżeli została nabyta i jest posiadana wyłącznie z zamiarem jej odsprzedaży w bliskiej
przyszłości. Inwestycje w spółkach zależnych zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży ujmuje się zgodnie
z MSSF 5.
Spółki zależne obejmowane są konsolidacją metodą pełną. Konsolidacja jednostek stowarzyszonych dokonywana
jest metodą praw własności.
Metoda konsolidacji pełnej polega na łączeniu sprawozdań finansowych Spółki dominującej oraz spółek
zależnych poprzez zsumowanie, w pełnej wartości, poszczególnych pozycji aktywów, zobowiązań, kapitału
własnego, przychodów oraz kosztów. W celu zaprezentowania Grupy Kapitałowej w taki sposób, jak gdyby
stanowiła ona pojedynczą jednostkę gospodarczą dokonuje się następujących wyłączeń:
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na moment nabycia kontroli wartość bilansowa inwestycji w spółkę zależną wyłączana jest z tą częścią
kapitału własnego spółki zależnej, która odpowiada udziałowi spółki dominującej i ujmowana jest
wartość firmy lub zysk zgodnie z MSSF 3,
 określane są i prezentowane oddzielnie udziały mniejszości,
 salda rozliczeń między spółkami Grupy Kapitałowej i transakcje (przychody, koszty, dywidendy)
wyłącza się w całości,
 wyłączeniu podlegają zyski i straty z tytułu transakcji zawieranych wewnątrz Grupy Kapitałowej, które
są ujęte w wartości bilansowej aktywów takich jak zapasy i środki trwałe. Straty z tytułu transakcji
wewnątrz Grupy analizowane są pod kątem utraty wartości aktywów z perspektywy Grupy,
 ujmuje się podatek odroczony z tytułu różnic przejściowych wynikających z wyłączenia zysków i strat
osiągniętych na transakcjach zawartych wewnątrz Grupy Kapitałowej (zgodnie z MSR 12).
Udziały mniejszości wykazywane są w odrębnej pozycji kapitałów własnych i obejmują tę część aktywów netto
spółek zależnych, które przypadają na podmioty inne niż Grupy Kapitałowej.
3.28. Inwentaryzacja
Grupa w celu potwierdzenia wartości posiadanych aktywów przeprowadza ich inwentaryzację, której termin jest
określony w zarządzeniu o inwentaryzacji wydanym przez Zarząd.
Zarządzenie to określa szczegółowo czas, miejsce i rodzaj inwentaryzacji, powołuje komisję inwentaryzacyjną
oraz ustala zasady i osoby odpowiedzialne za rozliczenie wyników inwentaryzacji.
3.29 Segmenty operacyjne
Działalność prowadzona przez Grupę jest jednorodna i obejmuje świadczenie usług serwisowych o podobnej
charakterystyce i w podobny sposób. W związku z tym wyodrębnienie segmentów spełniających wszystkie
kryteria zawarte w par. 5 MSSF 8 nie jest możliwe.
Aktywa operacyjne Grupy zlokalizowane są na terytorium Europy. Aktywa operacyjne nie podlegają alokacji do
poszczególnych grup usług i są monitorowane na poziomie sprawozdania finansowego.
Grupa wyodrębnia segmenty geograficzne, ponieważ zajmuje się świadczeniem usług w różnych środowiskach
ekonomicznych, które podlegają różnym ryzykom oraz charakteryzują się odmiennym poziomem zwrotu z
poniesionych nakładów inwestycyjnych.

4. Informacja dodatkowa - istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach
Stosując zasady rachunkowości obowiązujące w Grupie, zarządy spółek zobowiązane są do dokonywania
szacunków, osądów i założeń dotyczących kwot wyceny poszczególnych składników aktywów i zobowiązań.
Szacunki i związane z nimi założenia opierają się o doświadczenia historyczne i inne czynniki uznawane za istotne.
Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przyjętych wartości szacunkowych.
Szacunki i leżące u ich podstaw założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmianę wielkości szacunkowych ujmuje
się w okresie, w którym nastąpiła weryfikacja, jeżeli dotyczy ona wyłącznie tego okresu, lub w okresie bieżącym
i okresach przyszłych, jeżeli zmiana dotyczy ich na równi z okresem bieżącym.
4.1. Profesjonalny osąd w rachunkowości
Poniżej przedstawiono podstawowe osądy, inne niż te związane z szacunkami, dokonane przez zarząd w procesie
stosowania zasad rachunkowości Grupy i mające największy wpływ na wartości ujęte w sprawozdaniu
finansowym.
4.1.1. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
Zarząd dokonał przeglądu posiadanych przez Grupę aktywów finansowych utrzymywanych do terminu
wymagalności w świetle wymogów utrzymania progów kapitałowych i płynności i potwierdził intencje i zdolność
Grupy do utrzymania tych aktywów do terminu wymagalności.
4.1.2. Kalkulacja zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych
Szczegółowe zasady odpraw emerytalnych przyjęte wynikają wprost z przepisów Kodeksu Pracy i powiązanych z
nim aktów prawnych, które określają podstawę wymiaru świadczenia, jego wysokość (krotność podstawy), liczbę
przepracowanych lat oraz ewentualne inne warunki konieczne dla nabycia prawa do danego świadczenia.
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4.2. Niepewność szacunków
Poniżej przedstawiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości oraz inne podstawy szacunku niepewności
na dzień bilansowy, mające znaczący wpływ na ryzyko istotnych korekt wartości bilansowej aktywów i
zobowiązań w następnym roku obrotowym.

4.2.1. Utrata wartości firmy
Stwierdzenie, czy wartość firmy uległa obniżeniu, wymaga oszacowania wartości użytkowej wszystkich jednostek
generujących przepływy pieniężne, do których wartość firmy została przypisana. Chcąc obliczyć wartość
użytkową, zarząd musi oszacować przyszłe przepływy pieniężne przypadające na daną jednostkę i ustalić
właściwą stopę dyskonta, konieczną do obliczenia wartości bieżącej tych przepływów.
4.2.2. Okresy użytkowania ekonomicznego rzeczowych aktywów trwałych
Grupa weryfikuje przewidywane okresy użytkowania ekonomicznego składników pozycji rzeczowych aktywów
trwałych na koniec każdego rocznego okresu sprawozdawczego. W roku objętym sprawozdaniem finansowym
ani w roku poprzedzającym nie stwierdzono konieczności zmian tych okresów.
4.2.3. Odpis aktualizujący wartości należności
Grupa dokonuje okresowego (przynajmniej raz do roku na dzień bilansowy) oszacowania prawidłowości ustalenia
odpisów aktualizujących dotyczących należności. Szacunki te oparte są głównie na doświadczeniu historycznym
oraz analizie różnorodnych czynników wpływających na możliwość windykacji tych należności.
4.2.4. Odpis aktualizujący wartości zapasów
Grupa dokonuje zakupów towarów i materiałów bezpośrednio potrzebnych do realizacji zdarzenia. Materiały są
zużywane na bieżąco, dlatego nie ma trwałej utraty wartości zapasu, a tym samym konieczności tworzenia
odpisu.
Informacja dodatkowa - noty
5.

Przychody

Przychody ze sprzedaży Grupy

Okres zakończony 30.09.2015

Okres zakończony 30.09.2014

PLN

PLN

Przychody ze sprzedaży produktów i usług
Przychody z tytułu umów długoterminowych
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
RAZEM

44 229 613

25 090 651

327 206

251 468

44 556 819

25 342 120

5.1. Informacje geograficzne
Grupa działa na dwóch głównych obszarach geograficznych – w Polsce, będącej krajem jej siedziby Spółki
dominującej oraz Europie. Poniżej przedstawiono przychody Grupy od klientów zewnętrznych w rozbiciu na
obszary geograficzne.

Przychody ze sprzedaży

Okres zakończony 30.09.2015
PLN

Okres zakończony 30.09.2014
PLN

34 627 988
4 661 541
830 928
4 436 362
44 556 819

20 741 838
2 658 647
742 511
1 199 123
25 342 120

Polska
Czechy i Słowacja
Węgry
Niemcy, Austria
RAZEM
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5.2. Informacje dotyczące głównych klientów
Grupa nie jest uzależniona od swoich głównych klientów, ponieważ przychody powyżej 10 procent łącznych
przychodów Grupa są uzyskane tylko od jednego klienta, którego udział ten nie jest większy niż 16 procent. Udział
przychodów Grupy od pozostałych klientów jest poniżej 10 procent.
6.

Segmenty operacyjne

W okresie objętym niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy nie występowała
konieczność wyodrębnienia segmentów operacyjnych według MSSF 8. Działalność prowadzona przez Grupę jest
jednorodna i obejmuje świadczenie usług serwisowych o podobnej charakterystyce i w podobny sposób.
Niemożliwym było wyodrębnienie segmentów spełniających wszystkie kryteria zawarte w par. 5 MSSF 8, a w
szczególności warunki:
MSSF 8.5 b - Grupa oferuje na rynku szereg usług, które są wykonywane w zależności od potrzeb klienta. Nie są
to jednak usługi o charakterystyce na tyle oddalonej od siebie, iż występowałaby konieczność i możliwość
regularnego nadzorowania i sprawdzania wyników operacyjnych dla działalności w ich obszarach. Nie przypisuje
się im oddzielnych zasobów - szczególnie ludzkich, gdyż są to głównie zasoby Grupy. Zasoby te alokowane są na
bieżąco do projektów, z których wiele pokrywa cały szereg usług i produktów świadczonych przez Grupę.
MSSF 8.5 c - Grupa nie dysponuje informacjami finansowymi na temat wyników działalności dla poszczególnych
usług i produktów, gdyż informacje takie nie są konieczne przy monitorowaniu i planowaniu działalności.
7.

Koszty działalności operacyjnej
Okres zakończony
30.09.2015
PLN

Okres zakończony
30.09.2014
PLN

Koszty działalności operacyjnej
a) amortyzacja
b) zużycie materiałów i energii
c) usługi obce
d) podatki i opłaty
e) wynagrodzenia
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
g) pozostałe koszty rodzajowe
g) wartość sprzedanych towarów i materiałów
Koszty według rodzaju, razem
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń
międzyokresowych
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
-

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)
Koszt własny sprzedaży

430 971
4 916 036
30 640 574
88 970
2 923 209

702 066
3 856 163
15 135 343
137 418
2 516 227

416 373
1 699 319
401 243

271 440
935 981
197 761

41 516 693

23 752 399

254 520

-

936 322

1 091 976
1 410 884
5 649 552

-

1 226 350
4 114 408

33 618 802

17 475 320

Wydatki na prace rozwojowe ujęte jako koszty w okresie zakończonym 30.09.2015 wyniosły 66.456,70 PLN i
stanowiły odpisy kosztów zakończonych prac rozwojowych.
8.

Koszty świadczeń pracowniczych
Okres zakończony
30.09.2015
PLN
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Okres zakończony
30.09.2014
PLN

2 646 496

2 344 838

146 943

87 615

Koszty świadczeń socjalnych
w tym: kluczowego personelu kierowniczego

-

-

Opcje na akcje przyznane kadrze zarządzającej oraz pracownikom
w tym: kluczowego personelu kierowniczego

-

-

Koszty wynagrodzeń, w tym koszty restrukturyzacji w kwocie 0 PLN
oraz koszty świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy w kwocie
0 PLN
w tym: kluczowego personelu kierowniczego

Koszty świadczeń emerytalnych - programy określonych składek
w tym: kluczowego personelu kierowniczego
Koszty świadczeń emerytalnych - programy określonych świadczeń
w tym: kluczowego personelu kierowniczego

-

Pozostałe świadczenia po okresie zatrudnienia
w tym: kluczowego personelu kierowniczego

-

Razem

9.

-

2 646 496

2 344 838

Okres zakończony
30.09.2015
PLN

Okres zakończony
30.09.2014
PLN

24 170
24 170

180 584
180 584

2 066
50 471
-

9 752
90 373
-

7 166
113 446
23 816
196 964

360 567
13 554
474 246

Okres zakończony
30.09.2015
PLN

Okres zakończony
30.09.2014
PLN

669
669

16 343
16 343

-

-

Pozostałe przychody i koszty operacyjne

9.1. Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe przychody operacyjne

Zysk ze zbycia aktywów:
Zysk ze sprzedaży majątku trwałego
Zysk ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych
Razem
Pozostałe przychody operacyjne:
Umorzone i przedawnione zobowiązania
Otrzymane odszkodowania, kary i grzywny
Rozwiązanie rezerw
Rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość aktywów
Dotacje
Pozostałe
Razem

9.2. Pozostałe koszty operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne

Straty ze zbycia aktywów:
Strata ze sprzedaży majątku trwałego
Strata ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych
Razem
Utworzone odpisy aktualizujące i rezerwy:
Wartość firmy
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Aktywa niematerialne
Rzeczowe aktywa trwałe
Aktywa finansowe
Należności handlowe
Pozostałe

27 964
27 964

11 373
11 373

31 465
7 991
10 368

1 520
29 301
12 007
10 015

15 682
65 506

13 643
66 486

Okres zakończony
30.09.2015
PLN

Okres zakończony
30.09.2014
PLN

66 935
4 235
71 170

124 739
5 282
130 021

23 140
60
23 200

39 793
18
39 811

Okres zakończony
30.09.2015
PLN

Okres zakończony
30.09.2014
PLN

13 054

14 796

Razem

17 552
17 080
627
48 313

28 218
5 000
325
48 339

Pozostałe koszty finansowe:
Wynik netto z tytułu różnic kursowych
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych
Pozostałe
Razem

61 269
3 030
12 229
76 527

87 970
3 099
8 715
99 783

Razem
Pozostałe koszty operacyjne:
Umorzone należności
Koszty pokryte odszkodowaniem
Opłaty i składki
Ubezpieczenia
Pozostałe
Razem

10. Przychody finansowe
Przychody finansowe

Przychody odsetkowe:
Lokaty bankowe
Pozostałe pożyczki i należności
Razem
Pozostałe przychody finansowe:
Wynik netto z tytułu różnic kursowych
Dywidenda
Pozostałe
Razem

11. Koszty finansowe
Koszty finansowe

Koszty odsetkowe:
Odsetki od kredytów i kredytów w rachunku bieżącym
(z wyłączeniem tych od jednostek powiązanych)
Odsetki od kredytów i kredytów w rachunku bieżącym
otrzymanych od jednostek powiązanych
Odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Koszty z tytułu akredytyw i gwarancji (koszty banków)
Pozostałe
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12. Podatek dochodowy dotyczący działalności kontynuowanej

Bieżący podatek dochodowy:
Bieżące obciążenie podatkowe
Korekty wykazane w bieżącym roku w odniesieniu do
podatku z lat ubiegłych
Inne
Razem
Odroczony podatek dochodowy:
Podatek odroczony powstały w ciągu okresu
sprawozdawczego
Podatek odroczony przeniesiony z kapitału na wynik
Korekty podatku odroczonego w związku ze zmianami
stawek podatkowych czy przepisów
Odpisy (odwrócenia wcześniej dokonanych odpisów z
tytułu podatku odroczonego)
Inne
Razem
Razem podatek dochodowy ujęty w wyniku

-

Stan na 30.09.2015
PLN

Stan na 30.09.2014
PLN

994 922

636 334

-

-

994 922

636 334

153 866
-

4 964
-

-

4 964

-

13 096

-

158 830

-

8 132

836 092
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-

628 202

12.1. Saldo podatku odroczonego
Aktywa z tytułu odroczonego podatku

aktywa z tytułu odroczonego podatku
Tytuły różnic przejściowych

zmiana aktywa ujęta w
kapitale za okres

Stan na
30.09.2015

Stan na
30.09.2014

01.10.2014 30.09.2015

01.10.2013 30.09.2014

01.10.2014 30.09.2015

01.10.2013 30.09.2014

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (bez leasingu)
środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w leasingu finansowym
różnice kursowe niezrealizowane
zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, ZUS, zobowiązań pracowniczych

zmiana aktywa ujęta w wyniku
finansowym za okres

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

885

6 242

7 127

5 688

-

-

51 199

25 104

26 095

1 580

-

-

137 863
20 263
20
208 460

161
- 1 056
30 451

137 702
20 263
1 076
178 009

1 057
6 211

-

-

-

rezerwy na przyszłe koszty
pozostałe rezerwy
pozostałe różnice przejściowe
Razem

-

-

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku

rezerwa z tytułu odroczonego podatku
Tytuły różnic przejściowych

środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (bez leasingu)
środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w leasingu finansowym
różnice kursowe niezrealizowane
należności handlowe i inne
pozostałe różnice przejściowe
Razem

zmiana rezerwy ujęta w wyniku
finansowym za okres

zmiana rezerwy ujęta w
kapitale za okres

Stan na
30.09.2015

Stan na
30.09.2014

01.10.2014 30.09.2015

01.10.2013 30.09.2014

01.10.2014 30.09.2015

01.10.2013 30.09.2014

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

-

964

-

-

964

8 993

29 461

-

2 949
4 815
38 801
54 594

382
4 815
757
35 415

170

-

6 867

-

-

20 468

4 909

-

-

2 567
38 044
19 180

113
76
1 921

-

-

-

13. Działalność zaniechana
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie poprzedzającym żadna istotna działalność nie
została zaniechana.
14. Aktywa przeznaczone do zbycia
Na dni bilansowe 30 września 2014 roku i 30 września 2015 roku żadne aktywa Grupy nie były przeznaczone do
zbycia.
15. Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości bilansowe

Stan na 30.09.2015

Stan na 30.09.2014

PLN

PLN

Grunty własne
Budynki *
Maszyny i urządzenia
Środki transportu
Inne
Środki trwałe w budowie

134 613
32 162
834 541
2 331
54 185
1 057 832

Razem

27 577
546 434
4 164
578 175

* dotyczy inwestycji w obcym środku trwałym

Zmiany rzeczowych aktywów trwałych według grup rodzajowych w okresie 01.10.2013 - 30.09.2014
Budynki wg
kosztu

Maszyny i
urządzenia
wg kosztu

Środki
transportu

Inne

Środki
trwałe w
budowie

RAZEM

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

Wartości brutto
Stan 01 października 2013 roku
Zwiększenia
Zbycia:

-

Likwidacja
Sprzedaż
Wpływ różnic kursowych
Stan na 30 września 2014 roku
Skumulowane umorzenia i utrata wartości
Stan na 01 października 2013 roku
Amortyzacja
Zmniejszenie amortyzacji

65 787
76 910
142 697

1 867 526
135 835
- 896 465
- 896 465
1 106 895

22 847
8 569
31 416

-

Stan na 30 września 2014 roku

-

49 036
66 084
115 120

795 423
453 527
- 688 489
560 461

22 847
4 405
27 252

-

Wartość netto na koniec roku

-

27 577

546 434

4 164

-

1 956 160
221 313
896 465
896 465
1 281 008

-

867 307
524 015
688 489
702 833
578 175

Zmiany rzeczowych aktywów trwałych według grup rodzajowych w okresie 01.10.2014 - 30.09.2015
Budynki wg
kosztu

Maszyny i
urządzenia
wg kosztu

Środki
transportu

Inne

Środki
trwałe w
budowie

RAZEM

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

Wartości brutto
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Stan 01 października 2014 roku
Zwiększenia
Zbycia:

169 903
169 903

Likwidacja
Sprzedaż
Wpływ różnic kursowych
Stan na 30 września 2015 roku

Skumulowane umorzenia i utrata wartości
Stan 01 października 2014 roku
Amortyzacja
35 289
Zmniejszenie amortyzacji
Stan na 30 września 2015 roku
35 289
Wartość netto na koniec roku

142 701
36 068
178 769

1 112 589
838 984
- 291 905
6 891
- 285 014
1 659 668

115 124
31 483
146 607

562 965
477 052
- 214 890
825 127

32 162

834 541

134 613

-

-

31 480
1 051
160
160
32 371

54 185
54 185

1 286 769
1 100 191
292 065
7 050
285 014
2 094 895

27 279
2 921
160
30 040

-

705 367
546 745
- 215 049
1 037 063

2 331

54 185

1 057 832

15.1. Amortyzacja środków trwałych
Na potrzeby kalkulacji amortyzacji zastosowano okresy ekonomicznego użytkowania następujących aktywów
trwałych:
Budynki i budowle 10 lat
Maszyny i urządzenia od 3 do 15 lat
Samochody ciężarowe w leasingu finansowym 3 lata
Samochody osobowe w leasingu finansowym 5 lat
15.2. Aktywa oddane w zastaw jako zabezpieczenie
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym następujące aktywa zostały oddane w zastaw jako
zabezpieczenie:
Zobowiązania Grupy wynikające z leasingu finansowego (patrz Nota 26) zostały zabezpieczone tytułem własności
leasingodawcy do aktywów wynajmowanych w ramach leasingu. Zobowiązania z tego tytułu są płatne w okresie
od 3 lat od daty podpisania umowy leasingowej.
16. Wartość firmy
Wartość firmy
Według kosztu
Skumulowana utrata wartości
Razem
Według kosztu
Stan na początek okresu sprawozdawczego
Zmiany
Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Skumulowane odpisy aktualizacyjne z tytułu utraty
wartości
Stan na początek okresu sprawozdawczego
Odpisy aktualizacyjne z tytułu utraty wartości ujęte w ciągu
roku
Stan na koniec okresu sprawozdawczego
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Stan na 30.09.2015
PLN

Stan na 30.09.2014
PLN

1 742 759
1 742 759

1 742 759
1 742 759

1 742 759
1 742 759

1 742 759
1 742 759

1 742 759

1 742 759

Całość wartości bilansowej wartości firmy o nieokreślonym okresie użytkowania jest przyporządkowana
szeregowi ośrodków wypracowujących środki pieniężne, kwota przyporządkowana każdemu ośrodkowi
wypracowującemu środki pieniężne nie jest z osobna znacząca. Wartość firmy została zaprezentowana w
powyższej tabeli.
Test na utratę wartości firmy SESCOM przeprowadzono na dzień 30 września 2015 r. szacując wartość użytkową
przy zastosowaniu metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) na podstawie określonych założeń
finansowych na lata 2016 – 2020, przyjętych na potrzeby ww. testu.
Wyliczeń dokonano przyjmując następujące założenia:


średni ważony koszt kapitału (WACC): 6,8% (oparty na: danych rynkowych dotyczących rentowności
obligacji - stopa wolna od ryzyka- 2,3%; beta branżowe dla rynku Europejskiego – 0,73; premia rynkowa
kapitał własny 6,3% ),



stopa wzrostu przepływów po okresie prognozy: 1% (oparta na szacunku długookresowej stopy wzrostu
PKB).

Ponadto przyjęto następujące pozostałe założenia:


średnioroczny wzrost przychodów ze sprzedaży w analizowanym okresie: w pierwszym roku 30% w
kolejnych 5%. Wartości przypisane do powyższych założeń określono na podstawie danych historycznych,
który jest zgodny z planami zarządu dotyczącymi rozwoju. Zarząd uważa, że planowany wzrost
przychodów w ciągu następnych 5 lat jest do osiągnięcia.



średnioroczny wzrost kosztów działalności operacyjnej w analizowanym okresie: 10,6%.



koszty pośrednie w pierwszym roku prognozy odpowiadają wartości tych kosztów przyjętej w założeniach
realizacji nowych kontraktów. W prognozie na lata następne przyjęto, iż koszty te będą rosły w tempie 8%,
następnie 5% rocznie – założenie takie świadczy o konserwatywnym podejściu do opracowywanej
prognozy, stwarzając tym samym margines bezpieczeństwa dla ewentualnych przyszłych niekorzystnych
odchyleń tych kosztów.

Na podstawie przeprowadzonej analizy Zarząd SESCOM nie stwierdził utraty wartości firmy na dzień 30 września
2015 r.
17. Pozostałe aktywa niematerialne

Stan na 30.09.2015
PLN

Wartości bilansowe
Zakończone prace rozwojowe
Pozostałe wartości niematerialne

Stan na 30.09.2014
PLN

1 091 976
152 959
1 244 935

Razem

Wartości brutto

Stan na 30 września 2013 roku
Zwiększenia

Prace rozwojowe

Licencje,
programy

RAZEM

PLN

PLN

PLN

1 005 358
1 005 358

nabycia
prace we własnym zakresie
Zbycia:
Likwidacja
Sprzedaż
Wpływ różnic kursowych
Stan na 30 września 2014 roku
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11 960
11 960

110 044
110 044

1 115 402
1 115 402

Zwiększenia
nabycia
prace we własnym zakresie
Zbycia:
Likwidacja
Sprzedaż
Wpływ różnic kursowych
Stan na 30 września 2015 roku

1 091 976
1 091 976
-

180 348
-

2 097 334

489
290 880
Licencje,
programy

-

Prace rozwojowe

Skumulowane umorzenia i utrata wartości

PLN

Stan na 30 września 2013 roku
Amortyzacja
Zmniejszenie amortyzacji
Stan na 30 września 2014 roku
Amortyzacja
Zmniejszenie amortyzacji
Stan na 30 września 2015 roku

PLN

860 330
145 028

65 523
32 560

1 005 358

98 083
39 838

1 005 358

137 921

1 272 324
1 091 976
489
2 388 214
RAZEM
PLN
925 853
177 589
1 103 441
39 838
1 143 279

Na potrzeby kalkulacji amortyzacji zastosowano okresy ekonomicznego użytkowania następujących aktywów
niematerialnych:
Skapitalizowane prace rozwojowe 5 lat.
18. Spółki zależne
Grupa dokonuje konsolidacji sprawozdań finansowych jednostek zależnych metodą pełną. Konsolidacja
jednostek stowarzyszonych dokonywana jest metodą praw własności.
Grupa nie wyłączyła z konsolidacji żadnej jednostki zależnej.
Grupa nie odnotowała znaczących ograniczeń zdolności jednostek zależnych do przekazywania funduszy
jednostce dominującej w postaci dywidend w środkach pieniężnych lub do spłaty pożyczek lub zaliczek.
Szczegółowe informacje dotyczące skonsolidowanych jednostek zależnych przedstawiają się następująco:

Nazwa jednostki
zależnej

Miejsce
rejestracji i
prowadzenia
działalności

Działalność podstawowa

Procentowa wielkość udziałów oraz praw
do głosów posiadanych przez Spółkę

Stan na 30.09.2015

Stan na 30.09.2014

Zarządzanie i usługi serwisu
Sescom Czech Republic
technicznego nieruchomości na
s.r.o.
terenie Czech i Słowacji.

Republika Czeska

100%

100%

Zarządzanie i usługi serwisu
Sescom Muszaki Szerviz
technicznego nieruchomości na
kft
terenie Węgier.

Węgry

100%

100%

Zarządzanie i usługi serwisu
technicznego nieruchomości na
terenie Niemiec.

Niemcy

100%

100%

Sescom GmbH
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SDC Sp. z o.o.

Prace badawcze i rozwojowe
nad systemami informatycznymi
wspomagającymi zarządzanie i
optymalizujące procesy

Polska

100%

-

Sestore Sp. z o.o.

Usługi remontów i remodelingu
salonów handlowych i placówek
handlowych.

Polska

100%

-

Zarządzanie i usługi serwisu
SESCOM
Technischer
technicznego nieruchomości na
Support GmbH
terenie Austrii.

Austria

100%

-

19. Inwestycja w spółkach stowarzyszonych

Nazwa jednostki
stowarzyszonej

Miejsce
rejestracji i
prowadzenia
działalności

Działalność podstawowa

Procentowa wielkość udziałów oraz praw
do głosów posiadanych przez Spółkę

Stan na 30.09.2015

Bałtyckie Centrum
Transferu Technologii SA
(BCTT SA)

Zarządzanie procesem
komercjalizacji badań
naukowych oraz transferu
technologii pomiędzy nauką i
biznesem oraz pomiędzy
przedsiębiorstwami.

Polska

30%

Stan na 30.09.2014

30%

Wartość inwestycji w jednostkach zależnych przedstawiały się następująco:
Stan na 30.09.2015
PLN
15 810
15 810

Bałtyckie Centrum Transferu Technologii S.A. (BCTT S.A.)
Razem

Stan na 30.09.2014
PLN
18 824
18 824

20. Pozostałe aktywa
Stan na 30.09.2015
PLN

Stan na 30.09.2014
PLN

Rozliczenia międzyokresowe czynne
Rozliczenie prac rozwojowych
Inne

1 080 327
197 432

1 215 531
169 105

Razem

1 277 759

1 384 636

1 277 759
-

1 384 636
-

1 277 759

1 384 636

Wartości bilansowe

Aktywa obrotowe
Aktywa trwałe
Razem
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W ramach prac rozwojowych spółka realizuje równolegle kilka projektów, w tym między innymi:
Projekt Hydrogen Generator – wartość projektu na dzień bilansowy wynosi 294.691,02 zł. Celem strategicznym
projektu jest wdrożenie do komercyjnego zastosowania urządzenia generatora wodoru i tlenu. Projekt jest
realizowany na bazie konstrukcji generatora wodoru i tlenu opracowanego przez Marka Gołębiewskiego i firmę
SESCOM objętego zgłoszeniem patentowym PL 398798.
Generator może być zastosowanych do wszelkich instalacji wykorzystujących wodór. Jednakże SESCOM zamierza
skupić się na sprawdzeniu możliwości zastosowania generatora w następujących aplikacjach:
1.

Generator współpracujący z okrętowym silnikiem spalinowym.
Spodziewanym efektem zastosowania urządzenia jest uzyskanie zmniejszenie zużycia paliwa oraz
zmniejszenie emisji CO2 oraz innych związków.
2. Generator w układzie pieca gazowego.
Wytwarzanie ciepła poprzez spalanie mieszaniny wodoru i tlenu w układzie pieca gazowego do zastosowań
w ogrzewaniu pomieszczeń w miejscach oddalonych od infrastruktury ciepłowniczej lub gazu ziemnego, z
dostępem do energii elektrycznej, także z elektrowni fotowoltaicznych z akumulatorem energii.
1. Stan aktualny.
Zbudowany prototyp, w pełni funkcjonalny zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi. Generator
wytwarza mieszaninę wodoru i tlenu. Do generatora przyłączono źródło prądowe impulsowe o
jednokierunkowym przepływie prądu, regulowanej częstotliwości i modulowanej szerokości
impulsu. W wyniku zastosowania zbiorników buforowych uzyskano stały strumień gazu na wylocie
dyszy.
2. Cel projektu.
Skonstruowanie generatora wodoru i tlenu zoptymalizowanego energetycznie, poprzez uzyskanie
maksymalnego wydatku wytworzonego wodoru z jednostki energii elektrycznej dostarczonej do
generatora oraz wykonanie badań efektów zastosowania generatora w układzie silnika spalinowego.
Realizacja projektu wymaga następujących zakresów kompetencji:
a) Badania konstrukcji generatora, zjawisko elektrolizy i korozji, dobór materiałów na
poszczególne elementy generatora, spektroskopia impedancyjna układu.
b) Układ automatyki ze sprzężeniem zwrotnym zapewniający utrzymanie stałego wydatku
produktów elektrolizy przy minimalnym nakładzie energii elektrycznej dostarczonej do
generatora. Projektowanie i testy układu automatyki, rozbudowa generatora w celu zmiany
charakterystyki impedancyjnej generatora i uzyskanie rezonansu elektromagnetycznego.
c) Badanie efektów użycia generatora w pracy z silnikiem spalinowym – okrętowym lub innym
silnikiem spalinowym.
Zakres projektu:
Projekt w założeniu składa się z trzech faz:
I.

II.

III.

Badania obecnej konstrukcji generatora,
• przeprowadzenie badań jakościowych i ilościowych
• wnioski i zalecenia konstrukcyjne
• opracowanie dokumentacji technicznej prototypu drugiej generacji z uwzględnieniem
układów automatycznej regulacji, plan prac
Badania generatora drugiej generacji
• wykonanie prototypu
• przeprowadzenie badań jakościowych i ilościowych
• wnioski i zalecenia konstrukcyjne
• opracowanie dokumentacji technicznej prototypu trzeciej generacji, plan prac
Badania generatora trzeciej generacji
• wykonanie prototypu generatora trzeciej generacji do badań pilotażowych
• przeprowadzenie badań jakościowych i ilościowych
• opracowanie dokumentacji wdrożenia urządzenia do projektu pilotażowego.
• Wykonanie pilotażu (warunkowo w tym projekcie, pilotaż może być wykonany w
laboratorium lub w środowisku rzeczywistym)
• Opracowanie dokumentacji i prezentacji wyników prac
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Równolegle do prac rozwojowych generatora będą prowadzone prace badawcze efektów zastosowania wodoru
w silniku spalinowym.
Projekt uruchomienie nowych rynków i usług
W ramach programu realizowane są działania związane z projektowaniem, wykonanie i testowanie rozwiązań w
zakresie udoskonalania i dostosowaniem obecnych usług, rozwiązań technologicznych i organizacyjnych SESCOM
(takich jak Platforma SES Support® i Platforma Mobilna, procedury oparte na ISO, SESCOM Book – jako zbiór
procedur koordynacyjnych itp.) – do poszczególnych rynków zagranicznych. Niezbędne jest opisanie i wdrożenie
działań dostosowujących know how do rynków zagranicznych. Jest to o tyle istotne, iż dotychczasowe kontakty
handlowe SESCOM na tych rynkach dotyczyły wyłącznie ograniczonej ilości firm międzynarodowych. Zatem chęć
szerszego dotarcia do klientów na rynkach lokalnych wymaga podjęcia działań rozwojowych i dostosowawczych,
które będą poprzedzały podejmowane w późniejszym terminie działania handlowe. Projekt wpisuje się w
strategie SESCOM 2016.
Planowane korzyści finansowe – 10 mln EUR.
Planowane koszty – 1 mln PLN / Koszty zrealizowane na dzień bilansowy - 0,68 mln PLN
W projekcie nastąpi rozwinięcie metody szansy do metody prowokowania (wykreowania) szansy. Nastąpi także
budowa międzynarodowej struktury outsourcingu utrzymania technicznego budynków należących do klientów
sieciowych, działających w skali międzynarodowej, gwarantując jednolite standardy obsługi na obszarze
działania, uwzględniające lokalne uwarunkowania na terenie poszczególnych krajów.
21. Zapasy

Materiały
Produkcja w toku
Wyroby gotowe
Towary
Razem

Stan na 30.09.2015
PLN

Stan na 30.09.2014
PLN

272 740
490 334
84 663

241 117
42 994
-

847 737

284 111

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym Grupa nie tworzyła odpisów aktualizujących wartość zapasów.
Grupa dokonuje zakupów towarów i materiałów bezpośrednio potrzebnych do realizacji zdarzenia.
Materiały są zużywane na bieżąco, dlatego nie ma trwałej utraty wartości zapasu, a tym samym konieczności
tworzenia odpisu.
22. Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności
22.1. Należności z tytułu dostaw i usług
Stan na 30.09.2015
PLN
Należności z tytułu dostaw i usług
Rezerwa na należności zagrożone

-

Razem
Należności z tytułu podatków (innych niż podatek
dochodowy) i ubezpieczeń społecznych
Należności z tytułu zaliczek na środki trwałe
Należności z tytułu zaliczek na dostawy towarów
Pozostałe
Razem

12 171 374
68 617

Stan na 30.09.2014
PLN

-

5 713 834
45 868

12 102 757

5 667 965

483 436
57 199
94 268
269 724

424 890

904 626

690 509

61 914
203 704

Średni termin spłaty należności z tytułu sprzedaży towarów i usług wynosi 72 dni. Spółka dominująca utworzyła
odpisy aktualizujące w pełni pokrywające należności przeterminowane o ponad 360 dni, ponieważ z doświadczeń
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historycznych wynika, iż takie należności są w zasadzie nieściągalne. Na należności nieuregulowane przez 120 do
360 dni tworzy odpis aktualizujący w oparciu o szacunkowe kwoty nieściągalnych należności z tytułu sprzedaży
usług na podstawie doświadczeń z przeszłości oraz analizy sytuacji finansowych poszczególnych kontrahentów.
Przed przyjęciem nowego klienta Grupa dokonuje oceny zdolności kredytowej klienta. Ze względu na specyfikę
działalności Grupa współpracuje z Grupami znanymi w branży, co wpływa na ocenę ryzyka kredytowego. Terminy
płatności są elementem oferty przedstawianej kontrahentowi.
Powyżej przedstawione salda należności z tytułu dostaw i usług, zawierają należności, które są przeterminowane
na koniec okresu sprawozdawczego i na które Grupa nie utworzyła rezerw, ponieważ nie nastąpiła istotna zmiana
jakości tego zadłużenia, w związku z czym nadal uznaje się je za ściągalne.
W spółkach zależnych nie występują należności wymagające dokonania odpisu aktualizującego.
Analiza wiekowa należności z tytułu dostaw i usług przeterminowanych, ale nieobjętych odpisem z tytułu utraty
wartości
Stan na 30.09.2015
PLN

Stan na 30.09.2014
PLN

9 955 155
1 309 229
770 922
54 277
13 174

4 950 028
481 823
194 624
16 459
25 031

12 102 757

5 667 965

Nieprzeterminowane
Przeterminowane do 30 dni
Przeterminowane 31 - 90 dni
Przeterminowane 91-120 dni
Przeterminowane powyżej 120 dni
Razem

Określając poziom ściągalności należności z tytułu dostaw i usług, Grupa uwzględnia zmiany ich jakości od dnia
udzielenia kredytu do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego. Koncentracja ryzyka kredytowego jest
ograniczona ze względu na duża weryfikację stanu należności, windykację i ograniczenie sprzedaży przy
powstawaniu przeterminowań.
Analiza wiekowa należności z tytułu dostaw i usług, które utraciły wartość
Wiekowanie aktywów finansowych, które utraciły
wartości

Stan na 30.09.2015
PLN

Stan na 30.09.2014
PLN

4 916

3 510

63 702

42 359

68 617

45 868

Stan na 30.09.2015
PLN

Stan na 30.09.2014
PLN

45 868
30 232

37 980
11 373
1 216
2 268

Nieprzeterminowane (i)
Przeterminowane powyżej 120 dni
Razem

(i)

Naliczone odsetki od należności przeterminowanych

Zmiany stanu rezerw na należności zagrożone

Stan na początek okresu sprawozdawczego
Odpisy z tytułu utraty wartości należności
Kwoty odpisane jako nieściągalne
Kwoty odzyskane w ciągu roku
Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości
Odwrócenie dyskonta
Stan na koniec okresu sprawozdawczego

-

7 166
318
68 617
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-

45 868

23. Umowy długoterminowe
W okresie objętym sprawozdaniem Grupa nie zwierała umów długoterminowych.
24. Kapitał akcyjny

Kapitał akcyjny
Razem

Stan na 30.09.2015
PLN

Stan na 30.09.2014
PLN

2 100 000

2 100 000

2 100 000

2 100 000

Stan na 30.09.2015
PLN

Stan na 30.09.2014
PLN

2 100 000
1
2 100 000

2 100 000
1
2 100 000

24.1. Kapitał akcyjny wg stanu na dzień bilansowy

Liczba akcji
Wartość nominalna 1 akcji
Kapitał podstawowy

Zarejestrowany kapitał akcyjny obejmuje:
Struktura kapitału akcyjnego
Struktura kapitału akcyjnego wg stanu na dzień 30.09.2015
Seria / emisja
Rodzaj akcji (zwykłe / imienne)

Rodzaj
uprzywilejowania

Akcje serii "A" imienne

uprzywilejowane
co do głosu
- 2 głosy na akcję

Akcje serii "B" zwykłe
Akcje serii "C" zwykłe
Akcje serii "D" zwykłe
Akcje serii "E" zwykłe

Razem

Liczba akcji

Wartość serii /
emisji
wg wartości
nominalnej

1 500 000

1 500 000

50 000
100 000
450 000
2 100 000

50 000
100 000
450 000
2 100 000

Struktura kapitału akcyjnego wg stanu na dzień 30.09.2014
Seria / emisja
Rodzaj akcji (zwykłe / imienne)

Rodzaj
uprzywilejowania

uprzywilejowane
co do głosu
- 2 głosy na akcję

Akcje serii "A" imienne

Liczba akcji

Warto serii /
emisji
wg wartości
nominalnej

1 500 000

1 500 000

Akcje serii "B" zwykłe

50 000

50 000

Akcje serii "C" zwykłe

100 000

100 000
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Akcje serii "D" zwykłe

450 000

450 000

Akcje serii "E" zwykłe

-

-

2 100 000

2 100 000

Razem

Struktura właścicielska wg stanu na dzień 30.09.2015
Liczba
akcji

Akcjonariusz

Sławomir Halbryt
Adam Kabat
Sławomir Kądziela
Alfa 1 CEE Investments S.A. SICAV - SIF
Pozostali

% kapitału
podstawowego

1 005 875
211 588
241 588
444 163
196 786
2 100 000

Razem

% ogólnej liczby
głosów

47,90%
10,08%
11,50%
21,15%
9,37%

54,49%
11,60%
12,43%
12,34%
9,14%

100%

100%

Struktura właścicielska wg stanu na dzień 30.09.2014
Akcjonariusz

Liczba
akcji

Sławomir Halbryt

1 005 875

47,90%

54,49%

Adam Kabat

211 588

10,08%

11,60%

Sławomir Kądziela

241 588

11,50%

12,43%

Alfa 1 CEE Investments S.A. SICAV - SIF

444 163

21,15%

12,34%

Pozostali

196 786

9,37%

9,14%

2 100 000

100%

100%

Razem

% kapitału
podstawowego

% ogólnej liczby
głosów

24.2. Kapitał z aktualizacji wyceny
W okresach objętych sprawozdaniem finansowym Grupa nie tworzyła kapitału z aktualizacji wyceny.
24.3. Kapitał rezerwowy
Stan na 30.09.2015
PLN

Stan na 30.09.2014
PLN

Kapitał rezerwowy o charakterze ogólnym

305 605

305 605

Razem

305 605

305 605

Stan na 30.09.2015
PLN

Stan na 30.09.2014
PLN

Kapitał zapasowy tworzony z nadwyżki z tytuły emisji akcji
powyżej ich wartości nominalnej

4 005 160

4 005 160

Razem

4 005 160

4 005 160

24.4. Kapitał zapasowy
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24.5. Zyski zatrzymane
Stan na 30.09.2015

Niepodzielony zysk/(strata) z lat ubiegłych
Kapitał zapasowy tworzony zgodnie z Kodeksem Spółek
Handlowych
Zysk bieżącego okresu obrotowego
Zyski zatrzymane razem

Stan na 30.09.2014
PLN

7 169 500

4 862 882

488 643

321 104

3 138 015

2 474 158

10 796 159

7 658 144

25. Kredyty, pożyczki otrzymane i inne źródła finansowania
Grupa posiada otwarte kredyty zaciągnięte na zakup samochodów w jednostce zależnej.
Stan na 30.09.2015
PLN

Stan na 30.09.2014
PLN

77 147

126 182

Razem

77 147

126 182

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe

77 147

37 856
88 327

Razem

77 147

126 182

Niezabezpieczone - po koszcie zamortyzowanym
Kredyty w rachunku bieżącym (i)
Kredyty bankowe (ii)
Pożyczki
Zabezpieczone - po koszcie zamortyzowanym
Kredyty w rachunku bieżącym (i)
Kredyty bankowe (ii)
Pożyczki

Zobowiązania z tytułu kredytów na dzień 30.09.2014

Nazwa (firma)

Kwota
kredytu wg
umowy
CZK

Kwota do
spłaty
CZK

Kwota do
spłaty
PLN

Credium a.s.

448 560

201 852

30 641

CSOB Leasing a.s.

365 358

226 347

34 359

CSOB Leasing a.s.

CSOB Leasing a.s.
Razem

333 990

155 775

Warunki
oprocentowania
9,5 p.a.

247 269

37 535

1 507 572

831 243

126 183
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Zabezpieczenia

W ramach umowy nie jest
2016-12-28 zabezpieczenia

9,56% p.a.

Ubezpieczenie w ramach
umowy. 2013/204 na kwotę
2017-06-12 9.977,16 CZK

22,33% p.a.

Ubezpieczenie w ramach
umowy. 2013/2014 na kwotę
2016-10-02 7.410,24 CZK

9,5 p.a.

Ubezpieczenie w ramach
umowy. 2013/2014 na kwotę
2017-06-05 5.740,68 CZK

23 647

359 664

Termin
spłaty

Zobowiązania z tytułu kredytów na dzień 30.09.2015

Nazwa (firma)

Kwota
kredytu wg
umowy
CZK

Kwota do
spłaty
CZK

Kwota do
spłaty
PLN

Credium a.s.

448 560

112 140

17 494

CSOB Leasing a.s.

365 358

144 039

22 470

CSOB Leasing a.s.

CSOB Leasing a.s.
Razem

333 990

359 664
1 507 572

81 003

157 353
494 535

Warunki
oprocentowania
9,5 p.a.

Termin
spłaty

Zabezpieczenia

W ramach umowy nie jest
2016-12-28 zabezpieczenia

9,56% p.a.

Ubezpieczenie w ramach
umowy. 2013/204 na kwotę
2017-06-12 9.977,16 CZK

22,33% p.a.

Ubezpieczenie w ramach
umowy. 2013/2014 na kwotę
2016-10-02 7.410,24 CZK

9,5 p.a.

Ubezpieczenie w ramach
umowy. 2013/2014 na kwotę
2017-06-05 5.740,68 CZK

12 636

24 547
77 147

26. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
Bierne rozliczenia międzyokresowe
Pozostałe
Razem

Stan na 30.09.2015
PLN

Stan na 30.09.2014
PLN

6 324 169

2 539 159

1 313 561

592 748

183 059
926 484
38 566

147 300
27 583

8 785 839

3 306 790

27. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
27.1. Ogólne warunki leasingu
Grupa użytkuje część aktywów (głównie samochody) w ramach leasingu finansowego. Średni okres
obowiązywania umowy leasingu wynosi 3-4 lat. Grupa ma możliwość zakupu wynajmowanego sprzętu za kwotę
jego wartości nominalnej na koniec obowiązywania umowy. Zobowiązania Grupy wynikające z umów leasingu
finansowego są zabezpieczone prawami leasingodawców do składników aktywów objętych umową.
27.2. Zobowiązania z tytułu leasingu

Nie dłużej niż 1 rok
Dłużej niż 1 rok i do 5 lat
Powyżej 5 lat
Razem
Minus przyszłe obciążenia finansowe
Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych

Stan na 30.09.2015
PLN

Stan na 30.09.2014
PLN

188 801

202 100

395 462

54 787

584 263

256 887
256 887

584 263
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28. Zastosowanie MSSF po raz pierwszy
W dokumencie informacyjnym z 2013 roku przy wprowadzeniu akcji Spółki do alternatywnego systemu obrotu
wskazano, że docelowo akcje Spółki będą wprowadzone na rynek regulowany. Aktem notarialnym z 12 stycznia
2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i
wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym. Na tym zgromadzeniu
Akcjonariusze podjęli uchwałę w sprawie sporządzania zarówno jednostkowych jak i skonsolidowanych
sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej począwszy
od 1 października 2014 roku. Dla celów sprawozdawczych oraz prospektu emisyjnego dokonano przekształcenia
historycznych sprawozdań finansowych Spółki, które poddano badaniu przez biegłego rewidenta.
W związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki SESCOM do obrotu
na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rok obrotowy zakończony 30
września 2015 roku jest pierwszym okresem, za który SESCOM S.A. sporządziła skonsolidowane sprawozdania
finansowe z MSSF oraz związanymi z nimi interpretacjami przyjętymi przez Unię Europejską. Datę przejścia na
MSSF dla SESCOM S.A. jest dzień 1 października 2014 roku i na ten dzień został sporządzony bilans otwarcia.
Przejście na MSSF zostało ujęte zgodnie ze standardem MSSF 1 z dniem 1 października 2014 r. jako data przejścia.
Zmiany stosowanych zasad rachunkowości przyjęto jako konsekwencja przejścia na MSSF i opisano poniżej wraz
z uzgodnieniem skutków przejścia na MSSF w odniesieniu do wcześniej stosowanych zasad.
Uzgodnienie rachunku zysków i strat według Polskich Standardów Rachunkowości i MSSF

Zmiana wyniku finansowego netto wynika z:
1.
Odwrócenia amortyzacji wartości firmy
2.
Korekty wyniku w związku ze zmianą podatku odroczonego
3.
Korekty wartości odsetek od leasingu
4.
Korekty amortyzacji środków transportu
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Uzgodnienie rachunku zysków i strat według Polskich Standardów Rachunkowości i MSSF za okres 01.10.2013 do 30.09.2014 (wariant kalkulacyjny)

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży
Koszt własny sprzedaży
Zysk (strata) brutto na sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty zarządu
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych
Zysk (strata)
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto
Inne całkowite dochody
Zyski/(Straty) aktuarialne
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów
Inne całkowite dochody (netto)
Całkowite dochody ogółem
Zysk netto przypadający:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Udziałom niesprawującym kontroli

Okres
zakończony
30.09.2014

Okres
zakończony
30.09.2014

Okres
zakończony
30.09.2014

MSSF

Efekt przejścia
na MSSF

Ustawa o
rachunkowości

25 342 120
17 475 320
7 866 800
1 226 350
4 114 408
654 830
94 202
3 086 671
169 832
145 023
3 099
3 108 381
(6 021)
3 102 361
628 202
3 730 563

3 730 563

(250 795)
6 518
(244 277)

25 342 120
17 475 320
7 866 800
1 226 350
4 135 106
654 830
312 047
3 325 214
169 832
157 275
3 099
3 108 381
(6 021)
3 353 156
621 684
3 974 840

(244 277)

3 974 840

(20 698)
(217 845)
(238 543)
(12 252)

(22 196)

Korekta
podatku
odroczonego

Amortyzacja
wartości firmy

-

Korekta odsetek
od leasingu

-

-

Korekta
amortyzacji

(20 698)

(217 845)
(217 845)

-

(20 698)

(12 252)

-

(12 252)

(20 698)

(217 845)

6 518
6 518

(12 252)

(20 698)

(217 845)

6 518

(12 252)

(20 698)

(217 845)

-

(22 196)

(22 196)
3 708 367

(244 277)

(22 196)
3 952 644

(217 845)

6 518

(12 252)

(20 698)

3 708 367

(244 277)

3 952 644

(217 845)

6 518

(12 252)

(20 698)

Uzgodnienie sprawozdania z sytuacji finansowej według Polskich Standardów Rachunkowości i MSSF sporządzonego na dzień 30.09.2014

AKTYWA

Stan na
30.09.2014

Stan na
30.09.2014
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Stan na
30.09.2014

Amortyzacja
wartości firmy

Korekta
amortyzacji

Korekta odsetek
od leasingu

Korekta podatku
odroczonego

MSSF
AKTYWA TRWAŁE
Rzeczowe aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne
Wartość firmy
Pozostałe aktywa niematerialne
Inwestycje w jednostkach zależnych
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

Efekt przejścia
na MSSF

Ustawa o
rachunkowości

578 175
1 742 759
11 960
18 824

147 632
1 396 355
-

430 544
346 404
11 960
18 824

30 451
156 000
2 538 170

1 543 987

30 451
156 000
994 183

284 111
6 296 560
61 914
1 228 636
7 653 578
15 524 799

(18 329)
(18 329)

284 111
6 296 560
61 914
1 246 965
7 653 578
15 543 128

-

-

(18 329)

-

Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
Aktywa obrotowe razem

15 524 799

(18 329)

15 543 128

-

-

(18 329)

-

AKTYWA RAZEM

18 062 969

1 525 658

16 537 311

1 396 355

147 632

(18 329)

-

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Pozostałe aktywa finansowe
Pozostałe aktywa
Aktywa trwałe razem
AKTYWA OBROTOWE
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
Należności z tytułu leasingu finansowego
Należności z tytułu zaliczek na dostawy towarów
Należności z tytułu kontraktów długoterminowych
Pozostałe aktywa finansowe
Bieżące aktywa podatkowe
Pozostałe aktywa
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

PASYWA

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
Wyemitowany kapitał akcyjny
Nieopłacony kapitał zakładowy
Akcje własne
Inne skumulowane całkowite dochody
Kapitał zapasowy

Stan na
30.09.2014

Stan na
30.09.2014

Stan na
30.09.2014

MSSF

Efekt przejścia
na MSSF

Ustawa o
rachunkowości

2 100 000
4 005 160

-
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2 100 000

4 005 160

147 632
1 396 355

-

1 396 355

147 632

-

-

(18 329)

Amortyzacja
wartości firmy

Korekta
amortyzacji

Korekta odsetek
od leasingu

Korekta podatku
odroczonego

Kapitał rezerwowy
Kapitał z tyt. różnić kursowych z konsolidacji
Zyski zatrzymane
Zysk (strata) netto

305 605
(45 070)
5 189 835
2 474 158
14 029 688

1 264 488
244 277
1 508 766

305 605
(45 070)
3 925 347
2 229 881
12 520 922

-

-

-

14 029 688

1 508 766

14 029 688

88 327
54 787
35 415
178 529

Kwoty ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami
klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży
Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej
Kapitały przypadające udziałom niedającym kontroli
Razem kapitał własny
Zobowiązania długoterminowe
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
Pozostałe zobowiązania finansowe
Rezerwa na podatek odroczony
Rezerwy długoterminowe
Przychody przyszłych okresów
Pozostałe zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe razem

PASYWA

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
Pozostałe zobowiązania finansowe
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
Bieżące zobowiązania podatkowe
Rezerwy krótkoterminowe
Przychody przyszłych okresów
Pozostałe zobowiązania

-

1 178 510
217 845
1 396 355

126 933
20 698
147 632

(21 105)
12 252
(8 853)

(19 850)
(6 518)
(26 368)

12 520 922

1 396 355

147 632

(8 853)

(26 368)

1 508 766

12 520 922

1 396 355

147 632

(8 853)

(26 368)

(1 639)
26 368
24 729

88 327
56 426
9 047
153 800

Stan na
30.09.2014

Stan na
30.09.2014

Stan na
30.09.2014

MSSF

Efekt przejścia
na MSSF

Ustawa o
rachunkowości

(1 639)
26 368

-

Amortyzacja
wartości firmy

-

Korekta
amortyzacji

(1 639)

Korekta odsetek
od leasingu

26 368

Korekta podatku
odroczonego

3 131 589
202 100
37 856
175 201
131 621
3 678 367

(7 837)
(7 837)

3 131 589
209 937
37 856
175 201
131 621
3 686 204

-

-

(7 837)

Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako
przeznaczone do sprzedaży
Rozliczenia międzyokresowe bierne
Zobowiązania krótkoterminowe razem

176 386
3 854 753

(7 837)

3 686 204

-

-

(7 837)

-

Zobowiązania razem

4 033 282

16 892

3 840 003

-

-

(9 476)

26 368

186

(7 837)

PASYWA RAZEM

18 062 969

1 525 658

16 360 925

1 396 355

147 632

(18 329)

0

Uzgodnienie sprawozdania z sytuacji finansowej według Polskich Standardów Rachunkowości i MSSF sporządzonego na dzień 30.09.2013 *)

AKTYWA

AKTYWA TRWAŁE
Rzeczowe aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne
Wartość firmy
Pozostałe aktywa niematerialne
Inwestycje w jednostkach zależnych
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Pozostałe aktywa finansowe
Pozostałe aktywa
Aktywa trwałe razem
AKTYWA OBROTOWE
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
Należności z tytułu leasingu finansowego
Należności z tytułu kontraktów budowlanych
Należności z tytułu kontraktów długoterminowych
Pozostałe aktywa finansowe
Bieżące aktywa podatkowe
Pozostałe aktywa
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Stan na
30.09.2013

Stan na
30.09.2013

Stan na
30.09.2013

Ustawa o
rachunkowości

Efekt przejścia
na MSSF

MSSF

750 913
564 249
189 549
382 623
29 342
24 240
12 522
1 953 438

126 933
1 178 510
1 305 444

877 846
1 742 759
189 549
382 623
29 342
24 240
12 522
3 258 882

358 028
4 565 541
371 097
6 745 740
12 040 406

(58 918)
(58 918)

Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
Aktywa obrotowe razem

12 040 406

AKTYWA RAZEM

13 993 845

Amortyzacja
wartości firmy

Korekta
amortyzacji

Korekta odsetek
od leasingu

Korekta podatku
odroczonego

126 933
1 178 510

1 178 510

126 933

-

-

358 028
4 565 541
312 180
6 745 740
11 981 489

-

-

-

-

(58 918)

11 981 489

-

-

-

-

1 246 526

15 240 371

1 178 510

126 933

-

-
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KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
Wyemitowany kapitał akcyjny
Nieopłacony kapitał zakładowy
Akcje własne
Inne skumulowane całkowite dochody
Kapitał zapasowy
Kapitał rezerwowy
Zyski zatrzymane
Zysk (strata) netto

Stan na
30.09.2013

Stan na
30.09.2013

Stan na
30.09.2013

Ustawa o
rachunkowości

Efekt przejścia
na MSSF

MSSF

Amortyzacja
wartości firmy

2 100 000
7 186 110
305 605
743 169
10 334 884

985 424
279 065
1 264 488

2 100 000
7 186 110
305 605
985 424
1 022 234
11 599 372

-

-

-

Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej
Kapitały przypadające udziałom niedającym kontroli

10 334 884

1 264 488

Razem kapitał własny

10 334 884

303 008
17 486
320 494

Kwoty ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami
klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży

Zobowiązania długoterminowe
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
Pozostałe zobowiązania finansowe
Rezerwa na podatek odroczony
Rezerwy długoterminowe
Przychody przyszłych okresów
Pozostałe zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe razem

PASYWA

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
Pozostałe zobowiązania finansowe
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe

Korekta odsetek
od leasingu

Korekta podatku
odroczonego

960 665
217 845
1 178 510

65 828
61 105
126 933

(27 908)
6 803
(21 105)

(13 162)
(6 688)
(19 850)

11 599 372

1 178 510

126 933

(21 105)

(19 850)

1 264 488

11 599 372

1 178 510

126 933

(21 105)

(19 850)

(8 969)
19 850
10 881

294 039
37 336
331 375

Stan na
30.09.2013

Stan na
30.09.2013

Stan na
30.09.2013

Ustawa o
rachunkowości

Efekt przejścia
na MSSF

MSSF

2 242 520
435 407
-

Korekta
amortyzacji

(28 844)
-
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2 213 677
435 407
-

(8 969)
19 850

-

Amortyzacja
wartości firmy

-

Korekta
amortyzacji

(8 969)

Korekta odsetek
od leasingu

(28 844)

19 850

Korekta podatku
odroczonego

Bieżące zobowiązania podatkowe
Rezerwy krótkoterminowe
Przychody przyszłych okresów
Pozostałe zobowiązania

416 724
108 888
134 927
3 338 466

(28 844)

416 724
108 888
134 927
3 309 623

-

-

(28 844)

-

Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako
przeznaczone do sprzedaży
Rozliczenia międzyokresowe bierne
Zobowiązania krótkoterminowe razem

3 338 466

(28 844)

3 309 623

-

-

(28 844)

-

Zobowiązania razem

3 658 961

(17 962)

3 640 998

-

-

(37 812)

19 850

13 993 845

1 246 526

15 240 371

1 178 510

126 933

(58 918)

(0)

PASYWA RAZEM

*) Jednostka za okres od 01.10.2012 r. do 30.09.2013 r. nie sporządzała sprawozdania skonsolidowanego, dlatego dane przedstawione w sprawozdaniu zawierają dane jednostkowe.
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29. Instrumenty finansowe
29.1. Zarządzanie ryzykiem kapitałowym
Grupa zarządza kapitałem by zagwarantować, że będzie zdolna kontynuować działalność przy jednoczesnej
maksymalizacji rentowności dzięki optymalizacji relacji zadłużenia do kapitału własnego.
W Grupie dokonuje się regularnego przeglądu struktury kapitałowej i poziomu oraz struktury czasowej
zobowiązań. W ramach tych przeglądów analizuje się koszty kapitału i ryzyko związane z poszczególnymi jego
kategoriami.
Głównymi składnikami podlegającymi ww. analizie są:
• środki pieniężne i ich ekwiwalenty – ujawnione w nocie 33,
• kapitał, w tym, kapitały rezerwowe i zysk zatrzymany – ujawnione w notach nr 23 (23.1 – 23.5)
Na Grupę nie są nałożone zewnętrzne wymagania kapitałowe za wyjątkiem tego, iż zgodnie z art. 396 §1 Kodeksu
Spółek Handlowych, któremu podlega spółka dominująca, na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy,
do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej
jednej trzeciej kapitału akcyjnego. Ta część kapitału zapasowego (zysków zatrzymanych) nie jest dostępna do
dystrybucji na rzecz Akcjonariuszy.
Grupa okresowo dokonuje przeglądu struktury kapitałowej. W ramach przeglądu analizuje koszt kapitału oraz
rodzaje ryzyka związanego z każdą klasą kapitału.
29.2. Cele zarządzania ryzykiem finansowym
Działalność Grupy może wiązać się z ekspozycją na ryzyko finansowe zmian kursów walut i stóp procentowych.
Grupa nie wykorzystuje ani nie obraca instrumentami finansowymi – w tym finansowymi instrumentami
pochodnymi z uwagi na brak istotnych ryzyk, przed którymi konieczne byłoby tego rodzaju zabezpieczenie.
Grupa nie przeprowadza żadnych istotnych transakcji w walutach obcych, ani nie lokuje środków i nie pożycza w
tych walutach. Grupa nie lokuje ani nie pożycza środków pieniężnych na warunkach innych niż stopy procentowe
skorelowane z rynkiem
29.3. Ryzyko rynkowe
Działalność Grupy w niewielkim stopniu wiąże się z ekspozycją na ryzyko finansowe zmian kursów walut i stóp
procentowych. Grupa nie stosuje instrumentów pochodnych do zarządzania ryzykiem kursowym ani ryzykiem
stóp procentowych, gdyż minimalizacja ryzyka przez hedging naturalny jest wystarczająca.
Ekspozycja na ryzyko walutowe ulega zmianom w zależności od wolumenu transakcji przeprowadzanych w
walucie.
29.4. Zarządzanie ryzykiem stóp procentowych
Grupa narażona jest na ryzyko stóp procentowych, z uwagi na zawarte umowy leasingu oparte o zmienne stopy
procentowe. Działalność zabezpieczająca podlega regularnej ocenie w celu dostosowania do bieżącej sytuacji
stóp procentowych i określonej gotowości poniesienia ryzyka oraz dla zapewnienia optymalnej strategii
zabezpieczeń.
29.4.1. Wrażliwość na wahania stóp procentowych
Przedstawioną poniżej analizę wrażliwości oparto o stopień narażenia na ryzyko stóp procentowych
instrumentów finansowych zobowiązań wynikających z umów leasingu na dzień bilansowy. W przypadku
zobowiązań o oprocentowaniu zmiennym zakłada się na potrzeby analizy, że kwota zobowiązań niespłaconych
na dzień bilansowy była niezapłacona przez cały rok. W sprawozdaniach wewnętrznych dotyczących ryzyka stopy
procentowej dla kluczowych członków kierownictwa wykorzystuje się wahania w górę i w dół o 50 punktów
bazowych, co odzwierciedla ocenę kierownictwa dotyczącą prawdopodobnej zmiany stóp procentowych.
Gdyby stopy procentowe były o 50 punktów bazowych wyższe/niższe, a wszystkie inne zmienne zachowały stałą
wartość, to wyniki i kapitały Grupy nie zmieniłyby się istotnie za okresy objęte skonsolidowanymi informacjami
finansowymi.
29.5. Zarządzanie ryzykiem kredytowym
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Ryzyko kredytowe oznacza ryzyko, że kontrahent nie dopełni zobowiązań umownych, w wyniku czego Grupa
poniesie straty finansowe. Grupa stosuje zasadę dokonywania transakcji wyłącznie z kontrahentami o
sprawdzonej wiarygodności kredytowej; w razie potrzeby uzyskując stosowne zabezpieczenie jako narzędzie
redukcji ryzyka strat finansowych z tytułu niedotrzymania warunków umowy. Grupa korzysta też z informacji
finansowych dostępnych publicznie oraz z własnych danych o transakcjach dokonując oceny swoich głównych
klientów. Narażenie Grupy na ryzyko wiarygodności kredytowej kontrahentów jest stale monitorowane, a
zagregowaną wartość zawartych transakcji rozkłada się na zatwierdzonych kontrahentów.
Na należności z tytułu dostaw i usług składają się kwoty należne od dużej liczby klientów. Prowadzi się bieżącą
ocenę kredytów na podstawie kondycji należności, a w razie konieczności wstrzymuje się klientom kredyt
kupiecki.
Grupa nie jest narażona na istotne ryzyko kredytowe wobec pojedynczego kontrahenta. Ryzyko kredytowe
dotyczące środków płynnych jest ograniczone.
Wartość bilansowa aktywów finansowych wykazanych w sprawozdaniu finansowym po uwzględnieniu strat z
tytułu utraty wartości odpowiada maksymalnemu narażeniu Grupy na ryzyko kredytowe bez uwzględnienia
wartości otrzymanych zabezpieczeń.
29.6. Zarządzanie ryzykiem płynności
Ostateczna odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem płynności spoczywa na zarządzie, który opracował
odpowiedni system zarządzania tym ryzykiem dla potrzeb zarządzania funduszami krótko-, średnio- i
długoterminowymi Grupy oraz zaspokojenia wymagań zarządzania płynnością. Grupa zarządza ryzykiem
płynności utrzymując odpowiednią wielkość kapitałów własnych, monitorując stale prognozowane i rzeczywiste
przepływy pieniężne oraz dopasowując profile wymagalności aktywów i zobowiązań finansowych.

Aktywa finansowe (+)
Należności własne
Środki pieniężne
Pozostałe aktywa finansowe

Stan na 30.09.2015
PLN

Stan na 30.09.2014
PLN

13 007 382

6 358 474

7 282 981

7 653 578

-

Środki pieniężne (w tym środki pieniężne grup przeznaczonych
do zbycia zakwalifikowanych jako przeznaczone do sprzedaży)

7 282 981

Wyceniane w wartości godziwej przez wynik (WGPW)
Przeznaczone do obrotu
Sklasyfikowane do wyceny w WGPW
Instrumenty pochodne pozostające w powiązaniach
zabezpieczających
Inwestycje utrzymywane do wymagalności
Pożyczki i należności własne (w tym należności handlowe grup
zakwalifikowanych jako przeznaczone do zbycia)
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Zobowiązania finansowe (-)
Oprocentowane kredyty i pożyczki
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Pozostałe zobowiązania finansowe
Ekspozycja na ryzyko płynności

-

7 653 578

-

-

-

-

13 007 382

6 358 474

-

-

584 263
8 785 839
10 920 261
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-

-

256 887
3 306 790
10 448 375

Informacje dotyczące niewykorzystanych linii kredytowych, którymi Grupa dysponuje jako narzędziem redukcji
ryzyka płynności.

Zabezpieczone kredyty w rachunku bieżącym
Kwota wykorzystana
Kwota niewykorzystana
Razem

Stan na 30.09.2015
PLN

Stan na 30.09.2014
PLN

600 000
600 000

600 000
600 000

29.7. Zarządzanie ryzykiem kursowym i walutowym
Ryzyko kursu walutowego jest definiowane jako możliwość zwiększenia lub zmniejszenia rynkowej wartości
kapitału własnego w wyniku zmian kursów walutowych. Ryzyko to obejmuje:
 Ryzyko konwersji (ryzyko przeliczania walut), które pojawia się w momencie przeliczania i konsolidacji
sprawozdań finansowych zagranicznych podmiotów zależnych. Kursowe ryzyko konwersji definiowane
jest jako różnica między całkowitą wartością denominowanych w walutach obcych składników
aktywów a całkowitą wartością denominowanych w walutach obcych zobowiązań. W szczególności na
ryzyko to narażone są:
- należności i zobowiązania zagraniczne,
- środki pieniężne denominowane w walutach obcych,
- papiery wartościowe denominowane w walutach obcych.

-

-

-

Ryzyko konwersji ma charakter „papierowy”, co oznacza, iż nie ma ono wpływu na wartość przepływów
pieniężnych, dopóki pozycje, których ryzyko to dotyczy nie zostaną zrealizowane.
Ryzyko ekonomiczne dotyczące zmiany kursów, które może trwale wpłynąć na konkurencyjność oraz
rynkową wartość przedsiębiorstwa poprzez wzrost kosztów lub spadek planowanych dochodów z
handlowych operacji zagranicznych. Ryzyko ekonomiczne utożsamiane jest z ryzykiem
długoterminowym, bardzo trudnym do kwantyfikowania i prognozowania.
Ryzyko transakcyjne, zwane także kontraktowym, urzeczywistnia się w następstwie niedotrzymania
zobowiązań umownych przez uczestników transakcji także w wyniku wystąpienia okoliczności
niezależnych, mających charakter siły wyższej. Podstawowe ryzyka transakcyjne, których nie zalicza się
do okoliczności siły wyższej, wyrażają się przede wszystkim w wyborze partnera (kontrahenta)
nieuczciwego, bądź takiego, który z powodów w znacznym stopniu od niego niezależnych, nie
wywiązuje się z umowy. Konsekwencją wyboru takiego partnera może np. brak lub częściowa zapłata
za usługę, czy zwłoka w regulowaniu płatności. Ryzyko kontraktowe może również wynikać z różnic
interpretacyjnych w odniesieniu do poszczególnych danych kontraktowych. W celu ograniczenia
ryzyka, zawarcie umowy poprzedzone jest uzyskaniem odpowiednich informacji o kontrahencie i jego
kondycji finansowej, a także analizą klauzul kontraktowych, aby nie dopuścić do możliwości dowolnej
ich interpretacji. Poziom ryzyka kontraktowego określa wielkość zaangażowanego kapitału; tak
bezpośredniego, jak i pośredniego, związanego z możliwością poniesienia strat spowodowanych
niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem zobowiązania kontrahenta. Zarządzanie tym ryzykiem
w Grupie Kapitałowej sprowadza się do niedopuszczania do zawierania kontraktów z kontrahentami,
których kondycja finansowa nie daje gwarancji spłaty zaangażowanego w wykonanie umowy kapitału,
czy np. realizowanej polityki ubezpieczania należności handlowych.
Ryzyko walutowe pojawia się w momencie, gdy występuje nierównowaga między wielkością aktywów
i pasywów denominowanych w tej samej walucie obcej i o tym samym terminie zapadalności (otwarta
pozycja walutowa). W zależności od tego, która strona przeważa (aktywna czy pasywna) mówimy o
długiej lub krótkiej pozycji walutowej. Jeżeli:



aktywa wyrażone w walucie obcej = pasywa wyrażone w walucie obcej → zamknięta pozycja
walutowa,
aktywa wyrażone w walucie obcej > pasywa wyrażone w walucie obcej → otwarta długa pozycja
walutowa,
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aktywa wyrażone w walucie obcej < pasywa wyrażone w walucie obcej → otwarta krótka pozycja
walutowa.

W celu zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym w Grupie Kapitałowej stosowane są instrumenty wewnętrzne,
tj. hedging naturalny, takie jak:
- rozliczanie płatności zagranicznej w walucie krajowej,
- przyśpieszanie lub opóźnianie płatności,
- wzajemnie równoważenie w danej walucie strumieni zobowiązań i należności,
- łączenie kilku mniejszych transakcji w jedną większą.
29.8. Szacowanie wartości godziwej
W tabeli poniżej przedstawiono instrumenty finansowe wyceniane wg wartości godziwej w podziale na
poszczególne metody wyceny. Poszczególne poziomy zdefiniowano w sposób następujący:
• poziom 1 - wartość godziwa instrumentów finansowych stanowiących przedmiot obrotu na aktywnych
rynkach wynika z ich notowań na dzień bilansowy, ceny notowane (nieskorygowane) z aktywnych
rynków dla identycznych aktywów bądź zobowiązań;
• poziom 2 - wartość godziwa instrumentów finansowych niestanowiących przedmiotu obrotu na
aktywnym rynku, dane wejściowe inne niż notowania objęte zakresem poziomu 1 możliwe do
stwierdzenia lub zaobserwowania dla składnika aktywów bądź zobowiązań, bezpośrednio (tzn. w
postaci cen) lub pośrednio (tzn. na podstawie wyliczeń opartych na cenach);
• poziom 3 - wartość godziwa instrumentów finansowych niestanowiących przedmiotu obrotu na
aktywnym rynku, dane wejściowe dla wyceny składnika aktywów bądź zobowiązań, które nie są oparte
na możliwych do zaobserwowania danych rynkowych (tzn. dane niemożliwe do zaobserwowania).
Hierarchia wartości godziwej na 30.09.2015
Poziom 1
PLN
Aktywa finansowe
Pożyczki i należności
Pożyczki dla jednostek powiązanych
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności
Należności z tytułu leasingu finansowego
Razem aktywa

Poziom 2
PLN

Poziom 3
PLN

-

13 007 382
13 007 382
13 007 382

-

-

7 859 355
-

77 147
77 147
-

-

7 859 355
584 263
8 443 618

-

Zobowiązania finansowe
Zobowiązania finansowe wyceniane po zamortyzowanym
koszcie
Zabezpieczające instrumenty pochodne
Kredyty bankowe
Pożyczki od jednostek powiązanych
Pożyczki od jednostek pozostałych
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Razem zobowiązania

-

77 147

Hierarchia wartości godziwej na 30.09.2014
Poziom 1
PLN
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Poziom 2
PLN

Poziom 3
PLN

Aktywa finansowe
Pożyczki i należności
Pożyczki dla jednostek powiązanych
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności
Należności z tytułu leasingu finansowego
Razem aktywa

-

6 358 474
-

-

-

6 358 474
6 358 474

-

-

3 306 790
-

126 182
126 182
-

-

3 306 790
256 887
3 563 677

126 182

Zobowiązania finansowe
Zobowiązania finansowe wyceniane po zamortyzowanym
koszcie
Zabezpieczające instrumenty pochodne
Kredyty bankowe
Pożyczki od jednostek powiązanych
Pożyczki od jednostek pozostałych
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Razem zobowiązania

-

30. Przychody przyszłych okresów
Stan na 30.09.2015
PLN

Stan na 30.09.2014
PLN

2 992
2 992
2 992
2 992

131 487
133
131 621
131 621
131 621

Dotacje rządowe (i)
Pozostałe
Razem
Krótkoterminowe
Długoterminowe
Razem
(i)

Dotacje rządowe obejmują otrzymane wpłaty, wynikające z podpisanych umów na dotacje.
W dniu 17 grudnia 2013 roku Zarząd Grupy podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego o
dofinansowanie projektu „Skuteczni w zarządzaniu”, finansowanego z Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, z działania 8.1
Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo
dla przedsiębiorstw. Łączna wartość dofinansowania ze środków europejskich oraz dotacji celowej z budżetu krajowego wynosi
428.006,39 zł.

31. Transakcje ze stronami powiązanymi
W okresie objętym niniejszymi informacjami finansowymi Grupa zawierała transakcje handlowe ze stronami
powiązanymi i stowarzyszonymi.
Poniżej przedstawione są wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi i stowarzyszonymi z wyjątkiem
transakcji z jednostkami zależnymi ujętymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, gdyż te transakcje są
eliminowane w procesie konsolidacji.
Zgodnie z MSR 24, dotyczącym ujawniania transakcji na temat podmiotów powiązanych, przyjętym zgodnie z
rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 roku w sprawie
stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, następujące podmioty winny być uznane za
podmioty powiązane z SESCOM S.A. w 2015 roku
1.





Kryterium – członkowie Zarządu, członkowie Rady Nadzorczej:
Sławomir Halbryt
Prezes Zarządu,
Adam Kabat
Członek Zarządu,
Sławomir Kądziela
Członek Zarządu
Magdalena Budnik
Członek Zarządu
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Krzysztof Pietkun
Michał Kaczmarek
Adam Protasiuk
Wojciech Szabunio
Dariusz Wieczorek

2.





Kryterium – akcjonariusze:
Sławomir Halbryt
Adam Kabat
Sławomir Kądziela

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej

Alfa 1 CEE Investments S.A. SICAV - SIF

3. Kryterium – udział kapitałowy w spółce zależnej:
 SESCOM Czech Republic s.r.o.
 SESCOM Muszaki Szerviz kft
 SESCOM GmbH
 SDC Sp z o.o.
 SESCOM Technischer Support GmbH
4.


Kryterium – udział kapitałowy w spółce stowarzyszonej:
Bałtyckie Centrum Transferu Technologii S.A.

5.


Kryterium – pozostałe podmioty powiązane
Project Evolution Sp. z o.o.

31.1. Transakcje handlowe
W okresie objętym niniejszymi informacjami finansowymi Grupa zawierała transakcje handlowe ze stronami
powiązanymi i stowarzyszonymi.
Sprzedaż usług

Sprzedaż towarów i materiałów

Okres zakończony
30.09.2015
PLN
489 187

Okres zakończony
30.09.2014
PLN
331 493

Okres zakończony
30.09.2015
PLN
-

Okres zakończony
30.09.2014
PLN
6 383

SESCOM Muszaki Szerviz kft
SESCOM GmbH

235 708
449 759

8 852
224 032

-

6 115
7 712

SDC Sp z o.o
SESTORE Sp z o.o

260 616
85 917

-

100 962
2 827

-

420
1 836
-

-

-

-

-

-

-

-

8 046

2 295

SESCOM Czech Republic s.r.o.

SESCOM Technischer Support GmbH
Bałtyckie Centrum Transferu Technologii
MKB Biuro Rachunkowe Magdalena Budnik
KABAT Adam Kabat
DIAGONAL Sławomir Kądziela
Project Evolution Sp. z o.o.
Razem

1 531 489

566 672

Zakup usług
Okres zakończony Okres zakończony
30.09.2015
30.09.2014
PLN
PLN
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103 789

20 210

Zakup towarów i materiałów
Okres zakończony Okres zakończony
30.09.2015
30.09.2014
PLN
PLN

SESCOM Czech Republic s.r.o.
SESCOM Muszaki Szerviz kft
SESCOM GmbH
SDC Sp z o.o
SESTORE Sp z o.o
SESCOM Technischer Support GmbH
Bałtyckie Centrum Transferu Technologii
MKB Biuro Rachunkowe Magdalena Budnik
KABAT Adam Kabat
DIAGONAL Sławomir Kądziela
Project Evolution Sp. z o.o.
Razem

SESCOM Czech Republic s.r.o.

212

6 901

16 140

1 167
-

2 998
75 558

-

-

-

130 432
-

-

-

-

294 196

180 000
-

-

-

-

-

-

60 129
59 229
93 314
716 068

16 140

Przychody finansowe
Okres zakończony Okres zakończony
30.09.2015
30.09.2014
PLN
PLN
564
3 617

SESCOM Muszaki Szerviz kft
SESCOM GmbH
SDC Sp z o.o
SESTORE Sp z o.o

1 167

Koszty finansowe
Okres zakończony Okres zakończony
30.09.2015
30.09.2014
PLN
PLN
-

452
761

2 886
-

-

-

2 573
1 739

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SESCOM Technischer Support GmbH
Bałtyckie Centrum Transferu Technologii
MKB Biuro Rachunkowe Magdalena Budnik
KABAT Adam Kabat
DIAGONAL Sławomir Kądziela
Project Evolution Sp. z o.o.
Razem

186 901

6 089

6 503

-

-

Następujące stany występują na koniec okresu sprawozdawczego:
Kwoty należne od stron powiązanych

Kwoty płatne na rzecz stron
powiązanych

Stan na 30.09.2015 Stan na 30.09.2014
PLN
PLN

Stan na 30.09.2015 Stan na 30.09.2014
PLN
PLN

SESCOM Czech Republic s.r.o.

283 616

298 027

SESCOM Muszaki Szerviz kft
SESCOM GmbH

43 777
270 402

9 794
231 601

SDC Sp z o.o
SESTORE Sp z o.o

56 501
22 325

SESCOM Technischer Support GmbH
Bałtyckie Centrum Transferu Technologii
MKB Biuro Rachunkowe Magdalena Budnik
KABAT Adam Kabat
DIAGONAL Sławomir Kądziela
Project Evolution Sp. z o.o.
Razem

196

-

5 096
-

516
2 107
-

-

-

-

565

2 823

679 808

-

542 246

-

-

25 930
7 480

-

7 480
8 376
54 361

-

Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi odbyły się na warunkach równorzędnych z tymi, które
obowiązują w transakcjach zawartych na warunkach rynkowych. Zastosowano standardowe warunki płatności
pomiędzy podmiotami.
Nierozliczone salda należności i zobowiązań nie były zabezpieczone, nie były na nie udzielone bądź otrzymane
żadne gwarancje.
Na nierozliczone salda należności nie były tworzone rezerwy na należności wątpliwe lub nieściągalne.
31.2. Wynagrodzenia członków naczelnego kierownictwa
Kluczowy personel obejmuje Zarząd. Wynagrodzenia członków zarządu i pozostałych członków naczelnego
kierownictwa w roku obrotowym przedstawiały się następująco:
Okres zakończony
30.09.2015
PLN
Zarząd Spółki
Rada Nadzorcza
Razem

Okres zakończony
30.09.2014
PLN

973 450
66 000

991 060
66 000

1 039 450

988 500

31.3. Pożyczki i podobne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających,
nadzorujących
W okresach objętych sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.
32. Połączenie Spółek handlowych
W okresach objętych sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.
33. Zbycie działalności
W okresach objętych sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.
34. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Dla celów sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki
pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych z uwzględnieniem nierozliczonych kredytów w rachunku bieżącym.
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec roku obrotowego wykazane w rachunku przepływów pieniężnych
można w następujący sposób uzgodnić do pozycji bilansowych:

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty - lokaty bankowe
Razem

Stan na 30.09.2015
PLN

Stan na 30.09.2014
PLN

7 232 981
50 000
7 282 981

7 486 355
167 223
7 653 578

35. Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe
35.1. Zobowiązania warunkowe
W okresach objętych sprawozdaniem finansowym Grupa zaciągnęła zobowiązania warunkowe konieczne do
otrzymania kredytu oraz świadczeni usług.
Na zobowiązania warunkowe składają się:
Stan na 30.09.2015
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Stan na 30.09.2014

PLN
Gwarancje bankowe
Gwarancje bankowa należytego wykonania usługi
Bankowy tytuł egzekucyjny
(i)
(ii)

PLN
99 200
90 000

82 542
90 000

975 000 (i), (ii)
1 164 200

1 200 000 (i)
1 372 542

bankowy tytuł egzekucyjny - jako zabezpieczenie do kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w Banku BPH S.A, kredyt w kwocie
600.000,00 PLN przeznaczony na działalność bieżącą - zabezpieczenie 900.000,00
bankowy tytuł egzekucyjny - jako zabezpieczenie do gwarancji bankowej w kwocie 50.000,00 PLN Banku BPH S.A – zabezpieczenie 75.000,00

35.2. Aktywa warunkowe
W okresach objętych sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.
36. Istotne zdarzenia okresu sprawozdawczego
W okresach objętych sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.
37. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w jednostce dominującej
Stan na 30.09.2015
PLN

Stan na 30.09.2014
PLN

16 500
11 800
-

9 680
-

-

-

Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego (i)
Inne usługi poświadczające
Usługi doradztwa podatkowego
Pozostałe usługi

Łączne wynagrodzenie
28 300
9 680
(i)
za badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego w kwocie netto 10 500; za badanie skonsolidowanego
sprawozdania finansowego w kwocie netto 6 000.

38. Kursy walutowe
Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu
obowiązującego w dniu zawarcia transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w
walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego
na koniec okresu sprawozdawczego średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów)
finansowych lub, w przypadkach określonych zasadami (polityką) rachunkowości, kapitalizowane w wartości
aktywów.
Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania zagranicznych jednostek zależnych są przeliczane na walutę
prezentacji Grupy po kursie obowiązującym na dzień bilansowy, a ich rachunki zysków i strat są przeliczane po
kursie średnim ważonym kursie wymiany za dany okres obrotowy. Różnice kursowe powstałe w wyniku takiego
przeliczenia są ujmowane bezpośrednio w kapitale własnym jako jego odrębny składnik.
Sprawozdania jednostkowe spółek zagranicznych przeliczane są z uwzględnieniem czterech miejsc po przecinku.
W związku
z tym, że sprawozdanie skonsolidowane sporządzamy z dokładnością do pełnych złotych mogą wystąpić
zaokrąglenia i niezgodności w sumach na poziomie miejsc dziesiętnych.
Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej:
Stan na 30.09.2015
PLN
4,2386
0,1560
0,0135

EUR
CZK
HUF

Stan na 30.09.2014
PLN
4,1755
0,1518
0,0135

Średnia ze średnich kursów na koniec miesięcy za poszczególne okresy obrotowe kształtowały się następująco:
Stan na 30.09.2015
PLN

198

Stan na 30.09.2014
PLN

EUR
CZK
HUF

4,1729
0,1520
0,0135

4,1789
0,1529
0,0136

39. Umowy zawarte przez Grupę nieuwzględnione w Bilansie
W okresach objętych sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.
40. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym
roku obrotowego
W okresach objętych sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.
41. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w
sprawozdaniu finansowym
W okresach objętych sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.
42. Zdarzenia po dniu bilansowym
W okresach objętych sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

Sławomir Halbryt

Prezes Zarządu

Adam Kabat

Sławomir Kądziela

Magdalena Budnik

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

20.1.4

1.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SESCOM S.A. za okres od 1.10.2015
r. do 30.09.2016 r.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy SESCOM SA za okres 12 miesięcy zakończony
dnia 30 września 2016 sporządzone według międzynarodowych standardów sprawozdawczości
finansowej

1.1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Nota
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży
Koszt własny sprzedaży
Zysk (strata) brutto na sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty zarządu
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne

5
7
7
7
9
9
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Okres zakończony
30.09.2016
70 419 155
54 082 236
16 336 919
1 330 236
9 477 953
223 102
324 715

Okres zakończony
30.09.2015
44 556 819
33 618 802
10 938 018
1 410 884
5 649 552
221 134
94 139

Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych
Zysk (strata)
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

10
11
11

5 427 118
34 430
232 944
(2 145)
5 226 459

4 004 577
94 370
121 810
(3 030)
3 974 107

12

5 226 459
798 905
4 427 554

3 974 107
836 092
3 138 015

4 427 554

3 138 015

(3 362)
(3 362)
4 424 192

(26 103)
(26 103)
3 111 912

4 424 192
-

3 111 912
-

2,11

1,48

2,11

1,48

Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto
Inne całkowite dochody
Zyski/(Straty) aktuarialne
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów
Inne całkowite dochody (netto)
Całkowite dochody ogółem
Zysk netto przypadający:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Udziałom niesprawującym kontroli
Zysk (strata) na jedną akcję
(w zł/gr na jedną akcję)
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:
Zwykły
Z działalności kontynuowanej :
Zwykły

1.2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2016 roku

AKTYWA

Nota

AKTYWA TRWAŁE
Rzeczowe aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne
Wartość firmy
Pozostałe aktywa niematerialne
Inwestycje w jednostkach zależnych
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Pozostałe aktywa finansowe

2 214 964

1 057 832

17
18

8 508 326
996 496
13 684
534 864
1 057 027

1 742 759
1 244 935
15 810
208 460
697 297

13 325 361

4 967 093

21

Aktywa trwałe razem
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Stan na
30.09.2015

16

20
12

Pozostałe aktywa

Stan na
30.09.2016

AKTYWA OBROTOWE
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
Należności z tytułu leasingu finansowego
Należności z tytułu zaliczek na środki trwałe
Należności z tytułu zaliczek na dostawy towarów
Należności z tytułu kontraktów długoterminowych
Bieżące aktywa podatkowe
Pozostałe aktywa finansowe

22
23

3 076 227
18 214 934

23
23

138 073

847 737
12 843 269
57 199
94 268

123 200

12 647

1 013 016
4 093 700
26 659 151

580 462
7 282 981
21 718 562

Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
Aktywa obrotowe razem

26 659 151

21 718 562

AKTYWA RAZEM

39 984 511

26 685 656

Pozostałe aktywa
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

21
34

Nota

PASYWA
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
Wyemitowany kapitał akcyjny
Inne skumulowane całkowite dochody
Kapitał zapasowy
Kapitał rezerwowy
Kapitał z tyt. różnic z konsolidacji
Zyski zatrzymane

Stan na
30.09.2016

25

2 100 000

2 100 000

25
25

4 005 160
305 605
(3 362)
15 223 713

4 005 160
305 605
(26 103)
10 796 159

21 631 116

17 180 820

-

-

21 631 116
21 631 116

17 180 820
17 180 820

25
28
12

1 022 139
267 272

77 147
395 462
54 594

30
27

1 289 411

527 203

25

Kwoty ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami
klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży
Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej
Kapitały przypadające udziałom niedającym kontroli
Razem kapitał własny
Zobowiązania długoterminowe
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
Pozostałe zobowiązania finansowe
Rezerwa na podatek odroczony
Rezerwy długoterminowe
Przychody przyszłych okresów
Pozostałe zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe razem

Stan na
30.09.2015

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
Pozostałe zobowiązania finansowe
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
Bieżące zobowiązania podatkowe
Rezerwy krótkoterminowe

201

27
28
26

11 846 856
496 423
3 326 620
5 007

7 354 743
188 801
504 612

Przychody przyszłych okresów
Pozostałe zobowiązania

30

Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi
jako przeznaczone do sprzedaży
Rozliczenia międzyokresowe bierne
Zobowiązania krótkoterminowe razem

328 120

2 992

16 003 027

8 051 148

1 060 958
17 063 985

926 484
8 977 633

Zobowiązania razem

18 353 396

9 504 836

PASYWA RAZEM

39 984 511

26 685 656

202

27

-

1.3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Kapitał
podstawowy

Nadwyżka ze
sprzedaży akcji

Kapitał
rezerwowy
ogółem

Zyski zatrzymane z
lat ubiegłych

Zysk/strata netto
roku

RAZEM

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

Nota

Stan na 30 września 2014 roku

25

2 100 000

4 005 160

305 605

Zysk netto za rok obrotowy

5 144 765

2 474 158

14 029 688

-

3 138 015

3 138 015

13 118

Różnice z konsolidacji

13 118

Emisja akcji

-

Umorzenie akcji

-

Emisja akcji powyżej wartości nominalnej
Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych
Stan na 30 września 2015 roku

25

2 100 000

4 005 160

305 605

Zysk netto za rok obrotowy

2 474 158

(2 474 158)

-

7 632 041

3 138 015

17 180 820

-

4 427 554

4 427 554

22 741

Różnice z konsolidacji

22 741

Emisja akcji

-

Umorzenie akcji

-

Emisja akcji powyżej wartości nominalnej
Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych
Stan na 30 września 2016 roku

25

2 100 000

4 005 160

203

305 605

3 138 015

(3 138 015)

-

10 792 797

4 427 554

21 631 116

1.4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
Nota
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem
Korekty:
Amortyzacja i umorzenie aktywów trwałych
(Zysk) strata na działalności inwestycyjnej, w tym na sprzedaży
rzeczowych aktywów trwałych
(Zysk) strata z tytułu różnic kursowych
Udział w (zyskach) stratach jednostek stowarzyszonych
Odpis ujemnej wartości firmy
Koszty finansowe ujęte w wyniku
Otrzymane dywidendy
Zmiany w kapitale obrotowym:
(Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i
usług oraz pozostałych należności
(Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów
(Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów *)
Zwiększenie /(Zmniejszenie) salda zobowiązań z tytułu dostaw i
usług oraz pozostałych zobowiązań
Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw
Zwiększenie / (zmniejszenie) przychodów przyszłych okresów
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej
Podatek dochodowy zapłacony
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Płatności za rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne *)
Płatności za aktywa finansowe
Przychody ze zbycia aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych
Przychody ze zbycia aktywów finansowych
Odsetki otrzymane
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z
działalnością inwestycyjną
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Wpływ z emisji akcji
Nabycie akcji własnych
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek
Wpływ dotacji
Spłaty kredytów i pożyczek
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Odsetki zapłacone
Prowizje zapłacone
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej
Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach
obcych
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

7

23
22

30

30
26
28

Okres zakończony
30.09.2016

Okres zakończony
30.09.2015

5 226 459

3 974 107

1 135 130

430 971

424

(24 170)

22 741
2 126

13 118
3 014

116 228

(38 990)

1 276 648

383 943

(5 270 704)

(6 636 262)

(1 277 424)
(905 402)

(563 626)
(884 762)

3 065 150

4 223 153

-

-

(506 076)

621 470

1 608 651
1 217 428
391 223

1 118 023
678 158
439 865

(6 470 650)
3 552
21 671

(606 292)
41 830
66 891

(6 445 427)

(497 570)

3 850 000
78 709
(535 983)
(344 431)
(101 121)
(82 250)
2 864 924
(3 189 281)
7 282 981

(312 892)
(370 597)
7 653 578

-

-

4 093 700

7 282 981

(49 035)
(235 955)
(27 901)

*) błędne dane porównawcze zostały skorygowane, gdyż kwota 991.639 PLN nie stanowiła przepływów pieniężnych

2.

Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień
września 2016 roku
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Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 16.02.2017. Akcjonariusze lub
inne osoby nie mają prawa do wprowadzania zmian po dniu jego publikacji.

2.1. Informacje ogólne o jednostce dominującej
Spółka dominująca Grupy Kapitałowej SESCOM została utworzona na podstawie Aktu założycielskiego w dniu 14
sierpnia 2008 roku przed notariuszem w Gdańsku Tomaszem Binkowskim. (Rep. A nr 18518/2008).
Siedzibą Spółki dominującej jest Polska. Aktualnie Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym
w Sądzie rejonowym w Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000314588.
Przeważającym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej SESCOM jest naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12 Z. Grupy Kapitałowej SESCOM specjalizuje się w zarządzaniu serwisem technicznym oraz
świadczeniu usług serwisu klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania (HVAC), serwisu infrastruktury informatycznej i
telekomunikacyjnej oraz elektrycznego i budowlanego.
Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, skład organów zarządczych i nadzorujących Spółki
dominującej jest następujący:
Zarząd:
Sławomir Halbryt
Adam Kabat
Sławomir Kądziela
Magdalena Budnik

-

Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

-

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza:
Krzysztof Pietkun
Michał Kaczmarek
Adam Protasiuk
Wojciech Szabunio
Dariusz Wieczorek

Według stanu na dzień 30 września 2016 roku struktura akcjonariatu Spółki dominującej jest następująca:
Liczba
akcji / udziałów

Akcjonariusz / udziałowiec

Sławomir Halbryt
Adam Kabat
Sławomir Kądziela
Alfa 1 CEE Investments S.A. SICAV - SIF
Pozostali

1 005 875
211 588
241 588
444 163
196 786
2 100 000

Razem

% kapitału
podstawowego

% ogólnej liczby
głosów

47,90%
10,08%
11,50%
21,15%
9,37%

61,61%
7,42%
8,48%
15,58%
6,90%

100%

100%

2.2. Informacje o Grupie Kapitałowej
Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania za 2015 rok zostało sporządzone na podstawie sprawozdań
finansowych jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej i zestawione w taki sposób, aby Grupa stanowiła
jedną jednostkę.
Na dzień bilansowy 30.09.2016 roku w skład Grupy Kapitałowej SESCOM wchodzą:
Nazwa
SESCOM SA

Powiązanie
Spółka
dominująca
(najwyższego szczebla)

Działalność podstawowa
Grupa dominująca Grupy Kapitałowej SESCOM, specjalizującej się w
zarządzaniu serwisem technicznym oraz świadczeniu usług serwisu
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SESCOM
Czech
Republic s.r.o.
SESCOM Muszaki
Szerviz kft

Spółka zależna

SESCOM GmbH

Spółka zależna

SESCOM
Technischer
Support GmbH

Spółka zależna

SDC Sp. z o.o.

Spółka zależna

SESTORE Sp. z
o.o.
Bałtyckie Centrum
Transferu
Technologii
SA
(BCTT SA)

Spółka zależna

Spółka zależna

Spółka stowarzyszona

klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania (HVAC) oraz elektrycznego i
budowlanego.
Zarządzanie i świadczenie usług serwisu technicznego nieruchomości
na terenie Czech i Słowacji.
Zarządzanie i świadczenie usług serwisu technicznego nieruchomości
na terenie Węgier.
Zarządzanie i świadczenie usług serwisu technicznego nieruchomości
na terenie Niemiec.
Zarządzanie i świadczenie usług serwisu technicznego nieruchomości
na terenie Austrii.
Prace badawcze i rozwojowe nad systemami informatycznymi
wspomagającymi zarządzanie i optymalizujące procesy
Usługi remontów i remodelingu salonów handlowych i placówek
handlowych.
Zarządzanie procesem komercjalizacji badań naukowych oraz transferu
technologii pomiędzy nauką i biznesem oraz pomiędzy
przedsiębiorstwami.

Czas trwania działalności poszczególnych jednostek wchodzących w skład Grupy kapitałowej nie jest
ograniczony. Sprawozdania finansowe wszystkich jednostek podporządkowanych sporządzone zostały za ten
sam okres sprawozdawczy co sprawozdanie finansowe Grupy dominującej, przy zastosowaniu spójnych zasad
rachunkowości.
2.3. Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza
Walutą pomiaru Jednostki Dominującej i innych spółek uwzględnionych w niniejszym skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym oraz walutą sprawozdawczą niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
jest złoty polski. Waluty funkcjonalne pozostałych jednostek są wykazane w poniższej tabeli.
Sprawozdania finansowe spółek zagranicznych dla celów konsolidacji przeliczane są na walutę polską według
zasad zaprezentowanych poniżej w zasadach rachunkowości.
Sprawozdania jednostkowe spółek zagranicznych przeliczane są z uwzględnieniem czterech miejsc po przecinku.
W związku z tym, że sprawozdanie skonsolidowane sporządzane jest z w pełnych złotych mogą wystąpić
zaokrąglenia i niezgodności w sumach na poziomie miejsc dziesiętnych

Jednostka zależna

waluta
funkcjonalna

SESCOM Czech Republic s.r.o.

CZ

SESCOM Muszaki Szerviz kft

HU

SESCOM GmbH

EUR

Sestore Sp. z o.o.

PLN

SDC Sp. z o.o.

PLN

SESCOM Technischer Support GmbH

EUR

2.4. Platforma zastosowanych międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej

2.4.1. Oświadczenie o zgodności
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską („MSSF”) i jest z nimi zgodne.
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Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć
przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej przez Grupy.
Okres i zakres sprawozdania
Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 1 października 2015 roku do 30 września 2016 roku.
2.4.2. Status zatwierdzenia Standardów w UE

Data wejścia w
życie

Data stosowania
w UE

1 stycznia 2014

17 czerwca 2014

Znaczenie „obowiązujących MSSF” – zmiany do MSSF 12

1 lipca 2014

1 stycznia 2015

Wyłączenia z zakresu standardu dotyczące wspólnych przedsięwzięć–
zmiany do MSSF 32

1 lipca 2014

1 stycznia 2015

Zakres paragrafu 52 (wyjątek dotyczący ekspozycji netto) – zmiany do MSSF
132

1 lipca 2014

1 stycznia 2015

Powiązania między MSSF 3 i MSR 40 (usługi dodatkowe) – zmiany do MSR
402

1lipca 2014

1 stycznia 2015

Definicje warunków nabycia uprawnień – zmiany do MSSF 21

1lipca 2014

1 lutego 2015

Ujęcie księgowe zapłaty warunkowej w ramach połączenia jednostek – zmiany
do MSSF 31

1 lipca 2014

1 lutego 2015

Programy określonych świadczeń: Składki pracownicze – zmiany do MSR 19

1 lipca 2014

1 lutego 2015

Łączenie segmentów operacyjnych – zmiany do MSSF 81

1 lipca 2014

1 lutego 2015

Uzgodnienie aktywów segmentów sprawozdawczych z aktywami jednostki –
zmiany do MSSF 81

1 lipca 2014

1 lutego 2015

Należności i zobowiązania krótkoterminowe – zmiany do MSSF 131

1 lipca 2014

1 lutego 2015

Przeszacowania – proporcjonalne przeliczenie umorzenia – zmiany do MSR
16 i MSR 381

1 lipca 2014

1 lutego 2015

Kadra zarządzająca – zmiany do MSR 241

1 lipca 2014

1 lutego 2015

Rozliczenie nabycia udziału we wspólnej działalności – zmiany do MSSF 11

1 stycznia 2016

1 stycznia 2016

Wyjaśnienie dopuszczalnych metod amortyzacji – zmiany do MSR 16 i MSR
38

1 stycznia 2016

1 stycznia 2016

Rolnictwo: rośliny produkcyjne – zmiany do MSR 16 i MSR 41

1 stycznia 2016

1 stycznia 2016

Metoda praw własności w jednostkowym sprawozdaniu finansowym - zmiany
do MSR 27

1 stycznia 2016

1 stycznia 2016

Ujawnienia – zmiany do MSR 1

1 stycznia 2016

1 stycznia 2016

Zmiany planu sprzedaży lub planu wydania właścicielom – Zmiany do MSSF
53

1 stycznia 2016

1 stycznia 2016

Ujawnianie informacji (umowy obsługi oraz zastosowanie zmian do skróconych
śródrocznych sprawozdań finansowych) – Zmiany do MSSF 7

1 stycznia 2016

1 stycznia 2016

Inne ujawnienia – Zmiany do MSR 343

1 stycznia 2016

1 stycznia 2016

Założenia aktuarialne: stopa dyskontowa - Zmiany do MSR 193

1 stycznia 2016

1 stycznia 2016

Standardy i interpretacje

KIMSF 21 Opłaty publiczne

3
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Jednostki inwestycyjne: Zastosowanie wyjątku dotyczącego konsolidacji –
zmiany do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 28

1 stycznia 2016

1 stycznia 2016*

Ujmowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
wynikających z nierozliczonych strat podatkowych - Zmiany do MSR 12

1 stycznia 2017

1 stycznia 2017*

Inicjatywa w zakresie ujawniania informacji - Zmiany do MSR 7

1 stycznia 2017

1 stycznia 2017*

MSSF 15 Przychody z tytułu umów z klientami

1 stycznia 2018

1 stycznia 2018*

MSSF 9 Instrumenty finansowe

1 stycznia 2018

1 stycznia 2018*

Przychody z tytułu umów z klientami - Wyjaśnienia do MSSF 15

1 stycznia 2018

1 stycznia 2018*

Klasyfikacja i wycena transakcji płatności na bazie akcji - Zmiany do MSSF 2

1 stycznia 2018

1 stycznia 2018*

Stosowanie MSSF 9 Instrumenty finansowe łącznie z MSSF 4 Umowy
ubezpieczeniowe - Zmiany do MSSF 4

1 stycznia 2018

1 stycznia 2018*

MSSF 16 Leasing

1 stycznia 2019

1 stycznia 2019*

MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe

1 stycznia 2016

nieznana

nieznana

nieznana

Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego
jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem – zmiany do MSSF
10 i MSR 28

1) zmiany do standardów wynikające z przeglądu MSSF 2010-2012
2) zmiany do standardów wynikające z przeglądu MSSF 2011-2013
3) zmiany do standardów wynikające z przeglądu MSSF 2012-2014
* standard niezatwierdzony do stosowania w UE
2.5. Dobrowolna zmiana zasad rachunkowości
Sporządzając niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w stosunku do okresów poprzednich Grupa nie
zmieniła dobrowolnie żadnych stosowanych uprzednio zasad rachunkowości. Nie zostały też przyjęte do
stosowania standardy, które zostały ogłoszone a nie weszły jeszcze w życie.
3.

Informacja dodatkowa - stosowane zasady rachunkowości

Stosownie do postanowień art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o Rachunkowości (tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1047 z późniejszymi zmianami), została ustalona poniżej opisana polityka rachunkowości. Stanowi ona opis
przyjętych i stosowanych przez Grupę zasad prowadzenia rachunkowości. Zasady te oparte są Międzynarodowych
Standardach Rachunkowości i Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi
z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
Kontynuacja działalności
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć
przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdań finansowych nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej przez Grupę.
Podstawa sporządzenia
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego. Koszt historyczny
ustalany jest co do zasady na bazie wartości godziwej dokonanej zapłaty za dobra lub usługi. Najważniejsze zasady
rachunkowości stosowane przez Grupę przedstawione zostały poniżej.

3.1. Rzeczowe aktywa trwałe
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Grunty własne nie podlegają amortyzacji. Grupa traktuje nadane prawa wieczystego użytkowania jako leasing
operacyjny. W przypadku nabycia takich praw na rynku wtórnym prezentowane są one jako wartości niematerialne
i amortyzowane w okresie przewidywanego ich użytkowania.
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych
o umorzenie oraz o odpisy z tytułu utraty wartości.
Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty
eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jeżeli
możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści
ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim
przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego. W przypadku środków trwałych zakupionych w
walucie obcej, różnice kursowe nie powiększają wartości początkowej.
Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów, są amortyzowane liniowo w
okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności lub przez krótszy z dwóch
okresów: ekonomicznej użyteczności lub prawa do używania, który kształtuje się następująco:
- Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 10 lat
- Urządzenia techniczne i maszyny - od 3 do 10 lat
- Środki transportu – 3 i 5 lat
- Inne środki trwałe - od 3 do 5 lat.
Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich
nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości.
Maszyny i urządzenia są wykazywane według ceny nabycia pomniejszonej o umorzenia i łączne odpisy z tytułu
utraty wartości.
Ujmuje się amortyzację w taki sposób, aby dokonać odpisu kosztu lub wyceny składnika aktywów (innych niż
grunty oraz środki trwałe w budowie) do wartości rezydualnej przy użyciu metody liniowej. Szacowane okresy
użytkowania, wartości rezydualne oraz metody amortyzacji są weryfikowane na koniec każdego okresu
sprawozdawczego (z prospektywnym zastosowaniem wszelkich zmiany w szacunkach).
Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego amortyzuje się przez okres ich przewidywanego
użytkowania ekonomicznego na takich samych zasadach jak aktywa własne. W sytuacji, gdy nie ma
wystarczającej pewności, że własność zostanie przeniesiona na koniec okresu leasingu, aktywa są amortyzowane
przez okres ich ekonomicznej użyteczności. Składnik rzeczowych aktywów trwałych usuwa się z bilansu na
moment zbycia lub gdy oczekuje się, iż nie uzyska się korzyści ekonomicznych z użytkowania składnika aktywów.
Wszelkie zyski lub straty wynikające ze zbycia lub wycofania z użytkowania składników rzeczowych aktywów
trwałych są ujmowane w wyniku okresu w którym dane składniki aktywów zostały usunięte z bilansu (obliczone
jako różnica między wpływem ze sprzedaży a wartością bilansową tego składnika).
Oszacowany okres ekonomicznej użyteczności i metoda amortyzacji podlegają weryfikacji na koniec każdego
okresu sprawozdawczego, a skutki zmian szacunków rozlicza się prospektywnie. Nabyte rzeczowe aktywa trwałe
o niezdefiniowanym okresie ekonomicznej użyteczności wykazuje się w koszcie historycznym pomniejszonym o
skumulowaną utratę wartości.
3.2. Nieruchomości inwestycyjne
Nieruchomości inwestycyjne to nieruchomości, z których właściciel czerpie korzyści w postaci czynszu i/lub
zwiększenia wartości kapitału (obejmują również nieruchomości w budowie przeznaczone na cele inwestycyjne).
Nieruchomości te wycenia się początkowo po koszcie, z uwzględnieniem kosztu transakcji. Po ujęciu
początkowym nieruchomości inwestycyjne wycenia się w wartości godziwej. Zyski i straty wynikające ze zmian
wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych ujmuje się w wynik w okresie, w którym powstały.
Nieruchomości inwestycyjne wyksięgowuje się z bilansu w chwili zbycia lub wycofania z użytkowania, albo jeżeli
podmiot nie spodziewa się osiągnąć dalszych korzyści ekonomicznych z tytułu ich zbycia. Zyski lub straty
wynikające z usunięcia nieruchomości z bilansu (obliczane jako różnica między wpływem ze sprzedaży a wartością
bilansową tego składnika) ujmuje się w wynik okresu, w którym nastąpiło usunięcie z bilansu.

3.3. Aktywa przeznaczone do zbycia
Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia klasyfikuje się jako przeznaczone do zbycia, jeśli ich wartość bilansowa
zostanie odzyskana raczej w wyniku transakcji zbycia niż w wyniku ich dalszego użytkowania. Warunek ten
uznaje się za spełniony wyłącznie wówczas, gdy wystąpienie transakcji zbycia jest bardzo prawdopodobne, a
składnik aktywów (lub podmiot do zbycia) jest dostępny do natychmiastowego zbycia w swoim obecnym stanie.
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Klasyfikacja składnika aktywów jako przeznaczonego do zbycia, zakłada zamiar kierownictwa Grupy do
dokonania transakcji zbycia w ciągu roku od momentu zmiany klasyfikacji.
Jeżeli Grupa ma zamiar dokonać sprzedaży która powodowałaby utratę kontroli nad jednostką zależną, wszystkie
aktywa i zobowiązania tej spółki zależnej są klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia jeżeli wszystkie wyżej
wymienione kryteria są spełnione oraz niezależnie od tego czy Grupa zachowa udziały niedające kontroli po tej
transakcji zbycia.
Aktywa trwałe (lub podmiotu do zbycia) sklasyfikowane jako przeznaczone do zbycia wycenia się po niższej
spośród dwóch wartości: pierwotnej wartości bilansowej lub wartości godziwej, pomniejszonej o koszty związane
ze sprzedażą.

3.4. Aktywa niematerialne
3.4.1. Nabyte aktywa niematerialne
Nabyte aktywa niematerialne o zdefiniowanym okresie ekonomicznej użyteczności wykazuje się po koszcie
pomniejszonym o umorzenie i skumulowaną utratę wartości. Amortyzację ujmuje się liniowo w szacowanym
okresie ekonomicznej użyteczności. Oszacowany okres ekonomicznej użyteczności i metoda amortyzacji
podlegają weryfikacji na koniec każdego okresu sprawozdawczego, a skutki zmian szacunków rozlicza się
prospektywnie. Nabyte aktywa niematerialne o niezdefiniowanym okresie ekonomicznej użyteczności wykazuje
się w koszcie historycznym pomniejszonym o skumulowaną utratę wartości.

3.4.2. Wytworzone we własnym zakresie aktywa niematerialne - koszty prac badawczych i rozwojowych
Koszty prac badawczych są ujmowane w wynik w momencie ich poniesienia. Aktywa niematerialne powstałe na
skutek prowadzenia prac rozwojowych, ujmowane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jedynie po spełnieniu
następujących warunków:

z technicznego punktu widzenia istnieje możliwość ukończenia składnika aktywów niematerialnych, tak aby
nadawał się do sprzedaży lub użytkowania,

istnieje możliwość udowodnienia zamiaru ukończenia składnika oraz jego użytkowania i sprzedaży,

składnik będzie zdolny do użytkowania lub sprzedaży,

znany jest sposób w jaki składnik będzie wytwarzał przyszłe korzyści ekonomiczne,

zapewnione zostaną środki techniczne oraz finansowe konieczne do ukończenia prac rozwojowych oraz
jego użytkowania i sprzedaży,

istnieje możliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych. Wartość
początkową aktywów niematerialnych wytworzonych we własnym zakresie stanowi suma wydatków
poniesionych od dnia, gdy składnik aktywów niematerialnych po raz pierwszy spełnia kryteria ujmowania
ich w bilansie (patrz powyżej).
W przypadku gdy nie można ująć w bilansie kosztów prac rozwojowych wytworzonych we własnym zakresie,
koszty te są ujmowane w wynik okresu, w którym zostały poniesione.
Aktywa niematerialne wytworzone we własnym zakresie po początkowym ujęciu są wykazywane według ceny
nabycia pomniejszonej o umorzenia i łączne odpisy na utratę wartości, na takiej samej zasadzie jak nabyte aktywa
niematerialne.
3.4.3. Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych niematerialnych oprócz wartości firmy
Na każdy dzień bilansowy Grupa dokonuje przeglądu wartości bilansowych posiadanego majątku trwałego i
aktywów niematerialnych w celu stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące na utratę ich wartości.
Jeżeli stwierdzono istnienie takich przesłanek, szacowana jest wartość odzyskiwalna danego składnika aktywów,
w celu ustalenia potencjalnego odpisu z tego tytułu. W sytuacji, gdy nie jest możliwe oszacowanie wartości
odzyskiwalnej składnika aktywów, przeprowadza się analizę wartości odzyskiwalnej dla grupy aktywów
generujących przepływy pieniężne, do której należy dany składnik aktywów. Jeśli możliwe jest wskazanie
wiarygodnej i jednolitej podstawy alokacji, składniki majątku trwałego Grupy alokowane są do poszczególnych
jednostek generujących przepływy pieniężne lub do najmniejszych grup jednostek generujących takie przepływy,
dla których można wyznaczyć wiarygodne i jednolite podstawy alokacji.
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W przypadku aktywów niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania oraz jeszcze nieprzyjętych do
użytkowania, test utraty wartości przeprowadzany jest corocznie oraz dodatkowo wtedy, gdy występują przesłanki
wskazujące na możliwość wystąpienia utraty wartości.
Wartość odzyskiwalna ustalana jest jako wyższa spośród dwóch wartości: wartość godziwa pomniejszona o koszty
sprzedaży lub wartość użytkowa. Ta ostatnia wartość odpowiada wartości bieżącej szacunku przyszłych
przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy użyciu stopy dyskonta przed opodatkowaniem uwzględniającej
aktualną rynkową wartość pieniądza w czasie oraz ryzyko specyficzne dla danego składnika aktywów.
Jeżeli wartość odzyskiwalna jest niższa od wartości bilansowej składnika aktywów (lub Grupy generującej
przepływy pieniężne), wartość bilansową tego składnika lub Grupy pomniejsza się do wartości odzyskiwalnej.
Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się niezwłocznie jako koszt okresu, w którym wystąpiła. Jeśli strata z tytułu
utraty wartości ulega następnie odwróceniu, wartość netto składnika aktywów (lub Grupy generującej przepływy
pieniężne) zwiększana jest do nowej oszacowanej wartości odzyskiwalnej, nie przekraczającej jednak wartości
bilansowej tego składnika aktywów jaka byłaby ustalona, gdyby w poprzednich latach nie ujęto straty z tytułu
utraty wartości składnika aktywów / Grupy generującej przepływy pieniężne. Odwrócenie straty z tytułu utraty
wartości ujmuje się w niezwłocznie w wynik.
3.5. Wartość firmy
Wartość firmy wynikającą z przejęcia innego podmiotu ujmuje się po koszcie ustalonym na dzień przejęcia tego
podmiotu, pomniejszonym o kwotę utraty wartości.
Dla celów testu na utratę wartości wartość firmy alokuje się do poszczególnych ośrodków generujących przepływy
pieniężne (lub do grup takich ośrodków), które mają odnieść korzyści z synergii będących skutkiem połączenia
jednostek gospodarczych.
Ośrodek generujący przepływy pieniężne, do którego alokuje się wartość firmy, jest testowany na utratę wartości
raz do roku lub częściej, jeżeli występują przesłanki wskazujące na możliwość utraty wartości. Jeżeli wartość
odzyskiwalna ośrodka generującego przepływy pieniężne jest mniejsza od jego wartości bilansowej, odpis z tytułu
utraty wartości alokuje się tak, by w pierwszej kolejności zredukować kwotę bilansową wartości firmy alokowanej
do tego ośrodka, a pozostałą część alokuje się na inne składniki aktywów tego ośrodka, proporcjonalnie do
wartości bilansowej każdego z nich. Odpis z tytułu utraty wartości firmy ujmuje się bezpośrednio w wynik w
sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Odpisów z tytułu utraty wartości firmy nie odwraca się w kolejnych
okresach. W chwili zbycia ośrodka generującego przepływy pieniężne przypisana do niego wartość firmy jest
uwzględniana w obliczeniu zysku lub straty ze zbycia.
3.6. Inwestycje w spółkach stowarzyszonych
Spółka stowarzyszona to taki podmiot, na który spółka może znacząco wpływać, i który nie jest ani jednostką
zależną, ani wspólnym przedsięwzięciem. Znaczący wpływ oznacza możliwość uczestniczenia w podejmowaniu
decyzji dotyczących polityki finansowej i operacyjnej w danej Grupie Kapitałowej, niestanowiący jednak kontroli
ani współkontroli tej polityki.
Wyniki, aktywa i zobowiązania jednostek stowarzyszonych są rozliczone metodą praw własności, z wyjątkiem
inwestycji sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży, rozliczonych zgodnie z MSSF 5 „Aktywa trwałe
przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana”. Zgodnie z metodą praw własności inwestycje w
jednostkach stowarzyszonych ujmuje się początkowo w sprawozdaniu z sytuacji finansowej po koszcie
historycznym, a następnie uwzględnia w części wyniku przypadającego na jednostkę lub w pozostałych
całkowitych dochodach jednostki stowarzyszonej. Jeżeli udział spółki w stratach spółki stowarzyszonej przekracza
wartość jej udziałów w tej jednostce (obejmującą udziały długoterminowe, stanowiące zasadniczo część wartości
netto inwestycji w podmiocie), Grupa przestaje ujmować swoje udziały w dalszych stratach spółki
stowarzyszonej. Dalsze straty ujmuje się tylko do wysokości prawnych lub zwyczajowych zobowiązań spółki albo
płatności dokonanych w imieniu spółki stowarzyszonej.
Nadwyżka kosztów przejęcia nad udziałem Grupy w wartości netto możliwych do zidentyfikowania aktywów,
zobowiązań i zobowiązań warunkowych spółki stowarzyszonej ujętych na dzień przejęcia rozpoznawana jest jako
wartość firmy, stanowiąca element wartości bilansowej inwestycji. Nadwyżka udziału Grupy w wartości netto
możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych nad kosztami przejęcia po
ponownej weryfikacji ujmowana jest bezpośrednio w wynik.
Wymogi MSR 39 stosuje się do sprawdzenia, czy Grupa powinna ująć odpis z tytułu utraty wartości inwestycji w
jednostkę stowarzyszoną. W razie konieczności wartość bilansowa inwestycji (z uwzględnieniem wartości firmy)
testowana jest na utratę wartości zgodnie z MSR 36 „Utrata wartości aktywów” tak, jak gdyby był to pojedynczy
składnik aktywów, przez porównanie jej wartości odzyskiwalnej (wyższej z dwóch kwot: wartości użytkowej i
wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży) z wartością bilansową. Odpisy z tytułu utraty wartości
uwzględnia się w wartości bilansowej inwestycji. Odwrócenie odpisu ujmuje się zgodnie z MSR 36 w kwocie
odpowiadającej wzrostowi wartości odzyskiwalnej inwestycji.
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Po zbyciu jednostki stowarzyszonej, którego skutkiem jest utrata przez Grupę znaczącego wpływu na tę jednostkę,
pozostałe udziały wycenia się w wartości godziwej na ten dzień, a wartość tą traktuje jako wartość godziwą w
chwili początkowego ujęcia składnika aktywów finansowych zgodnie z MSR 39. Różnicę między pierwotną
wartością bilansową Grupy stowarzyszonej przypisywaną do pozostałych udziałów oraz wartością godziwą tych
udziałów uwzględnia się przy określaniu wysokości zysku lub straty z tytułu zbycia spółki zależnej. Ponadto Grupa
rozlicza wszystkie kwoty uprzednio ujmowane w pozostałych całkowitych dochodach w odniesieniu do jednostki
stowarzyszonej tak samo, jak rozliczałaby je w przypadku zbycia odpowiednich składników aktywów i
zobowiązań przez tę jednostkę. Wobec tego, jeżeli zysk lub strata uprzednio ujęte w pozostałych całkowitych
dochodach zostaną przeniesione na wynik finansowy w chwili zbycia odpowiednich składników aktywów i
zobowiązań, Grupa przeklasyfikowuje ten zysk lub stratę z kapitału własnego na wynik (w formie korekty
reklasyfikacyjnej) w chwili utraty znaczącego wpływu na tę jednostkę stowarzyszoną.
Jeżeli spółka należąca do Grupy prowadzi transakcje z daną jednostką stowarzyszoną, zyski i straty wynikające z
tych transakcji ujmuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy tylko w odniesieniu do udziałów
w tej jednostce, niezwiązanych z Grupą.
3.7. Udziały we wspólnych przedsięwzięciach
Wspólne przedsięwzięcie jest to relacja umowna, na mocy której spółka i inne strony podejmują działalność
gospodarczą podlegającą wspólnej kontroli, a więc taką, w toku której strategiczne decyzje finansowe,
operacyjne i polityczne wymagają jednogłośnego poparcia wszystkich stron sprawujących wspólnie kontrolę. Gdy
podmiot należący do Grupy podejmuje bezpośrednio działalność w ramach wspólnego przedsięwzięcia, udział
spółki we wspólnie kontrolowanych aktywach i zobowiązaniach ponoszonych wspólnie z pozostałymi
wspólnikami przedsięwzięcia ujmowany jest w sprawozdaniu finansowym odpowiedniego podmiotu i
klasyfikowany zgodnie ze swoim charakterem. Zobowiązania i koszty ponoszone bezpośrednio wskutek udziału
we wspólnie kontrolowanych aktywach rozliczane są metodą memoriałową. Dochód ze sprzedaży lub
wykorzystania udziału spółki w produktach wytworzonych przez wspólnie kontrolowane aktywa oraz udział w
kosztach wspólnego przedsięwzięcia ujmuje się w chwili wystąpienia prawdopodobieństwa
uzyskania/przekazania przez Grupę korzyści ekonomicznych związanych z odpowiednimi transakcjami, o ile da
się je wiarygodnie wycenić.
Wspólne przedsięwzięcia związane z utworzeniem oddzielnego podmiotu, w którym udziały mają wszyscy
wspólnicy, określa się mianem jednostek podlegających wspólnej kontroli.
Grupa wykazuje udziały w takich spółkach w formie konsolidacji proporcjonalnej z wyjątkiem sytuacji, kiedy
inwestycja została sklasyfikowana jako przeznaczona do zbycia; w takim przypadku rozlicza się ją zgodnie z
MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana”. Udziały Grupy w aktywach,
zobowiązaniach, przychodach i kosztach jednostek podlegających wspólnej kontroli łączy się z analogicznymi
pozycjami skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Wartość firmy wynikającą z przejęcia udziałów spółki w jednostce podlegającej wspólnej kontroli rozlicza się
zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Grupie.
W sytuacji gdy Grupa prowadzi transakcje ze spółkami podlegającymi wspólnej kontroli, zyski i straty wynikające
z tych transakcji ujmuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy tylko w odniesieniu do
udziałów w tej jednostce współzależnej niezwiązanych z Grupą.

3.8. Leasing
Leasing klasyfikuje się jako leasing finansowy, gdy w ramach zawartej umowy zasadniczo całe potencjalne
korzyści oraz ryzyko wynikające z posiadania przedmiotu leasingu przenoszone jest na leasingobiorcę. Wszelkie
pozostałe rodzaje leasingu traktowane są jako leasing operacyjny.
3.8.1. Spółka jako leasingodawca
Kwoty należne z tytułu leasingu finansowego wykazuje się w pozycji należności, w wartości netto inwestycji
Grupy w leasing. Przychody z tytułu leasingu finansowego alokuje się do odpowiednich okresów odzwierciedlając
stałą, okresową stopę zwrotu z wartości netto inwestycji Grupy należnej z tytułu leasingu.
Przychody z tytułu leasingu operacyjnego ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów metodą liniową w
okresie wynikającym z umowy leasingu. Początkowe koszty bezpośrednie, poniesione w trakcie negocjacji i/lub
pozyskiwania leasingu operacyjnego dodaje się do wartości bilansowej leasingowanego składnika aktywów, i
ujmuje metodą liniową przez okres leasingu.
3.8.2. Spółka jako leasingobiorca
Aktywa użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego traktuje się jak aktywa Grupy i wycenia w ich
wartości godziwej w momencie ich nabycia, nie wyższej jednak niż wartość bieżąca minimalnych opłat
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leasingowych. Powstające z tego tytułu zobowiązanie wobec leasingodawcy jest prezentowane w sprawozdaniu z
sytuacji finansowej w pozycji zobowiązań z tytułu leasingu finansowego.
Płatności leasingowe dzielone są na część odsetkową i zmniejszenie zobowiązania z tytułu leasingu, tak by stopa
odsetek od pozostającego zobowiązania była wielkością stałą. Koszty finansowe odnosi się bezpośrednio do
rachunku zysków i strat, chyba że można je bezpośrednio przyporządkować do odpowiednich aktywów – wówczas
są one kapitalizowane zgodnie z zasadami rachunkowości Grupy dotyczącymi kosztów finansowania
zewnętrznego. Płatności warunkowe z tytułu leasingu ujmuje się w kosztach w okresie ich ponoszenia.
Płatności z tytułu leasingu operacyjnego odnosi się na wynik metodą liniową przez okres leasingu, z wyjątkiem
przypadków, kiedy inna, systematyczna podstawa rozliczenia jest bardziej reprezentatywna dla wzorca czasowego
rządzącego konsumpcją korzyści ekonomicznych wypływających z leasingu danego składnika aktywów. Płatności
warunkowe z tytułu leasingu operacyjnego ujmuje się w kosztach w okresie ich ponoszenia. W przypadku
otrzymania specjalnych zachęt motywujących do zawarcia umowy leasingu operacyjnego, ujmuje się je jako
zobowiązania. Zagregowane korzyści z tytułu takich zachęt ujmuje się jako pomniejszenie kosztów wynajmu
metodą liniową, z wyjątkiem sytuacji, gdy inna systematyczna podstawa jest bardziej reprezentatywna w
odzwierciedleniu konsumpcji korzyści ekonomicznych dostarczanych przez składnik aktywów objęty leasingiem.
3.9. Zapasy
Zapasy wyceniane są według niższej z wartości: kosztu lub wartości możliwej do uzyskania. Koszty zapasów
ustalane metodą FIFO. Wartość możliwą do uzyskania stanowi szacunkowa cena sprzedaży zapasów
pomniejszona o wszelkie szacowane koszty dokończenia produkcji/wykonania usługi i koszty niezbędne do
doprowadzenia sprzedaży do skutku.
Grupa dokonuje zakupów towarów i materiałów bezpośrednio potrzebnych do realizacji zdarzenia. Materiały z
reguły są zużywane na bieżąco. Jednostka tworzy odpisy aktualizujące na nierotujące zapasy.

3.10. Waluty obce
Transakcje przeprowadzane w walucie innej niż waluta funkcjonalna (waluty obce) wykazuje się po kursie waluty
obowiązującym na dzień poprzedzający dzień transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne
denominowane w walutach obcych są przeliczane według kursu obowiązującego na ten dzień. Niepieniężne
pozycje wyceniane w wartości godziwej i denominowane w walutach obcych wycenia się po kursie
obowiązującym w dniu ustalenia wartości godziwej. Pozycje niepieniężne wyceniane są według kosztu
historycznego.
Różnice kursowe powstałe na pozycjach pieniężnych ujmuje się w wynik okresu, w którym powstają, z wyjątkiem
różnic kursowych dotyczących aktywów w budowie przeznaczonych do przyszłego wykorzystania produkcyjnego,
które włącza się do kosztów wytworzenia tych aktywów i traktuje jako korekty kosztów odsetkowych kredytów
w walutach obcych.
Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania zagranicznych jednostek zależnych są przeliczane na walutę polską
po kursie zamknięcia obowiązującym na dzień bilansowy tj. po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski.
Rachunek zysków i strat jednostki zagranicznej jest przeliczany po przeciętnym kursie wymiany za dany rok
obrotowy.
Różnice kursowe powstałe w wyniku przeliczenia sprawozdania finansowego jednostki zagranicznej są ujmowane
w innych całkowitych dochodach i akumulowane w oddzielnej pozycji kapitału własnego aż do momentu zbycia
jednostki zagranicznej. Zastosowane kursy ujęte zostały w nocie 38.
3.11. Koszty finansowania zewnętrznego
Koszty finansowania zewnętrznego bezpośrednio związanego z nabyciem lub wytworzeniem składników majątku
wymagających dłuższego czasu w celu doprowadzenia ich do użytkowania, zalicza się do kosztów wytworzenia
takich aktywów aż do momentu, w którym aktywa te są zasadniczo gotowe do zamierzonego użytkowania lub
sprzedaży. Przychody z inwestycji uzyskane w wyniku krótkoterminowego inwestowania pozyskanych środków
zewnętrznych przeznaczonych bezpośrednio na finansowanie nabycia lub wytworzenia składników majątku,
pomniejszają wartość kosztów finansowania zewnętrznego podlegających kapitalizacji.
Wszelkie pozostałe koszty finansowania zewnętrznego są odnoszone bezpośrednio na wynik w okresie, w którym
zostały poniesione.
3.12. Dotacje rządowe i z innego źródła (fundusze UE)
Dotacji nie ujmuje się do chwili uzyskania uzasadnionej pewności, że Grupa spełni konieczne warunki i otrzyma
takie dotacje.
Dotacje ujmuje się w wynik systematycznie, za każdy okres, w którym Grupa ujmuje wydatki jako koszty, których
kompensatę ma stanowić dotacja. W szczególności dotacje, których podstawowym warunkiem udzielenia jest
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zakup, budowa lub inny rodzaj nabycia aktywów trwałych, ujmuje się jako odroczone przychody w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej i odnosi się na wynik systematycznie w uzasadnionych kwotach przez okres ekonomicznej
użyteczności związanych z nimi aktywów.
Dotacje należne jako kompensata już poniesionych kosztów lub strat lub jako forma bezpośredniego wsparcia
finansowego dla Grupy bez ponoszenia w przyszłości związanych z tym kosztów ujmuje się w wyniku w okresie,
kiedy stają się wymagalne.
Korzyści wynikające z otrzymania pożyczki rządowej poniżej oprocentowania rynkowego, traktowane są jako
dotacje i mierzone są jako różnica pomiędzy wartością otrzymanej pożyczki i wartością godziwą pożyczki ustaloną
z zastosowaniem odpowiedniej rynkowej stopy procentowej.
3.13. Koszty świadczeń pracowniczych
Ze względu na kryterium istotności Grupa stosuje uproszczenie i nie tworzy rezerw na świadczenia pracownicze.
Nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej
oraz wynik finansowy.
3.14. Aktywa finansowe
3.14.1. Metoda efektywnej stopy procentowej
Metoda efektywnej stopy procentowej to sposób obliczania zamortyzowanego kosztu instrumentu dłużnego i
alokacji dochodu odsetkowego na odpowiedni okres. Efektywna stopa procentowa to dokładna stopa dyskonta
szacunkowych przyszłych wpływów pieniężnych (w tym wszystkich uiszczonych lub otrzymanych opłat i punktów
stanowiących integralną część efektywnej stopy procentowej, kosztów transakcji i innych premii czy upustów)
przez okres prognozowanej użyteczności instrumentu dłużnego lub - w razie konieczności - w krótszym okresie,
do wartości bilansowej netto w chwili początkowego ujęcia.
Dochód jest ujmowany na bazie efektywnej stopy procentowej instrumentów dłużnych innych niż aktywa
finansowe sklasyfikowane jako w WGPW.
3.14.2. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik (WGPW)
Aktywa finansowe są klasyfikowane jako wyceniane w WGPW kiedy te aktywa finansowe są przeznaczone do
obrotu albo są wyznaczone do wyceny w WGPW.
Składnik aktywów finansowych klasyfikuje się jako przeznaczony do obrotu, jeżeli:
 został zakupiony przede wszystkim w celu odsprzedaży w niedalekiej przyszłości; lub
 stanowi część określonego portfela instrumentów finansowych, którymi Grupa zarządza łącznie, zgodnie z
bieżącym i faktycznym wzorcem generowania krótkoterminowych zysków; lub
 jest instrumentem pochodnym niewyznaczonym i niedziałającym jako zabezpieczenie.
Składnik aktywów finansowych inny niż przeznaczony do obrotu może zostać sklasyfikowany jako wyceniany w
wartości godziwej przez wynik przy ujęciu początkowym, jeżeli:
 taka klasyfikacja eliminuje lub znacząco redukuje niespójność wyceny lub ujęcia występującą w innych
okolicznościach; lub
 składnik aktywów finansowych należy do grupy aktywów lub zobowiązań finansowych, lub do obu tych
grup objętych zarządzaniem, a jego wyniki wyceniane są w wartości godziwej zgodnie z udokumentowaną
strategią zarządzania ryzykiem lub inwestycjami Grupy, w ramach której informacje o grupowaniu aktywów
są przekazywane wewnętrznie; lub
 składnik aktywów stanowi część kontraktu zawierającego jeden lub więcej wbudowanych instrumentów
pochodnych, a MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” dopuszcza klasyfikację całego
kontraktu (składnika aktywów lub zobowiązań) jako wycenianego w wartości godziwej przez wynik.
Aktywa finansowe wyceniane w WGPW są wykazywane w wartości godziwej, a wszelkie zyski lub straty z tytułu
przeszacowania ujmowane są w wynik. Zysk lub strata ujęty w wynik obejmuje wszelkie dywidendy lub odsetki
uzyskane z aktywów finansowych i jest wykazywany w pozycjach przychody lub koszty finansowe w
sprawozdaniu z całkowitych dochodów.
3.14.3. Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności (UTW)
Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności to niepochodne aktywa finansowe o stałej lub mieszanej
charakterystyce płatności i ustalonych terminach wymagalności, które Grupa zamierza i jest w stanie utrzymać
do takiego terminu. Po początkowym ujęciu inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się po
koszcie zamortyzowanym metodą efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem utraty wartości.
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3.14.4. Aktywa finansowane dostępne do sprzedaży (DDS)
Aktywa finansowe DDS to niepochodne aktywa finansowe sklasyfikowane jako DDS lub niezaliczone do (a)
pożyczek i należności, (b) UTW, (c) WGPW.
Jako DDS klasyfikuje się umarzalne bony notowane na giełdzie będące w posiadaniu Grupy, wykazywane w
wartości godziwej na koniec każdego okresu sprawozdawczego. Również udziały nienotowane na aktywnych
rynkach, jeżeli ich wartość da się wiarygodnie wycenić są klasyfikowane jako DDS i wykazywane w wartości
godziwej na koniec każdego okresu sprawozdawczego. Zmiany wartości bilansowej pieniężnych aktywów
finansowych DDS związane ze zmianami kursów wymiany walut (patrz niżej), dochód odsetkowy obliczony
metodą efektywnej stopy procentowej oraz dywidendy z inwestycji kapitałowych DDS ujmuje się w wynik. Inne
zmiany wartości bilansowych aktywów finansowych DDS ujmuje się w pozostałych całkowitych dochodach i
kumuluje w pozycji kapitału z przeszacowania. W chwili zbycia inwestycji lub stwierdzenia jej utraty wartości
skumulowany zysk lub strata uprzednio wykazywane w kapitale z przeszacowania inwestycji przenosi się na
wynik.
Wartość godziwą pieniężnych aktywów finansowych DDS denominowanych w walutach obcych określa się w tej
walucie i przelicza po kursie spotowym obowiązującym na koniec okresu sprawozdawczego. Dodatnie lub ujemne
różnice kursowe ujmowane w wynik określa się na podstawie kosztu zamortyzowanego składnika aktywów
pieniężnych. Inne dodatnie i ujemne różnice kursowe ujmuje się w pozostałych całkowitych dochodach.
Inwestycje kapitałowe DDS nienotowane na aktywnym rynku, których wartości godziwej nie da się wiarygodnie
wycenić oraz instrumenty pochodne powiązane z nimi i rozliczane w formie przekazania takich nienotowanych
inwestycji kapitałowych, wycenia się po koszcie pomniejszonym o utratę wartości na koniec każdego okresu
sprawozdawczego.
3.14.5. Pożyczki i należności
Pożyczki i należności to niepochodne instrumenty finansowe o stałych lub możliwych do określenia płatnościach,
nienotowane na aktywnym rynku. Pożyczki i należności (w tym należności z tytułu dostaw i usług, salda bankowe
i środki na rachunkach oraz inne wycenia się po koszcie zamortyzowanym metodą efektywnej stopy procentowej
z uwzględnieniem utraty wartości.
Dochód odsetkowy ujmuje się stosując efektywną stopę procentową z wyjątkiem należności krótkoterminowych,
przy których ujmowane odsetki byłyby nieznaczące.
3.14.6. Utrata wartości aktywów finansowych
Na koniec każdego okresu sprawozdawczego przeprowadza się analizę aktywów finansowych z wyjątkiem WGPW
celem stwierdzenia występowania przesłanek utraty wartości. Uznaje się, że nastąpiła utrata wartości aktywów
finansowych w przypadku wystąpienia obiektywnych przesłanek wskazujących, że w wyniku jednego lub kilku
zdarzeń po dacie początkowego ujęcia danego składnika aktywów szacunkowe przyszłe przepływy pieniężne z
inwestycji uległy zmniejszeniu
W przypadku inwestycji kapitałowych DDS za obiektywną przesłankę utraty wartości uznaje się znaczący lub
przedłużający się spadek wartości godziwej papierów wartościowych poniżej ich kosztu.
Dla wszystkich innych rodzajów aktywów finansowych obiektywne przesłanki utraty wartości mogą obejmować:
- znaczące trudności finansowe Grupy lub kontrahenta;
- naruszenie umowy, np. niewywiązanie się lub opóźnienie w płatności odsetek lub kapitału;
- prawdopodobieństwo upadłości lub restrukturyzacji finansowej firmy dłużnika;
- zniknięcie aktywnego rynku danego składnika aktywów finansowych wskutek trudności finansowych.
Dla pewnych kategorii aktywów finansowych – np. należności z tytułu dostaw i usług, aktywów, które
indywidualnie nie utraciły wartości dodatkowo przeprowadza się zbiorową ocenę występowania przesłanek utraty
wartości. Obiektywne przesłanki utraty wartości dotyczące portfela należności mogą obejmować doświadczenia
Grupy z egzekwowaniem płatności, zwiększenie liczby płatności opóźnionych powyżej 60 dni w portfelu oraz
zauważalne zmiany krajowych lub lokalnych warunków ekonomicznych korelujące z niewywiązywaniem się z
zapłaty należności.
Utrata wartości składnika aktywów finansowych wycenianego zgodnie z zasadami zamortyzowanego kosztu
będzie równa różnicy między wartością bilansową tego składnika aktywów a wartością bieżącą prognozowanych
przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych według jego pierwotnej efektywnej stopy procentowej.
Utrata wartości składnika aktywów finansowych wycenianego po koszcie będzie równa różnicy między wartością
bilansową tego składnika aktywów a wartością bieżącą prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych
zdyskontowanych według bieżącej rynkowej stopy zwrotu podobnego składnika aktywów finansowych. Taki
odpis nie ulega odwróceniu w późniejszych okresach.
Wartość bilansowa składnika aktywów finansowych ulega bezpośredniemu obniżeniu o kwotę odpisu z tytułu
utraty wartości, z wyjątkiem należności z tytułu dostaw i usług, których wartość bilansową redukuje się przy
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pomocy konta rezerwy. W przypadku uznania należności z tytułu dostaw i usług za nieściągalne odpisuje się je w
ciężar konta rezerwy. W przypadku odzyskania uprzednio spisanej kwoty dopisuje się ją do salda na koncie
rezerwy. Zmiany wartości bilansowej konta rezerwy ujmuje się w wynik.
W przypadku utraty wartości składnika aktywów finansowych DDS skumulowane zyski lub straty uprzednio
ujmowane w pozostałych całkowitych dochodach przenosi się na wynik finansowy danego okresu.
Jeżeli utrata wartości aktywów finansowych wycenianych po koszcie zamortyzowanym ulegnie zmniejszeniu w
kolejnym okresie rozliczeniowym, a zmniejszenie to można obiektywnie powiązać ze zdarzeniem, które nastąpiło
po ujęciu utraty wartości, odpis z tego tytułu ulega odwróceniu przez wynik finansowy w kwocie bilansowej
inwestycji na dzień odwrócenia odpisu z tytułu utraty wartości nieprzekraczającej kosztu zamortyzowanego
obliczonego bez uwzględnienia utraty wartości.
Utraty wartości papierów wartościowych DDS ujętej uprzednio w wynik nie odwraca się przez ten wynik.
Zwiększenie wartości godziwej po ujęciu utraty wartości ujmuje się w pozostałych całkowitych dochodach i
kumuluje w pozycji kapitału z przeszacowania inwestycji. Kwotę utraty wartości dłużnych papierów
wartościowych DDS odwraca się przez wynik finansowy, jeżeli zwiększenie wartości godziwej inwestycji można
w sposób obiektywny powiązać ze zdarzeniem, które nastąpiło po dacie ujęcia tej utraty wartości.
3.14.7. Usunięcie aktywów finansowych z bilansu
Grupa Kapitałowa usuwa z bilansu składnik aktywów finansowych tylko w przypadku, gdy prawa umowne do
przepływów pieniężnych generowanych przez ten składnik wygasną lub gdy przeniesie dany składnik aktywów
oraz wszystkie związane z nim rodzaje ryzyka i korzyści wynikające z praw własności na inną jednostkę. W
przypadku, gdy Grupa nie przenosi wszystkich rodzajów ryzyka i korzyści wynikających z praw własności ani ich
nie zachowuje, ale nadal sprawuje kontrolę nad przeniesionym składnikiem aktywów, ujmuje zachowane udziały
w tym składniku i związane z nimi zobowiązania, które będzie musiała uiścić. Jeżeli Grupa zachowuje wszystkie
rodzaje ryzyka i korzyści wynikające z prawa własności do przeniesionego składnika aktywów, nadal ujmuje ten
składnik oraz zabezpieczone finansowanie zewnętrzne na poczet otrzymanych korzyści.
W chwili całkowitego usunięcia składnika aktywów z bilansu różnicę między jego wartością bilansową a sumą
otrzymanej i należnej zapłaty oraz skumulowanego zysku lub straty ujętych w pozostałych całkowitych dochodach
i skumulowanych w kapitale własnym ujmuje się w wynik.
W przypadku usunięcia z bilansu części składnika aktywów finansowych (np. jeżeli Grupa zachowuje możliwość
odkupu części przekazanego składnika aktywów), pierwotną wartość bilansową tego składnika alokuje się między
część nadal ujmowaną w ramach działalności kontynuowanej, a część wyksięgowaną w oparciu o relatywne
wartości godziwe tych części na dzień przekazania. Różnicę między wartością bilansową alokowaną do części
składnika aktywów usuniętej z bilansu a sumą zapłaty otrzymanej za tę część oraz skumulowany zysk lub stratę
alokowane do tej części i uprzednio ujmowane w pozostałych całkowitych dochodach ujmuje się w wynik.
Skumulowany zysk lub stratę uprzednio ujmowane w pozostałych całkowitych dochodach alokuje się między
część składnika aktywów nadal ujmowaną w bilansie a część wyksięgowaną odpowiednio do relatywnej wartości
godziwej obu tych części.
3.15. Rezerwy
Rezerwy tworzone są w przypadku, kiedy na Grupie ciąży istniejący obowiązek, prawny lub zwyczajowo
oczekiwany, wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku
spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz można dokonać
wiarygodnego szacunku kwoty tego zobowiązania.
Ujmowana kwota rezerwy odzwierciedla możliwie najdokładniejszy szacunek kwoty wymaganej do rozliczenia
bieżącego zobowiązania na dzień bilansowy, z uwzględnieniem ryzyka i niepewności związanej z tym
zobowiązaniem. W przypadku wyceny rezerwy metodą szacunkowych przepływów pieniężnych koniecznych do
rozliczenia bieżącego zobowiązania, jej wartość bilansowa odpowiada wartości bieżącej tych przepływów (w
przypadku gdy wpływ pieniądza w czasie jest istotny).
Jeśli zachodzi prawdopodobieństwo, że część lub całość korzyści ekonomicznych wymaganych do rozliczenia
rezerwy będzie można odzyskać od strony trzeciej, należność tę ujmuje się jako składnik aktywów, jeśli
prawdopodobieństwo odzyskania tej kwoty jest odpowiednio wysokie i da się ją wiarygodnie wycenić.
3.16. Umowy rodzące obciążenia
Bieżące zobowiązania wynikające z umów rodzących obciążenia ujmuje się i wycenia jak rezerwy. Za umowę
rodzącą obciążenia uważa się umowę zawartą przez Grupę, wymuszającą nieuniknione koszty realizacji
zobowiązań umownych, których wartość przekracza wysokość korzyści ekonomicznych przewidywanych w
ramach umowy.
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3.17. Restrukturyzacja
Rezerwa na koszty restrukturyzacji ujmowana jest tylko wtedy, gdy Grupa opracowała szczegółowy i formalny
plan restrukturyzacji oraz ogłosiła wszystkim zainteresowanym stronom zamiar jego realizacji lub jego główne
założenia. Wycena rezerwy restrukturyzacyjnej obejmuje wyłącznie bezpośrednie koszty restrukturyzacji, czyli
kwoty niezbędne do przeprowadzenia restrukturyzacji i niezwiązane z bieżącą działalnością podmiotu.
3.18. Gwarancje
Rezerwy na oczekiwane koszty napraw gwarancyjnych ujmowane są w momencie sprzedaży usług zgodnie z
najlepszym szacunkiem zarządu co do przyszłych kosztów koniecznych do poniesienia przez Grupę w okresie
gwarancji.
3.19. Instrumenty finansowe
Aktywa i zobowiązania finansowe ujmuje się w chwili, gdy Grupa staje się stroną umowy instrumentu
finansowego. Pierwotnie wycenia się je w wartości godziwej. Koszty transakcji przypisywane bezpośrednio do
zakupu lub emisji aktywów i zobowiązań finansowych (z wyjątkiem aktywów i zobowiązań finansowych
wycenianych w wartości godziwej przez wynik) odpowiednio dodaje się do lub odejmuje od wartości godziwej
aktywów lub zobowiązań finansowych w chwili początkowego ujęcia. Koszty transakcji bezpośrednio
przypisywane nabyciu aktywów finansowych lub przejęciu zobowiązań finansowych wycenianych w wartości
godziwej przez wynik ujmuje się bezpośrednio w wynik.
3.20. Zobowiązania finansowe i instrumenty kapitałowe
3.20.1. Klasyfikacja: instrumenty dłużne lub kapitałowe
Instrumenty dłużne i kapitałowe wyemitowane przez Grupę klasyfikuje się jako zobowiązania finansowe lub
kapitał własny na podstawie postanowień umownych i definicji zobowiązania finansowego i instrumentu
kapitałowego.
3.20.2. Instrumenty kapitałowe
Instrumenty kapitałowe to umowy, które odzwierciedlają rezydualny udział w aktywach Grupy po odjęciu
wszystkich jej zobowiązań. Instrumenty kapitałowe emitowane przez Grupę ujmuje się w kwocie otrzymanych
wpływów po odjęciu bezpośrednich kosztów emisji.
Odkupione przez Grupę własne instrumenty kapitałowe ujmuje się lub odnosi bezpośrednio w kapitale własnym.
W przypadku sprzedaży, zakupu, emisji lub umorzenia własnych instrumentów kapitałowych Grupy, nie ujmuje
się w wynik żadnych związanych z tym zysków ani strat.
3.20.3. Instrumenty złożone
Elementy instrumentów złożonych (bonów zamiennych) wyemitowanych przez Grupę klasyfikuje się oddzielnie
jako zobowiązania finansowe i kapitał własny na podstawie warunków umowy oraz definicji zobowiązań
finansowych i instrumentów kapitałowych. Opcja zamiany rozliczana przez jednostkę w formie otrzymania lub
przekazania ustalonej liczby własnych instrumentów kapitałowych w zamian za ustaloną kwotę pieniężną lub
składnik aktywów finansowych zaliczana jest do instrumentów kapitałowych.
Na dzień emisji wartość godziwą składnika zobowiązań szacuje się na podstawie obowiązującej rynkowej stopy
procentowej dla zbliżonych instrumentów niezamiennych. Kwotę tę wykazuje się jako zobowiązanie po koszcie
zamortyzowanym metodą efektywnej stopy procentowej do momentu wygaśnięcia w chwili zamiany lub
osiągnięcia terminu zapadalności instrumentu.
Koszty transakcji związane z emisją zamiennych bonów alokuje się do składników zobowiązań i kapitału własnego
proporcjonalnie do alokacji wpływów brutto. Koszty transakcji dotyczące składnika kapitału własnego ujmuje się
bezpośrednio w kapitale własnym. Koszty transakcji dotyczące składnika zobowiązań ujmuje się w wartości
bilansowej zobowiązania i amortyzuje w okresie użyteczności bonów metodą efektywnej stopy procentowej.
3.20.4. Zobowiązania finansowe
Zobowiązania finansowe klasyfikuje się jako „wyceniane w WGPW” lub jako „pozostałe zobowiązania
finansowe”.
Zobowiązania finansowe wyceniane w WGPW
Do tej kategorii zalicza się zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu lub wyznaczone jako wyceniane w
WGPW.
Zobowiązanie finansowe klasyfikuje się jako przeznaczone do obrotu, jeżeli:
- zostało podjęte przede wszystkim w celu odkupu w krótkim terminie;
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-

stanowi część określonego portfela instrumentów finansowych, którymi Grupa zarządza łącznie zgodnie z
bieżącym i faktycznym wzorcem generowania krótkoterminowych zysków; lub
jest instrumentem pochodnym niesklasyfikowanym i niedziałającym jako zabezpieczenie.

Zobowiązania finansowe inne niż zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu mogą zostać wyznaczone jako
wyceniane w WGPW na moment początkowego ujęcia, jeżeli:
- taka klasyfikacja eliminuje lub znacząco redukuje niespójność wyceny lub ujęcia, jaka wystąpiłaby w innych
warunkach; lub
- składnik aktywów finansowych należy do Grupy aktywów lub zobowiązań finansowych, lub do obu tych
grup objętych zarządzaniem, a jego wyniki wyceniane są w wartości godziwej zgodnie z udokumentowaną
strategią zarządzania ryzykiem lub inwestycjami Grupy, w ramach której informacje o grupowaniu aktywów
są przekazywane wewnętrznie; lub
- stanowi część kontraktu zawierającego jeden lub więcej wbudowanych instrumentów pochodnych, a MSR
39 dopuszcza klasyfikację całego kontraktu (składnika aktywów lub zobowiązań) do pozycji wycenianych
w WGPW.
Pozostałe zobowiązania finansowe
Po początkowym ujęciu pozostałe zobowiązania finansowe (w tym kredyty i pożyczki, zobowiązania z tytułu
dostaw i usług oraz inne zobowiązania) wycenia się po koszcie zamortyzowanym metodą efektywnej stopy
procentowej. Metoda efektywnej stopy procentowej to sposób obliczania zamortyzowanego kosztu zobowiązania
finansowego i alokacji kosztu odsetkowego na odpowiedni okres. Efektywna stopa procentowa to dokładna stopa
dyskonta szacunkowych przyszłych wpływów pieniężnych (w tym wszystkich uiszczonych lub otrzymanych opłat
i punktów stanowiących integralną część efektywnej stopy procentowej, kosztów transakcji i innych premii czy
upustów) przez okres prognozowanej użyteczności zobowiązania finansowego lub - w razie konieczności - w
krótszym okresie, do wartości bilansowej netto w chwili początkowego ujęcia.
Umowy gwarancji finansowej
Umowa gwarancji finansowej to umowa nakładająca na Grupę obowiązek dokonania określonych płatności
kompensujących posiadaczowi stratę poniesioną wskutek niewywiązania się określonego dłużnika z obowiązku
płatności wynikającego z warunków danego instrumentu dłużnego.
Umowy gwarancji finansowej emitowane przez Grupę wycenia się początkowo w wartości godziwej, a jeżeli nie
zostały sklasyfikowane jako WGPW, wycenia się je następnie według wyższej z następujących kwot: - wartości
zobowiązania umownego określonej zgodnie z MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa
warunkowe”;
 początkowo ujętej kwoty, pomniejszonej, tam gdzie ma to zastosowanie, o łączną amortyzację ujętą
zgodnie z zasadami ujmowania przychodów.
Usunięcie zobowiązań finansowych z bilansu
Grupa usuwa zobowiązania finansowe z bilansu wyłącznie w przypadku ich wypełnienia, umorzenia lub
wygaśnięcia. Różnicę między wartością bilansową usuniętego zobowiązania finansowego a zapłatą uiszczoną lub
należną ujmuje się w wynik.
3.21. Ujmowanie przychodów
Przychody ujmowane są w wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej, po pomniejszeniu o przewidywane
rabaty, zwroty klientów i podobne pomniejszenia, w tym podatek od towarów i usług VAT oraz inne podatki
związane ze sprzedażą, za wyjątkiem podatku akcyzowego.
3.21.1. Sprzedaż towarów
Przychody ze sprzedaży towarów ujmowane są w momencie, kiedy towary zostały dostarczone i a wszelkie prawa
do tego towaru zostały przekazane oraz po spełnieniu wszystkich następujących warunków:
- przeniesienia przez Grupę na nabywcę znaczącego ryzyka i korzyści wynikających z prawa własności
towarów;
- scedowania przez Grupę funkcji kierowniczych w stopniu związanym na ogół z prawem własności oraz
efektywnej kontroli nad sprzedanymi towarami;
- możliwości dokonania wiarygodnej wyceny kwoty przychodów;
- wystąpienia prawdopodobieństwa, że Grupa otrzyma korzyści ekonomiczne związane z transakcją; oraz
- możliwości wiarygodnej wyceny kosztów poniesionych lub przewidywanych w związku z transakcją.

3.21.2. Świadczenie usług
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Przychody z umowy świadczenia usług ujmuje się poprzez odniesienie do stopnia zaawansowania realizacji
umowy. Stopień zaawansowania realizacji umowy określa się następująco:
- przychody ze sprzedaży usług i materiałów ujmuje się według umownych stawek jak roboczogodziny i
poniesionych bezpośrednich kosztów.
3.21.3. Przychody z tytułu odsetek i dywidend
Przychód z dywidend ujmowany jest w chwili ustanowienia prawa udziałowca do jej otrzymania (pod warunkiem,
że zachodzi prawdopodobieństwo uzyskania przez Grupę korzyści ekonomicznych oraz że da się wiarygodnie
wycenić wysokość przychodu).
Dochód odsetkowy ze składnika aktywów finansowych ujmuje się, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo
uzyskania przez Grupę korzyści ekonomicznych, a kwotę dochodu da się wiarygodnie wycenić. Dochód
odsetkowy rozlicza się w czasie w odniesieniu do nierozliczonej kwoty kapitału i przy zastosowaniu efektywnej
stopy procentowej, stanowiącej stopę dyskontującą przyszłe wpływy pieniężne prognozowane na okres
ekonomicznej użyteczności składnika aktywów finansowych do kwoty wartości bilansowej tego składnika
aktywów w momencie początkowego ujęcia.
3.22. Umowy o usługę długoterminową
Jeżeli można wiarygodnie oszacować wynik umowy o usługę długoterminową, przychody i koszty są ujmowane
poprzez odniesienie do stopnia zaawansowania realizacji działań na koniec okresu sprawozdawczego, mierzonego
w oparciu o proporcję poniesionych kosztów z tytułu prac wykonanych do tej pory w stosunku do szacowanych
całkowitych kosztów kontraktu, chyba że taka metodologia nie będzie reprezentatywnie przedstawiała stopnia
zaawansowania prac. Zmiany w wykonanych pracach, roszczenia i premie są również brane pod uwagę, jeżeli
można wiarygodnie oszacować ich koszty i ich otrzymanie jej jest prawdopodobne. Jeżeli nie można wiarygodnie
oszacować wyniku na umowie o usługę długoterminową, przychody z tytułu umowy są ujmowane do wysokości
poniesionych kosztów umowy oraz jeżeli jest prawdopodobne uzyskanie tych przychodów. Koszty umowy ujmuje
się jako koszty w okresie, w którym zostały poniesione. Gdy jest prawdopodobne, że łączne koszty umowy
przekroczą łączne przychody z tytułu umowy, przewidywaną stratę ujmuje się natychmiastowo w koszty.
Jeżeli suma kosztów umownych poniesionych na dany dzień i ujętych zysków pomniejszonych o ujęte straty
przekracza wartość zafakturowaną, nadwyżkę wykazuje się w należnościach od klientów z tytułu prac objętych
umową. Jeżeli wartość kosztów zafakturowanych na dany dzień przekracza sumę kosztów umownych
poniesionych na dany dzień i ujętych zysków pomniejszonych o ujęte straty, nadwyżkę wykazuje się w
zobowiązaniach wobec klientów z tytułu prac objętych umową. Kwoty otrzymane przed wykonaniem prac,
których dotyczą, ujmuje się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w zobowiązaniach, jako otrzymane zaliczki.
Kwoty zafakturowane z tytułu zrealizowanych prac, ale niezapłacone jeszcze przez klientów, ujmuje się w
sprawozdaniu z sytuacji finansowej w należnościach z tytułu dostaw i usług.
3.23. Opodatkowanie
Podatek dochodowy Grupy obejmuje podatek bieżący do zapłaty oraz podatek odroczony.
3.23.1. Podatek bieżący
Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania)
danego okresu sprawozdawczego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) netto w związku
z wyłączeniem przychodów przejściowo niepodlegających opodatkowaniu i kosztów przejściowo
niestanowiących kosztów uzyskania przychodów oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą
podlegały opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w
danym roku obrotowym.
3.23.2. Podatek odroczony
Podatek odroczony ujmuje się od różnic przejściowych między wartością bilansową składników aktywów i
zobowiązań w sprawozdaniu finansowym a odpowiadającą im podstawą opodatkowania stosowaną do obliczania
wysokości zysku opodatkowanego, a także od nierozliczonych strat podatkowych oraz niewykorzystanych ulg
podatkowych. Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego ujmuje się zasadniczo dla wszystkich dodatnich różnic
przejściowych. Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się w odniesieniu do
wszystkich ujemnych różnic przejściowych do wysokości, do której jest prawdopodobne, iż zostanie osiągnięty
dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie tych różnic przejściowych. Tego rodzaju aktywów i
zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie ujmuje się, jeżeli różnice przejściowe wynikają z
wartości firmy lub z początkowego ujęcia (poza połączeniem jednostek) innych aktywów i zobowiązań w
transakcji, która nie wpływa na zysk podatkowy ani księgowy.
Ujmuje się rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego od dodatnich różnic przejściowych wynikających
z inwestycji w spółkach zależnych i stowarzyszonych oraz udziałów we wspólnych przedsięwzięciach, chyba że
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Grupa Kapitałowa jest w stanie kontrolować odwrócenie różnicy przejściowej i jest prawdopodobne, że różnice
przejściowe nie ulegną odwróceniu w dającej się przewidzieć przyszłości. Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego wynikające z ujemnych różnic przejściowych związanych z takimi inwestycjami i udziałami są
ujmowane tylko do tego stopnia, że jest prawdopodobne, że będą wystarczające zyski podlegające opodatkowaniu,
na podstawie których będzie można wykorzystać korzyści podatkowe wynikające z różnic przejściowych oraz że
oczekuje się, iż różnice przejściowe ulegną odwróceniu w dającej się przewidzieć przyszłości. Wartość
składników aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień bilansowy, a w przypadku
gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla realizacji składnika aktywów lub jego
części, następuje jego odpis.
Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w momencie, gdy
pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymagalne. Wycena rezerw z tytułu
odroczonego podatku dochodowego i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego odzwierciedla skutki
podatkowe, które nastąpią odpowiednio do przewidywanego przez Grupę sposobu realizacji lub rozliczenia na
dzień bilansowy wartości bilansowych aktywów i zobowiązań.
3.23.3. Podatek bieżący i odroczony za bieżący okres
Podatek bieżący i odroczony ujmuje się w wynik, z wyjątkiem przypadków dotyczących pozycji ujmowanych w
pozostałych całkowitych dochodach lub bezpośrednio w kapitale własnym. W takiej sytuacji podatek bieżący i
odroczony ujmuje się również odpowiednio w pozostałych całkowitych dochodach lub w kapitale własnym. Jeżeli
podatek bieżący lub odroczony wynika z początkowego rozliczenia połączenia jednostek gospodarczych, efekt
podatkowy uwzględnia się w dalszych rozliczeniach tego połączenia.
3.23.4. Pochodne instrumenty finansowe
Emitent dopuszcza możliwość zawierania różnorodnych umów instrumentów pochodnych w celu zarządzania
ryzykiem stopy procentowej i kursowym. Obejmują one kontrakty forward, swapy stóp procentowych i swapy
walutowe.
Instrumenty pochodne ujmuje się początkowo w wartości godziwej na dzień podpisania stosownych umów, a
następnie przeszacowuje do wartości godziwej na koniec każdego okresu sprawozdawczego. Wynikowe zyski lub
straty ujmuje się bezpośrednio w wynik, chyba że dany instrument wykorzystywany jest jako instrument
zabezpieczający. W takim przypadku moment ujęcia w wynik zależy od charakteru powiązania zabezpieczającego.
3.24. Budowane instrumenty pochodne
Instrumenty pochodne wbudowane w inne instrumenty finansowe lub w umowy niebędące instrumentami
finansowymi traktowane są jako oddzielne instrumenty pochodne, jeżeli charakter instrumentu wbudowanego oraz
ryzyko z nim związane nie jest ściśle powiązane z charakterem umowy bazowej i ryzykiem z niej wynikającym i
jeżeli umowy bazowe nie są wyceniane w WGPW.
3.25. Rachunkowość zabezpieczeń
Grupa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.
3.26. Połączenia jednostek gospodarczych
Przejęcia innych podmiotów rozlicza się metodą przejęcia. Zapłatę przekazaną w transakcji połączenia jednostek
gospodarczych wycenia się w wartości godziwej, obliczonej jako zbiorcza kwota wartości godziwych na dzień
przejęcia przekazanych przez spółkę aktywów, zobowiązań zaciągniętych przez Grupę wobec poprzednich
właścicieli spółki przejmowanej oraz instrumentów kapitałowych wyemitowanych przez Grupę w zamian za
przejęcie kontroli nad jednostką przejmowaną. Koszty związane z przejęciem ujmuje się w wynik w momencie
ich poniesienia.
Możliwe do zidentyfikowania aktywa i zobowiązania wycenia się w wartości godziwej na dzień przejęcia, z
następującymi wyjątkami:
- aktywa i zobowiązania wynikające z odroczonego podatku dochodowego lub związane z umowami o
świadczenia pracownicze ujmuje się i wycenia zgodnie z MSR 12 „Podatek dochodowy” i MSR 19
„Świadczenia pracownicze”;
- zobowiązania lub instrumenty kapitałowe związane z programami płatności rozliczanymi na bazie akcji w
jednostce przejmowanej lub w Grupie, które mają zastąpić analogiczne umowy obowiązujące w jednostce
przejmowanej, wycenia się zgodnie z MSSF 2 „Płatności na bazie akcji” na dzień przejęcia (patrz nota 3.16.2)
oraz
- aktywa (lub grupy aktywów przeznaczone do zbycia) sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
zgodnie z MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechana” wycenia się zgodnie
z wymogami tego standardu.
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Wartość firmy wycenia się jako nadwyżkę sumy przekazanej zapłaty, kwoty udziałów niedających kontroli w
jednostce przejmowanej oraz wartości godziwej poprzednio posiadanych przez jednostkę przejmującą udziałów
w jednostce przejmowanej nad kwotą wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów
netto i zobowiązań wycenionych na dzień przejęcia. Jeżeli po ponownej weryfikacji wartość netto wycenionych
nadzień przejęcia możliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań przekracza sumę przekazanej zapłaty,
wartości udziałów niedających kontroli w jednostce przejmowanej oraz wartości godziwej udziałów w tej
jednostce uprzednio posiadanych przez jednostkę przejmującą, nadwyżkę tę ujmuje się bezpośrednio w wyniku
jako zysk na okazyjnym nabyciu.
Udziały niedające kontroli stanowiące część udziałów właścicielskich i uprawniające posiadaczy do
proporcjonalnego udziału w aktywach netto Grupy w przypadku jej likwidacji można początkowo wycenić w
wartości godziwej lub odpowiednio do proporcji udziałów niedających kontroli w ujętej wartości możliwych do
zidentyfikowania aktywów netto Grupy przejmowanej. Wyboru metody wyceny dokonuje się indywidualnie dla
każdej transakcji przejęcia. Inne rodzaje udziałów niedających kontroli wycenia się w wartości godziwej lub inną
metodą przepisaną w MSSF.
Jeżeli zapłata przekazana w transakcji połączenia jednostek gospodarczych obejmuje aktywa lub zobowiązania
wynikające z umowy o zapłacie warunkowej, zapłatę tę wycenia się w wartości godziwej na dzień przejęcia i
ujmuje jako część wynagrodzenia przekazanego w transakcji połączenia jednostek gospodarczych. Zmiany
wartości godziwej zapłaty warunkowej kwalifikujące się jako korekty za okres objęty wyceną uwzględnia się
retrospektywnie, w korespondencji z odpowiednimi korektami wartości firmy. Korekty dotyczące okresu wyceny
to takie, które są wynikiem uzyskania dodatkowych informacji dotyczących „okresu objętego wyceną” (który nie
może być dłuższy niż jeden rok od dnia przejęcia), dotyczących faktów i okoliczności występujących na dzień
przejęcia.
Zmiany wartości godziwej zapłaty warunkowej, które nie kwalifikują się jako korekty dotyczące okresu wyceny,
rozlicza się w zależności od klasyfikacji zapłaty warunkowej. Warunkowej zapłaty sklasyfikowanej jako kapitał
własny nie wycenia się ponownie, a jej późniejsze uregulowanie rozlicza się w ramach kapitału własnego. Zapłata
warunkowa zaklasyfikowana jako składnik aktywów lub zobowiązań podlega przeszacowaniu na kolejne dni
sprawozdawcze zgodnie z MSR 39 lub MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”, a
wynikające z przeszacowania zyski lub straty ujmuje się w wynik.
W przypadku połączenia jednostek realizowanego etapami, udziały w jednostce przejmowanej uprzednio
posiadane przez Grupę przeszacowuje się do wartości godziwej nadzień przejęcia (tj. dzień uzyskania kontroli), a
wynikający stąd zysk lub stratę ujmuje się w wynik. Kwoty wynikające z posiadania udziałów w jednostce
przejmowanej przed datą przejęcia, uprzednio ujmowane w pozostałych całkowitych dochodach, przenosi się do
rachunku zysków i strat, jeżeli takie traktowanie byłoby poprawne w chwili zbycia tych udziałów.
Jeżeli początkowe rozliczenie księgowe połączenia jednostek na koniec okresu sprawozdawczego, w którym
połączenie miało miejsce, nie jest kompletne, Grupa prezentuje w swoim sprawozdaniu finansowym tymczasowe
kwoty dotyczące pozycji, których rozliczenie jest niekompletne. W okresie wyceny Grupa koryguje tymczasowe
kwoty ujęte na dzień przejęcia (patrz wyżej) lub ujmuje dodatkowe aktywa albo zobowiązania dla
odzwierciedlenia nowych faktów i okoliczności występujących na dzień przejęcia, które, jeśli byłyby znane,
wpłynęłyby na ujęcie tych kwot na ten dzień.
3.27. Zasady konsolidacji
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje roczne sprawozdanie finansowe Spółki dominującej
oraz roczne sprawozdania finansowe spółek, nad którymi Spółka sprawuje kontrolę tj. spółek zależnych,
sporządzone na dzień 30 września 2015 roku. Przez kontrolę rozumie się zdolność wpływania na politykę
finansową i operacyjną spółki zależnej w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych z jej działalności.
Sprawozdania finansowe Spółki dominującej oraz spółek zależnych objętych niniejszym skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym, sporządza się na ten sam dzień bilansowy tj. na 30 września 2015 roku. W
przypadkach gdy jest to konieczne, w sprawozdaniach finansowych spółek zależnych dokonuje się korekt
mających na celu ujednolicenie zasad rachunkowości stosowanych przez spółkę z zasadami stosowanymi przez
Grupę Kapitałową.
Wyłączeniu z obowiązku konsolidacji mogą podlegać spółki, których sprawozdania finansowe są nieistotne z
punktu widzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej. Spółka zależna jest również
wyłączona z konsolidacji, jeżeli została nabyta i jest posiadana wyłącznie z zamiarem jej odsprzedaży w bliskiej
przyszłości. Inwestycje w spółkach zależnych zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży ujmuje się
zgodnie z MSSF 5.
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Spółki zależne obejmowane są konsolidacją metodą pełną. Konsolidacja jednostek stowarzyszonych dokonywana
jest metodą praw własności.
Metoda konsolidacji pełnej polega na łączeniu sprawozdań finansowych Spółki dominującej oraz spółek zależnych
poprzez zsumowanie, w pełnej wartości, poszczególnych pozycji aktywów, zobowiązań, kapitału własnego,
przychodów oraz kosztów. W celu zaprezentowania Grupy Kapitałowej w taki sposób, jak gdyby stanowiła ona
pojedynczą jednostkę gospodarczą dokonuje się następujących wyłączeń:
 na moment nabycia kontroli wartość bilansowa inwestycji w spółkę zależną wyłączana jest z tą częścią
kapitału własnego spółki zależnej, która odpowiada udziałowi spółki dominującej i ujmowana jest
wartość firmy lub zysk zgodnie z MSSF 3,
 określane są i prezentowane oddzielnie udziały mniejszości,
 salda rozliczeń między spółkami Grupy Kapitałowej i transakcje (przychody, koszty, dywidendy)
wyłącza się w całości,
 wyłączeniu podlegają zyski i straty z tytułu transakcji zawieranych wewnątrz Grupy Kapitałowej, które
są ujęte w wartości bilansowej aktywów takich jak zapasy i środki trwałe. Straty z tytułu transakcji
wewnątrz Grupy analizowane są pod kątem utraty wartości aktywów z perspektywy Grupy,
 ujmuje się podatek odroczony z tytułu różnic przejściowych wynikających z wyłączenia zysków i strat
osiągniętych na transakcjach zawartych wewnątrz Grupy Kapitałowej (zgodnie z MSR 12).
Udziały mniejszości wykazywane są w odrębnej pozycji kapitałów własnych i obejmują tę część aktywów netto
spółek zależnych, które przypadają na podmioty inne niż Grupy Kapitałowej.
3.28. Inwentaryzacja
Grupa w celu potwierdzenia wartości posiadanych aktywów przeprowadza ich inwentaryzację, której termin jest
określony w zarządzeniu o inwentaryzacji wydanym przez Zarząd.
Zarządzenie to określa szczegółowo czas, miejsce i rodzaj inwentaryzacji, powołuje komisję inwentaryzacyjną
oraz ustala zasady i osoby odpowiedzialne za rozliczenie wyników inwentaryzacji.
3.29 Segmenty operacyjne
Działalność prowadzona przez Grupę jest jednorodna i obejmuje świadczenie usług serwisowych o podobnej
charakterystyce i w podobny sposób. W związku z tym wyodrębnienie segmentów spełniających wszystkie
kryteria zawarte w par. 5 MSSF 8 nie jest możliwe.
Aktywa operacyjne Grupy zlokalizowane są na terytorium Europy. Aktywa operacyjne nie podlegają alokacji do
poszczególnych grup usług i są monitorowane na poziomie sprawozdania finansowego.
Grupa wyodrębnia segmenty geograficzne, ponieważ zajmuje się świadczeniem usług w różnych środowiskach
ekonomicznych, które podlegają różnym ryzykom oraz charakteryzują się odmiennym poziomem zwrotu z
poniesionych nakładów inwestycyjnych.
4.

Informacja dodatkowa - istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach

Stosując zasady rachunkowości obowiązujące w Grupie, zarządy spółek zobowiązane są do dokonywania
szacunków, osądów i założeń dotyczących kwot wyceny poszczególnych składników aktywów i zobowiązań.
Szacunki i związane z nimi założenia opierają się o doświadczenia historyczne i inne czynniki uznawane za istotne.
Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przyjętych wartości szacunkowych.
Szacunki i leżące u ich podstaw założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmianę wielkości szacunkowych ujmuje
się w okresie, w którym nastąpiła weryfikacja, jeżeli dotyczy ona wyłącznie tego okresu, lub w okresie bieżącym
i okresach przyszłych, jeżeli zmiana dotyczy ich na równi z okresem bieżącym.
4.1. Profesjonalny osąd w rachunkowości
Poniżej przedstawiono podstawowe osądy, inne niż te związane z szacunkami, dokonane przez zarząd w procesie
stosowania zasad rachunkowości Grupy i mające największy wpływ na wartości ujęte w sprawozdaniu
finansowym.
4.1.1. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
Zarząd dokonał przeglądu posiadanych przez Grupę aktywów finansowych utrzymywanych do terminu
wymagalności w świetle wymogów utrzymania progów kapitałowych i płynności i potwierdził intencje i zdolność
Grupy do utrzymania tych aktywów do terminu wymagalności.
4.1.2. Kalkulacja zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych
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Szczegółowe zasady odpraw emerytalnych przyjęte wynikają wprost z przepisów Kodeksu Pracy i powiązanych
z nim aktów prawnych, które określają podstawę wymiaru świadczenia, jego wysokość (krotność podstawy),
liczbę przepracowanych lat oraz ewentualne inne warunki konieczne dla nabycia prawa do danego świadczenia.
4.2. Niepewność szacunków
Poniżej przedstawiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości oraz inne podstawy szacunku niepewności
na dzień bilansowy, mające znaczący wpływ na ryzyko istotnych korekt wartości bilansowej aktywów i
zobowiązań w następnym roku obrotowym.
4.2.1. Utrata wartości firmy
Stwierdzenie, czy wartość firmy uległa obniżeniu, wymaga oszacowania wartości użytkowej wszystkich jednostek
generujących przepływy pieniężne, do których wartość firmy została przypisana. Chcąc obliczyć wartość
użytkową, zarząd musi oszacować przyszłe przepływy pieniężne przypadające na daną jednostkę i ustalić
właściwą stopę dyskonta, konieczną do obliczenia wartości bieżącej tych przepływów.
4.2.2. Okresy użytkowania ekonomicznego rzeczowych aktywów trwałych
Grupa weryfikuje przewidywane okresy użytkowania ekonomicznego składników pozycji rzeczowych aktywów
trwałych na koniec każdego rocznego okresu sprawozdawczego. W roku objętym sprawozdaniem finansowym ani
w roku poprzedzającym nie stwierdzono konieczności zmian tych okresów.
4.2.3. Odpis aktualizujący wartości należności
Grupa dokonuje okresowego (przynajmniej raz do roku na dzień bilansowy) oszacowania prawidłowości ustalenia
odpisów aktualizujących dotyczących należności. Szacunki te oparte są głównie na doświadczeniu historycznym
oraz analizie różnorodnych czynników wpływających na możliwość windykacji tych należności.
4.2.4. Odpis aktualizujący wartości zapasów
Grupa dokonuje zakupów towarów i materiałów bezpośrednio potrzebnych do realizacji zdarzenia. Materiały są
zużywane na bieżąco, dlatego nie ma trwałej utraty wartości zapasu, a tym samym konieczności tworzenia odpisu.
5.

Informacja dodatkowa - noty

Przychody
Przychody ze sprzedaży Spółki

Okres zakończony 30.09.2016

Okres zakończony 30.09.2015

PLN

PLN

Przychody ze sprzedaży produktów i usług
Przychody z tytułu umów długoterminowych
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

65 258 344

44 229 613

5 160 811

327 206

RAZEM

70 419 155

44 556 819

Informacje geograficzne
Grupa działa na dwóch głównych obszarach geograficznych – w Polsce, będącej krajem jej siedziby Spółki
dominującej oraz Europie. Poniżej przedstawiono przychody Grupy od klientów zewnętrznych w rozbiciu na
obszary geograficzne.
Przychody ze sprzedaży

Okres zakończony 30.09.2016
PLN

Polska
Czechy i Słowacja
Węgry
Niemcy, Austria
RAZEM

59 683 416
2 806 748
938 799
6 990 192
70 419 155
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Okres zakończony 30.09.2015
PLN
34 627 988
4 661 541
830 928
4 436 362
44 556 819

Informacje dotyczące głównych klientów
Grupa nie jest uzależniona od swoich głównych klientów, ponieważ przychody powyżej 10 procent łącznych
przychodów Spółki są uzyskiwane od dwóch klientów, których udział procentowy wynosi: 12, 13. Udział
przychodów Spółki od pozostałych klientów jest poniżej 10 procent.
Segmenty operacyjne
W okresie objętym niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy nie występowała
konieczność wyodrębnienia segmentów operacyjnych według MSSF 8. Działalność prowadzona przez Grupę jest
jednorodna i obejmuje świadczenie usług serwisowych o podobnej charakterystyce i w podobny sposób.
Niemożliwym było wyodrębnienie segmentów spełniających wszystkie kryteria zawarte w par. 5 MSSF 8, a w
szczególności warunki:
MSSF 8.5 b - Grupa oferuje na rynku szereg usług, które są wykonywane w zależności od potrzeb klienta. Nie są
to jednak usługi o charakterystyce na tyle oddalonej od siebie, iż występowałaby konieczność i możliwość
regularnego nadzorowania i sprawdzania wyników operacyjnych dla działalności w ich obszarach. Nie przypisuje
się im oddzielnych zasobów - szczególnie ludzkich, gdyż są to głównie zasoby Grupy. Zasoby te alokowane są na
bieżąco do projektów, z których wiele pokrywa cały szereg usług i produktów świadczonych przez Grupę.
MSSF 8.5 c - Grupa nie dysponuje informacjami finansowymi na temat wyników działalności dla poszczególnych
usług i produktów, gdyż informacje takie nie są konieczne przy monitorowaniu i planowaniu działalności.
Koszty działalności operacyjnej

Okres zakończony
30.09.2016
PLN

Okres zakończony
30.09.2015
PLN

Koszty działalności operacyjnej
a) amortyzacja
b) zużycie materiałów i energii
c) usługi obce
d) podatki i opłaty
e) wynagrodzenia
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
g) pozostałe koszty rodzajowe
g) wartość sprzedanych towarów i materiałów
Koszty według rodzaju, razem
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń
międzyokresowych
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)
Koszt własny sprzedaży

1 135 391
6 718 596
47 414 983
165 774
5 340 854

430 971
4 916 036
30 640 574
88 970
2 923 209

1 002 974
2 413 150
4 361 791

416 373
1 699 319
401 243

68 553 512

41 516 693

900 611

254 520

320 309
1 330 236
9 477 953
54 082 236

-

1 091 976
1 410 884
5 649 552
33 618 802

Wydatki na prace badawcze i rozwojowe ujęte jako koszty w okresie zakończonym 30.09.2016 wyniosły
46.963,86 PLN i stanowiły odpisy kosztów zakończonych prac rozwojowych.
Koszty świadczeń pracowniczych
Okres zakończony
30.09.2016
PLN
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Okres zakończony
30.09.2015
PLN

Koszty wynagrodzeń, w tym koszty restrukturyzacji w kwocie 0 PLN
oraz koszty świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy w kwocie
0 PLN
w tym: kluczowego personelu
Koszty świadczeń socjalnych
w tym: kluczowego personelu

5 340 854
365 923
-

Opcje na akcje przyznane kadrze zarządzającej oraz pracownikom

2 646 496
146 943
-

-

-

-

-

-

-

-

-

w tym: kluczowego personelu
Koszty świadczeń emerytalnych - programy określonych składek
w tym: kluczowego personelu
Koszty świadczeń emerytalnych - programy określonych świadczeń
w tym: kluczowego personelu
Pozostałe świadczenia po okresie zatrudnienia
w tym: kluczowego personelu
Razem

5 340 854

2 646 496

Okres zakończony
30.09.2016
PLN

Okres zakończony
30.09.2015
PLN

-

24 170
24 170

150 652
-

2 066
50 471
-

18 854
7 112
46 483
223 102

7 166
113 446
23 816
196 964

Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne

Zysk ze zbycia aktywów:
Zysk ze sprzedaży majątku trwałego
Zysk ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych
Razem
Pozostałe przychody operacyjne:
Umorzone i przedawnione zobowiązania
Otrzymane odszkodowania, kary i grzywny
Rozwiązanie rezerw
Rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość aktywów
Dotacje
Pozostałe
Razem

Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne

Straty ze zbycia aktywów:
Strata ze sprzedaży majątku trwałego
Strata ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych
Razem
Utworzone odpisy aktualizujące i rezerwy:
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Okres zakończony
30.09.2016
PLN

Okres zakończony
30.09.2015
PLN

2 631
2 631

669
669

Wartość firmy
Aktywa niematerialne
Rzeczowe aktywa trwałe
Aktywa finansowe
Należności handlowe
Pozostałe
Razem
Pozostałe koszty operacyjne:
Umorzone należności
Koszty pokryte odszkodowaniem
Zapłacone odszkodowania
Opłaty i składki
Ubezpieczenia
Pozostałe
Razem

58 210
58 210

27 964
27 964

1 230
132 383
46 032
-

31 465
7 991
10 368

84 230
263 874

15 682
65 506

Okres zakończony
30.09.2016
PLN

Okres zakończony
30.09.2015
PLN

21 720
2 831
24 551

66 935
4 235
71 170

9 879
9 879

23 140
60
23 200

Okres zakończony
30.09.2016
PLN

Okres zakończony
30.09.2015
PLN

67 027

13 054

61 650
1 236
1 607
131 520

17 552
17 080
627
48 313

54 068

61 269

Przychody finansowe

Przychody finansowe

Przychody odsetkowe:
Lokaty bankowe
Pozostałe pożyczki i należności
Razem
Pozostałe przychody finansowe:
Wynik netto z tytułu różnic kursowych
Dywidenda
Pozostałe
Razem

Koszty finansowe

Koszty finansowe

Koszty odsetkowe:
Odsetki od kredytów i kredytów w rachunku bieżącym
(z wyłączeniem tych od jednostek powiązanych)
Odsetki od kredytów i kredytów w rachunku bieżącym
otrzymanych od jednostek powiązanych
Odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Koszty z tytułu akredytyw i gwarancji (koszty banków)
Pozostałe
Razem
Pozostałe koszty finansowe:
Wynik netto z tytułu różnic kursowych
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Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych
Pozostałe

2 145
47 357
103 570

Razem

3 030
12 229
76 527

Podatek dochodowy dotyczący działalności kontynuowanej

Stan na 30.09.2016
PLN

Stan na 30.09.2015
PLN

644 505

994 922

-

-

644 505

994 922

Bieżący podatek dochodowy:
Bieżące obciążenie podatkowe
Korekty wykazane w bieżącym roku w odniesieniu do
podatku z lat ubiegłych
Inne
Razem
Odroczony podatek dochodowy:
Podatek
odroczony
powstały
w
ciągu
okresu
sprawozdawczego
Podatek odroczony przeniesiony z kapitału na wynik
Korekty podatku odroczonego w związku ze zmianami
stawek podatkowych czy przepisów
Odpisy (odwrócenia wcześniej dokonanych odpisów z tytułu
podatku odroczonego)
Inne
Razem
Razem podatek dochodowy ujęty w wyniku

699
-
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153 866
-

153 701

-

4 964

154 399

-

158 830

798 905

Podatek został ustalony według przepisów obowiązujących w danym kraju.

-

836 092

Saldo podatku odroczonego
Aktywa z tytułu odroczonego podatku

Aktywa z tytułu odroczonego podatku
aktywa z tytułu odroczonego
podatku
Tytuły różnic przejściowych

zmiana aktywa ujęta w wyniku
finansowym za okres

zmiana aktywa ujęta w kapitale
za okres

Stan na
30.09.2016

Stan na
30.09.2015

01.10.2015 30.09.2016

01.10.2014 30.09.2015

01.10.2015 30.09.2016

01.10.2014 30.09.2015

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (bez leasingu)
środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w leasingu finansowym
różnice kursowe niezrealizowane
zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, ZUS, zobowiązań pracowniczych
rezerwy na przyszłe koszty
pozostałe rezerwy
zapasy
pozostałe różnice przejściowe

10 545
7 226
129 359
294 457
53 200
40 076
534 864

Razem

885
51 199
137 863
20 263
20
208 460

10 545
8 111
78 160
156 594
- 20 263
53 200
40 056
326 404

7 127
26 095
137 702
20 263
1 076
178 009

-

-

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku

Tytuły różnic przejściowych

środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (bez leasingu)
środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w leasingu finansowym
różnice kursowe niezrealizowane

rezerwa z tytułu odroczonego
podatku

zmiana rezerwy ujęta w wyniku
finansowym za okres

Stan na
30.09.2016

Stan na
30.09.2015

01.10.2015 30.09.2016

01.10.2014 30.09.2015

01.10.2015 30.09.2016

01.10.2014 30.09.2015

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

28 399
2 054

8 029
2 949
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-

20 370
895

-

21 432
2 567

zmiana rezerwy ujęta w kapitale za
okres

-

-

wartość firmy
należności handlowe i inne
pozostałe różnice przejściowe
Razem

107 995
4 815
124 009
267 272

4 815
38 801
54 594
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107 995
85 208
212 677

38 044
19 180

-

-

Działalność zaniechana
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie poprzedzającym żadna istotna działalność nie
została zaniechana.
Aktywa przeznaczone do zbycia
Na dni bilansowe 30 września 2015 roku i 30 września 2016 roku żadne aktywa Grupy nie były przeznaczone do
zbycia.
Nabycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (ZCP)
W dniu 22 lutego 2016 roku SESCOM S.A. zawarł z CUBE ITG S.A. z siedzibą w Warszawie („Sprzedający”)
przedwstępną umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa („Umowa Przedwstępna”), którą
stanowi, wyodrębniony w ramach struktury organizacyjnej Sprzedającego zespół składników niematerialnych
i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia na rzecz klientów
sektora sprzedaży detalicznej usług IT, w tym usług dostaw, integracji i serwisu infrastruktury IT, instalacji i
wdrożeń sieci komputerowych, wyposażenia i instalacji stanowisk sprzedaży oraz dostaw i wdrożeń aplikacji
(„ZCP”).
Na mocy Umowy Przedwstępnej Strony zobowiązały się zawrzeć, po ziszczeniu się warunków zawieszających
przewidzianych w Umowie Przedwstępnej, ostateczną umowę sprzedaży ZCP („Umowa Przyrzeczona”). Warunki
zawieszające obejmowały uzyskanie zgód korporacyjnych wymaganych organów stron Umowy Przedwstępnej,
w tym wyrażenie zgody na zbycie ZCP przez Walne Zgromadzenie Sprzedającego, a także inne warunki o
charakterze techniczno-formalnym związane z przeniesieniem pracowników, wejściem Spółki w prawa i
obowiązki umów oraz relacji handlowych związanych z dotychczasową działalnością ZCP. Warunki zawieszające
zostały zastrzeżone na rzecz Spółkę (Spółka miała prawo zrzec się poszczególnych warunków i przystąpić do
zamknięcia transakcji także w przypadku ich nieziszczenia się).
W dniu 27.04.2016 Spółka zawarła przyrzeczoną, ostateczną umowę sprzedaży na rzecz SESCOM.A.
zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) CUBE ITG S.A.
Na mocy Umowy ostatecznej Kupujący nabywa ZCP po ziszczeniu się warunków zawieszających przewidzianych
w umowie ostatecznej. Ostatni z warunków ziścił się w dniu 29.04.2016.
Celem zakupu ZCP było poszerzenie oferty SESCOM o nową branżę IT. Poprzez zawartą transakcję SESCOM
uzyskał know how oraz wszelkie uprawnienia do świadczenia usług w tym obszarze Oczekiwany przez SESCOM
efekt synergii wynikający z połączenia działalności jednostek to przychodowy efekt synergii. Od drugiego roku
po zakupie oczekiwane jest poszerzenie oferty u dotychczasowych klientów SESCOM o nową branżę IT oraz
świadczenie usług dotychczas oferowanych przez SESCOM wśród klientów zakupionego ZCP.
Spółka zapłaciła pierwszą część ceny sprzedaży w kwocie 3 500 000 PLN, natomiast pozostała część zostanie
zapłacona w trzech ratach, z których ostatnia płatność przypada po upływie 12 miesięcy od ostatniego dnia
kalendarzowego miesiąca w którym doszło do ziszczenia się ostatniego z warunków zamknięcia. Umowa
ostateczna przewiduje możliwość skorygowania ceny sprzedaży.
Inwestycja finansowana jest ze środków własnych w kwocie 3 750 000 PLN.
Pozostała różnica w cenie zostanie pokryta ze środków obcych (kredyt krótko i długoterminowy):
1) Umowa o kredyt nieodnawialny A z bankiem HSBC SA z siedzibą w Warszawie na kwotę 3.850.000
PLN została zawarta na okres do 28 kwietnia 2017 roku z przeznaczeniem na finansowanie kosztów
związanych z realizacją Inwestycji,
2) Umowa o kredyt nieodnawialny z bankiem HSBC SA z siedzibą w Warszawie na kwotę do 9.825.000
PLN została zawarta na okres do 29 marca 2019 roku z przeznaczeniem na finansowanie spłaty 50%
uruchomionej kwoty Kredytu A oraz wraz z Kredytem A na finansowanie kosztów związanych
z Inwestycją.
Zabezpieczenie umów stanowią między innymi:
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1) zastaw rejestrowy na zorganizowanej części przedsiębiorstwa nabytej przez Emitenta w toku realizacji
Inwestycji do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 14.737.500 PLN . Spółka zobowiązana jest
do uzyskania zgody w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na zawarcie
umowy zastawu rejestrowego na nabytej zorganizowanej części przedsiębiorstwa w terminie do 60 dni
od daty pierwszego wykorzystania Kredytu.
2) poddanie się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego (KPC)
3) pełnomocnictwo dla Banku do regulowania wszelkich wierzytelności i roszczeń Banku wymagalnych
z tytułu udzielonego Kredytu w ciężar Rachunku i innych rachunków Kredytobiorcy otwartych w Banku
4) zastaw rejestrowy na zapasach należących do Kredytobiorcy (zaakceptowanych przez Bank),
wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa nabytej w toku realizacji Inwestycji do
najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 14.737.500 PLN.
Jednostka do dnia 30.09.2016 roku zapłaciła za ZCP kwotę 7.500.000 PLN. Wartość netto nabytych aktywów
ZCP to 471.370, podatek odroczony stanowi kwotę 263.063 PLN (z tego rezerwa 14.624 PLN, aktywa 277.687
PLN), wyniku czego powstała wartość firmy o wartości 6.765.567 PLN

Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości bilansowe

Stan na 30.09.2016

Stan na 30.09.2015

PLN

PLN

Grunty własne
Budynki *)
Maszyny i urządzenia
Środki transportu
Inne
Środki trwałe w budowie

136 350
90 714
1 969 207
5 297
13 396
2 214 964

Razem

134 613
32 162
834 541
2 331
54 185
1 057 832

*) dotyczy inwestycji w obcym środku trwałym

Zmiany rzeczowych aktywów trwałych według grup rodzajowych w okresie od 01.10.2015 do 30.09.2016

Wartości brutto
Stan 01 października 2015 roku
Zwiększenia
Zbycia:

Likwidacja
Sprzedaż
Wpływ różnic kursowych

Stan na 30 września 2016 roku

Budynki wg
kosztu

Maszyny i
urządzenia wg
kosztu

Środki
transportu

Inne

Środki
trwałe w
budowie

RAZEM

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

32 371
11 966
24 107
21 608
2 499
83
20 147

54 185
13 396
54 185
13 396

169 903
64 678
234 580

Skumulowane umorzenia i utrata wartości
Stan 01 października 2015 roku
35 289
Amortyzacja
62 941
Zmniejszenie amortyzacji
-

-

178 769
134 864
32 071
32 071
22
281 585

1 659 668
1 709 929
26 422
2 011
24 411
5 496
3 348 672

825 127
554 557
3 411
3 193
1 379 465
1 969 207

Stan na 30 września 2016 roku

98 231

146 607
76 312
32 071
22
190 871

Wartość netto na koniec roku

136 350

90 714

Wpływ różnic kursowych

-
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-

-

-

-

2 094 895
1 934 834
136 785
55 690
26 910
5 436
3 898 381

-

30 040
8 737
24 107
181
14 851

-

1 037 063
702 547
59 590
3 396
1 683 417

5 297

13 396

2 214 964

Zmiany rzeczowych aktywów trwałych według grup rodzajowych w okresie od 01.10.2014 do 30.09.2015

Wartości brutto
Stan 01 października 2014 roku
Zwiększenia
Zbycia:
Likwidacja
Sprzedaż
Wpływ różnic kursowych
Stan na 30 września 2015 roku

Budynki wg
kosztu

Maszyny i
urządzenia
wg kosztu

Środki
transportu

Inne

Środki
trwałe w
budowie

RAZEM

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

169 903
169 903

142 701
36 068
178 769

31 480
1 051
160
160
32 371

54 185
54 185

Skumulowane umorzenia i utrata wartości
Stan 01 października 2014 roku
Amortyzacja
35 289
Zmniejszenie amortyzacji
Stan na 30 września 2015 roku
35 289
Wartość netto na koniec roku

134 613

1 112 589
838 984
- 291 905
6 891
- 285 014
1 659 668

115 124
31 483
146 607

562 965
477 052
- 214 890
825 127

32 162

834 541

-

-

1 286 769
1 100 191
292 065
7 050
285 014
2 094 895

27 279
2 921
160
30 040

-

705 367
546 745
- 215 049
1 037 063

2 331

54 185

1 057 832

Amortyzacja środków trwałych
Na potrzeby kalkulacji amortyzacji zastosowano okresy ekonomicznego użytkowania następujących aktywów
trwałych:
Budynki i budowle 10 lat
Maszyny i urządzenia od 3 do 15 lat
Samochody ciężarowe w leasingu finansowym 3 lata
Samochody osobowe w leasingu finansowym 5 lat

Aktywa oddane w zastaw jako zabezpieczenie
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym następujące aktywa zostały oddane w zastaw jako zabezpieczenie:
Zobowiązania Grupy wynikające z leasingu finansowego (patrz Nota 26) zostały zabezpieczone tytułem własności
leasingodawcy do aktywów wynajmowanych w ramach leasingu. Zobowiązania z tego tytułu są płatne w okresie
od 3 lat od daty podpisania umowy leasingowej.
Wartość firmy
Stan na
30.09.2016
PLN

Wartość firmy
Według kosztu
Skumulowana utrata wartości

Stan na
30.09.2015
PLN

Razem

8 508 326
8 508 326

1 742 759
1 742 759

Według kosztu
Stan na początek okresu sprawozdawczego

8 508 326

1 742 759
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Zmiany
Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Skumulowane odpisy aktualizacyjne z tytułu utraty wartości
Stan na początek okresu sprawozdawczego
Odpisy aktualizacyjne z tytułu utraty wartości ujęte w ciągu roku
Stan na koniec okresu sprawozdawczego

8 508 326

1 742 759

8 508 326

1 742 759

Dnia 29.04.2016 roku GRUPA nabyła zorganizowaną część przedsiębiorstwa od CUBE.ITG S.A.
Na dzień 30.09.2016 roku wartość firmy wynikająca z nabycia ZCP wyniosła 6 765 567 PLN.
Całość wartości bilansowej wartości firmy o nieokreślonym okresie użytkowania jest przyporządkowana
szeregowi ośrodków wypracowujących środki pieniężne, kwota przyporządkowana każdemu ośrodkowi
wypracowującemu środki pieniężne nie jest z osobna znacząca. Wartość firmy została zaprezentowana w
powyższej tabeli.
Test na utratę wartości GRUPY kapitałowej SESCOM przeprowadzono na dzień 30 września 2016 r. szacując
wartość użytkową przy zastosowaniu metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) na podstawie
określonych założeń finansowych na lata 2017 – 2021, przyjętych na potrzeby ww. testu.
Wyliczeń w SESCOM Centrali Gdańsk dokonano przyjmując następujące założenia:
 średni ważony koszt kapitału (WACC): 8,8% (oparty na: danych rynkowych dotyczących rentowności
obligacji - stopa wolna od ryzyka- 2,9%; beta branżowe dla rynku Europejskiego – 0,95; premia rynkowa
kapitał własny 6,2% ),
 stopa wzrostu przepływów po okresie prognozy: 1% (oparta na szacunku długookresowej stopy wzrostu
PKB).
Ponadto przyjęto następujące pozostałe założenia:
 średnioroczny wzrost przychodów ze sprzedaży w analizowanym okresie: w pierwszym roku 10% w
kolejnych 5%. Wartości przypisane do powyższych założeń określono na podstawie danych historycznych,
który jest zgodny z planami zarządu dotyczącymi rozwoju. Zarząd uważa, że planowany wzrost przychodów
w ciągu następnych 5 lat jest do osiągnięcia.

średnioroczny wzrost kosztów działalności operacyjnej w analizowanym okresie: w pierwszym roku 11,4%
w kolejnych ok. 5%
 koszty pośrednie w pierwszym roku prognozy odpowiadają wartości tych kosztów przyjętej w założeniach
realizacji nowych kontraktów. W prognozie na lata następne przyjęto, iż koszty te będą rosły w tempie 8%,
następnie 5% rocznie – założenie takie świadczy o konserwatywnym podejściu do opracowywanej prognozy,
stwarzając tym samym margines bezpieczeństwa dla ewentualnych przyszłych niekorzystnych odchyleń tych
kosztów.
Wyliczeń w SESCOM Oddziale Wrocław dokonano przyjmując następujące założenia:
 średni ważony koszt kapitału (WACC): 9,7% (oparty na: danych rynkowych dotyczących rentowności
obligacji - stopa wolna od ryzyka- 2,9%; beta branżowe dla rynku Europejskiego – 1,11; premia rynkowa
kapitał własny 6,2% ),
 stopa wzrostu przepływów po okresie prognozy: 1% (oparta na szacunku długookresowej stopy wzrostu
PKB).
Ponadto przyjęto następujące pozostałe założenia:
 średnioroczny wzrost przychodów ze sprzedaży w analizowanym okresie: w pierwszym roku 94,9% w
kolejnych ok. 5%. Wartości przypisane do powyższych założeń określono na podstawie danych
historycznych, który jest zgodny z planami zarządu dotyczącymi rozwoju. Zarząd uważa, że planowany
wzrost przychodów w ciągu następnych 5 lat jest do osiągnięcia.

średnioroczny wzrost kosztów działalności operacyjnej w analizowanym okresie: w pierwszym roku 94,9%
w kolejnych ok. 5%.
 koszty pośrednie w pierwszym roku prognozy odpowiadają wartości tych kosztów przyjętej w założeniach
realizacji nowych kontraktów. W prognozie na lata następne przyjęto, iż koszty te będą rosły w tempie 5%
rocznie – założenie takie świadczy o konserwatywnym podejściu do opracowywanej prognozy, stwarzając
tym samym margines bezpieczeństwa dla ewentualnych przyszłych niekorzystnych odchyleń tych kosztów.
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Na podstawie przeprowadzonej analizy Zarząd SESCOM nie stwierdził utraty wartości firmy na dzień 30 września
2016 r.
Pozostałe aktywa niematerialne

Wartości bilansowe

Stan na 30.09.2016
PLN

Stan na 30.09.2015
PLN

727 984
268 512
996 496

1 091 976
152 959
1 244 935

Zakończone prace rozwojowe
Pozostałe wartości niematerialne

Razem

Zakończone prace rozwojowe na kwotę netto 727 984 PLN stanowią Platforma SES Support i Platforma
SES Control służące usprawnianiu procesów technicznych polegających m.in. na zgłaszaniu usterek, planowanie
przeglądów, gromadzenie danych technicznych, zdalną obsługę prac technicznych, monitorowaniu zużycia energii
elektrycznej i poszukiwaniu możliwości oszczędności zużywanej energii. Platformy wykorzystywane są zarówno
przez GRUPĘ jak i jej podwykonawców, co wpływa na dodatnią wartość konkurencyjną GRUPY.

Wartości brutto

Stan na 30 września 2014 roku

Prace rozwojowe

Licencje,
programy

RAZEM

PLN

PLN

PLN

1 005 358
1 091 976
1 091 976

Zwiększenia

nabycia
prace we własnym zakresie

110 044
180 348
180 348
-

Zbycia:

Likwidacja
Sprzedaż
Wpływ różnic kursowych

Stan na 30 września 2015 roku

-

489
290 880
184 144
184 144
3 041

-

3 041

2 097 334

Zwiększenia

nabycia
prace we własnym zakresie

-

Zbycia:

Likwidacja
Sprzedaż

2 097 334

Wpływ różnic kursowych

Stan na 30 września 2016 roku

471 983

-

1 115 402
1 272 324
180 348
1 091 976
489
2 388 214
184 144
184 144
3 041
3 041
2 569 317

Na potrzeby kalkulacji amortyzacji zastosowano okresy ekonomicznego użytkowania następujących aktywów
niematerialnych:
Skapitalizowane prace rozwojowe 5 lat.
Spółki zależne

Grupa dokonuje konsolidacji sprawozdań finansowych jednostek zależnych metodą pełną. Konsolidacja jednostek
stowarzyszonych dokonywana jest metodą praw własności.
Grupa nie wyłączyła z konsolidacji żadnej jednostki zależnej.
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Grupa nie odnotowała znaczących ograniczeń zdolności jednostek zależnych do przekazywania funduszy
jednostce dominującej w postaci dywidend w środkach pieniężnych lub do spłaty pożyczek lub zaliczek.
Szczegółowe informacje dotyczące skonsolidowanych jednostek zależnych przedstawiają się następująco:

Nazwa jednostki
zależnej

Miejsce
rejestracji i
prowadzenia
działalności

Działalność podstawowa

Procentowa wielkość udziałów oraz
praw do głosów posiadanych przez
Spółkę
Stan na 30.09.2016 Stan na 30.09.2015

SESCOM Czech
Republic s.r.o.

Zarządzanie i usługi serwisu
technicznego nieruchomości
na terenie Czech i Słowacji.

Republika
Czeska

100%

100%

SESCOM Muszaki
Szerviz kft

Zarządzanie i usługi serwisu
technicznego nieruchomości
na terenie Węgier.

Węgry

100%

100%

SESCOM GmbH

Zarządzanie i usługi serwisu
technicznego nieruchomości
na terenie Niemiec.

Niemcy

100%

100%

Sestore Sp. z o.o.

Prace badawcze i rozwojowe
nad systemami
informatycznymi
wspomagającymi
zarządzanie i optymalizujące
procesy

Polska

100%

100%

SDC Sp. z o.o.

Usługi remontów i
remodelingu salonów
handlowych i placówek
handlowych.

Polska

100%

100%

SESCOM
Technischer Support
GmbH

Zarządzanie i usługi serwisu
technicznego nieruchomości
na terenie Austrii.

Austria

100%

100%

Inwestycja w spółkach stowarzyszonych

Nazwa jednostki
stowarzyszonej

Miejsce
rejestracji i
prowadzenia
działalności

Działalność podstawowa

Procentowa wielkość udziałów oraz
praw do głosów posiadanych przez
Spółkę
Stan na 30.09.2016 Stan na 30.09.2015
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Zarządzanie procesem
komercjalizacji badań
Bałtyckie Centrum
naukowych oraz transferu
Transferu Technologii
Polska
technologii pomiędzy nauką i
SA (BCTT SA)
biznesem oraz pomiędzy
przedsiębiorstwami.

30%

30%

Wartość inwestycji w jednostkach zależnych przedstawiały się następująco:

Stan na 30.09.2016
PLN
13 684
13 684

Bałtyckie Centrum Transferu Technologii S.A. (BCTT S.A.)
Razem

Stan na 30.09.2015
PLN
15 810
15 810

Pozostałe aktywa

Stan na 30.09.2016
PLN

Wartości bilansowe

Stan na 30.09.2015
PLN

Rozliczenia międzyokresowe czynne
Rozliczenie prac rozwojowych
Inne

1 631 786
432 072

1 080 327
197 432

Razem

2 063 858

1 277 759

1 013 016
1 050 842

1 277 759
-

2 063 858

1 277 759

Aktywa obrotowe
Aktywa trwałe
Razem

W ramach prac rozwojowych spółka realizuje równolegle kilka projektów, w tym między innymi:
Projekt Hydrogen Generator – wartość projektu na dzień bilansowy wynosi 420.952 PLN. Celem strategicznym
projektu jest wdrożenie do komercyjnego zastosowania urządzenia generatora wodoru i tlenu. Projekt jest
realizowany na bazie konstrukcji generatora wodoru i tlenu opracowanego przez Marka Gołębiewskiego i firmę
SESCOM objętego zgłoszeniem patentowym PL 398798.
Generator może być zastosowanych do wszelkich instalacji wykorzystujących wodór. Jednakże SESCOM zamierza
skupić się na sprawdzeniu możliwości zastosowania generatora w następujących aplikacjach:
3.

4.

Generator współpracujący z okrętowym silnikiem spalinowym.
Spodziewanym efektem zastosowania urządzenia jest uzyskanie zmniejszenie zużycia paliwa oraz
zmniejszenie emisji CO2 oraz innych związków.
Generator w układzie pieca gazowego.
Wytwarzanie ciepła poprzez spalanie mieszaniny wodoru i tlenu w układzie pieca gazowego do zastosowań
w ogrzewaniu pomieszczeń w miejscach oddalonych od infrastruktury ciepłowniczej lub gazu ziemnego, z
dostępem do energii elektrycznej, także z elektrowni fotowoltaicznych z akumulatorem energii.
3. Stan aktualny.
Zbudowany prototyp, w pełni funkcjonalny zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi. Generator
wytwarza mieszaninę wodoru i tlenu. Do generatora przyłączono źródło prądowe impulsowe o
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jednokierunkowym przepływie prądu, regulowanej częstotliwości i modulowanej szerokości impulsu.
W wyniku zastosowania zbiorników buforowych uzyskano stały strumień gazu na wylocie dyszy.
4. Cel projektu.
Skonstruowanie generatora wodoru i tlenu zoptymalizowanego energetycznie, poprzez uzyskanie
maksymalnego wydatku wytworzonego wodoru z jednostki energii elektrycznej dostarczonej do
generatora oraz wykonanie badań efektów zastosowania generatora w układzie silnika spalinowego.
Realizacja projektu wymaga następujących zakresów kompetencji:
d) Badania konstrukcji generatora, zjawisko elektrolizy i korozji, dobór materiałów na
poszczególne elementy generatora, spektroskopia impedancyjna układu.
e) Układ automatyki ze sprzężeniem zwrotnym zapewniający utrzymanie stałego wydatku
produktów elektrolizy przy minimalnym nakładzie energii elektrycznej dostarczonej do
generatora. Projektowanie i testy układu automatyki, rozbudowa generatora w celu zmiany
charakterystyki impedancyjnej generatora i uzyskanie rezonansu elektromagnetycznego.
f) Badanie efektów użycia generatora w pracy z silnikiem spalinowym – okrętowym lub innym
silnikiem spalinowym.
Zakres projektu:
Projekt w założeniu składa się z trzech faz:
IV.

Badania obecnej konstrukcji generatora,
• przeprowadzenie badań jakościowych i ilościowych
• wnioski i zalecenia konstrukcyjne
• opracowanie dokumentacji technicznej prototypu drugiej generacji z uwzględnieniem
układów automatycznej regulacji, plan
V.
Badania generatora drugiej generacji
• wykonanie prototypu
• przeprowadzenie badań jakościowych i ilościowych
• wnioski i zalecenia konstrukcyjne
• opracowanie dokumentacji technicznej prototypu trzeciej generacji, plan prac
VI.
Badania generatora trzeciej generacji
• wykonanie prototypu generatora trzeciej generacji do badań pilotażowych
• przeprowadzenie badań jakościowych i ilościowych
• opracowanie dokumentacji wdrożenia urządzenia do projektu pilotażowego.
• Wykonanie pilotażu (warunkowo w tym projekcie, pilotaż może być wykonany w
laboratorium lub w środowisku rzeczywistym)
• Opracowanie dokumentacji i prezentacji wyników prac.
Równolegle do prac rozwojowych generatora będą prowadzone prace badawcze efektów zastosowania wodoru
w silniku spalinowym.
Projekt uruchomienie nowych rynków i usług
W 2016 roku w ramach programu realizowane były działania związane z projektowaniem, wykonanie i testowanie
rozwiązań w zakresie udoskonalania i dostosowaniem obecnych usług, rozwiązań technologicznych i
organizacyjnych SESCOM (takich jak Platforma SES Support® i Platforma Mobilna, procedury oparte na ISO,
SESCOM Book – jako zbiór procedur koordynacyjnych itp.) – do poszczególnych rynków zagranicznych.
Niezbędne było opisanie i wdrożenie działań dostosowujących know how do rynków zagranicznych. Jest to o tyle
istotne, iż dotychczasowe kontakty handlowe SESCOM na tych rynkach dotyczyły wyłącznie ograniczonej ilości
firm międzynarodowych. Zatem chęć szerszego dotarcia do klientów na rynkach lokalnych wymagała podjęcia
działań rozwojowych i dostosowawczych, które były poprzedzone podejmowanymi działaniami handlowymi.
Projekt wpisuje się w strategie SESCOM 2016. Projekt został zakończony 30.09.2016 r. Rozliczenie nastąpi w
okresie nie dłuższym niż 5 lat (60 miesięcy) od dnia bilansowego.
Planowane korzyści finansowe – 10 mln EUR.
Planowane koszty – 1 mln PLN / Koszty zrealizowane na dzień bilansowy 1,007 mln PLN
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W projekcie nastąpiło rozwinięcie metody szansy do metody prowokowania (wykreowania) szansy. Nastąpiła
także budowa międzynarodowej struktury outsourcingu utrzymania technicznego budynków należących do
klientów sieciowych, działających w skali międzynarodowej, gwarantując jednolite standardy obsługi na obszarze
działania, uwzględniające lokalne uwarunkowania na terenie poszczególnych krajów.
Zapasy

Stan na 30.09.2016
PLN

Stan na 30.09.2015
PLN

949 171
795 805
3 509
1 327 742

272 740
490 334
84 663

3 076 227

847 737

Materiały
Produkcja w toku
Wyroby gotowe
Towary
Razem

Na dzień 30.09.2016 GRUPA utworzyła odpis aktualizujący wartość zapasów na kwotę 280.000 PLN. GRUPA
tworzy odpisy aktualizujące na całą wartość nierotujących zapasów.
Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności

Należności z tytułu dostaw i usług
Stan na 30.09.2016
PLN
Należności z tytułu dostaw i usług
Rezerwa na należności zagrożone

-

Razem
Należności z tytułu podatków (innych niż podatek dochodowy) i
ubezpieczeń społecznych
Należności z tytułu zaliczek na środki trwałe
Należności z tytułu zaliczek na dostawy towarów
Pozostałe
Razem

14 571 231
101 285

Stan na 30.09.2015
PLN

-

12 171 374
68 617

14 469 946

12 102 757

819 819
138 073
3 048 369

483 436
57 199
94 268
269 724

4 006 261

904 626

Średni termin spłaty należności z tytułu sprzedaży towarów i usług wynosi 74 dni. Spółka dominująca utworzyła
odpisy aktualizujące w pełni pokrywające należności przeterminowane o ponad 360 dni, ponieważ z doświadczeń
historycznych wynika, iż takie należności są w zasadzie nieściągalne. Na należności nieuregulowane przez 120 do
360 dni tworzy odpis aktualizujący w oparciu o szacunkowe kwoty nieściągalnych należności z tytułu sprzedaży
usług na podstawie doświadczeń z przeszłości oraz analizy sytuacji finansowych poszczególnych kontrahentów.
Przed przyjęciem nowego klienta Grupa dokonuje oceny zdolności kredytowej klienta. Ze względu na specyfikę
działalności Grupa współpracuje z Grupami znanymi w branży, co wpływa na ocenę ryzyka kredytowego.
Terminy płatności są elementem oferty przedstawianej kontrahentowi.
Powyżej przedstawione salda należności z tytułu dostaw i usług, zawierają należności, które są przeterminowane
na koniec okresu sprawozdawczego i na które Grupa nie utworzyła rezerw, ponieważ nie nastąpiła istotna zmiana
jakości tego zadłużenia, w związku z czym nadal uznaje się je za ściągalne.
W spółkach zależnych nie występują należności wymagające dokonania odpisu aktualizującego.
Analiza wiekowa należności z tytułu dostaw i usług przeterminowanych, ale nieobjętych odpisem z tytułu utraty
wartości
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Stan na
30.09.2015
PLN

Stan na 30.09.2016
PLN
Nieprzeterminowane
Przeterminowane do 30 dni
Przeterminowane 31 - 90 dni
Przeterminowane 91-120 dni
Przeterminowane powyżej 120 dni
Razem

12 132 702
1 010 830
644 670
172 335
509 409

9 955 154
1 309 229
770 922
54 277
13 174

14 469 946

12 102 757

Określając poziom ściągalności należności z tytułu dostaw i usług, Grupa uwzględnia zmiany ich jakości od dnia
udzielenia kredytu do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego. Koncentracja ryzyka kredytowego jest
ograniczona ze względu na duża weryfikację stanu należności, windykację i ograniczenie sprzedaży przy
powstawaniu przeterminowań.
Analiza wiekowa należności z tytułu dostaw i usług, które utraciły wartość
Wiekowanie
wartości

aktywów

finansowych,

które

utraciły

Stan na 30.09.2016
PLN

Nieprzeterminowane (i)
Przeterminowane powyżej 120 dni
Razem

(i)

Stan na 30.09.2015
PLN

1 682

4 916

99 603

63 702

101 285

68 617

Naliczone odsetki od należności przeterminowanych

Zmiany stanu rezerw na należności zagrożone
Stan na 30.09.2016
PLN
Stan na początek okresu sprawozdawczego
Odpisy z tytułu utraty wartości należności
Kwoty odpisane jako nieściągalne
Kwoty odzyskane w ciągu roku
Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości
Odwrócenie dyskonta
Stan na koniec okresu sprawozdawczego

-

68 617
58 210
6 688
18 854

101 285

Stan na 30.09.2015
PLN
45 868
30 232
-

7 166
318
68 617

Umowy długoterminowe
W okresie objętym sprawozdaniem Grupa nie zwierała umów długoterminowych.
Kapitał akcyjny

Kapitał akcyjny
Razem

Stan na 30.09.2016
PLN

Stan na 30.09.2015
PLN

2 100 000

2 100 000

2 100 000

2 100 000

Stan na 30.09.2016

Stan na 30.09.2015

Kapitał akcyjny wg stanu na dzień bilansowy
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PLN
Liczba akcji
Wartość nominalna 1 akcji
Kapitał podstawowy

PLN

2 100 000
1
2 100 000

2 100 000
1
2 100 000

Zarejestrowany kapitał akcyjny obejmuje:
Struktura kapitału akcyjnego
Struktura kapitału akcyjnego wg stanu na dzień 30.09.2016
Seria
/
emisja
Rodzaj
Rodzaj
Rodzaj akcji / udziałów (zwykłe / imienne)
uprzywilejowania uprzywilejowania

Akcje serii "A" imienne

uprzywilejowane co uprzywilejowane co
do
głosu do
głosu
- 2 głosy na akcję
- 2 głosy na akcję

Akcje serii "A" zwykłe
Akcje serii "B" zwykłe
Akcje serii "C" zwykłe
Akcje serii "D" zwykłe
Akcje serii "E" zwykłe

Razem

Liczba akcji /
udziałów

Wartość serii /
emisji
wg wartości
nominalnej

750 000

750 000

750 000

750 000

50 000
100 000
450 000
2 100 000

50 000
100 000
450 000
2 100 000

Struktura kapitału akcyjnego wg stanu na dzień 30.09.2015
Seria
/
Rodzaj akcji (zwykłe / imienne)

emisja

Akcje serii "A" imienne

Rodzaj
uprzywilejowania

uprzywilejowane co
do
głosu
- 2 głosy na akcję

Akcje serii "B" zwykłe
Akcje serii "C" zwykłe
Akcje serii "D" zwykłe
Akcje serii "E" zwykłe

Razem

Liczba akcji

Wartość serii /
emisji
wg wartości
nominalnej

1 500 000

1 500 000

50 000
100 000
450 000
2 100 000

50 000
100 000
450 000
2 100 000

Struktura właścicielska wg stanu na dzień 30.09.2016
Liczba
akcji / udziałów

Akcjonariusz / udziałowiec

Sławomir Halbryt
Adam Kabat
Sławomir Kądziela
Alfa 1 CEE Investments S.A. SICAV - SIF
Pozostali

1 005 875
211 588
241 588
444 163
196 786
2 100 000

Razem
Struktura właścicielska wg stanu na dzień 30.09.2015
Akcjonariusz
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% kapitału
podstawowego

% ogólnej liczby
głosów

47,90%
10,08%
11,50%
21,15%
9,37%

61,61%
7,42%
8,48%
15,58%
6,90%

100%

100%

Liczba
akcji
Sławomir Halbryt
Adam Kabat
Sławomir Kądziela
Alfa 1 CEE Investments S.A. SICAV - SIF
Pozostali

% kapitału
podstawowego

1 005 875
211 588
241 588
444 163
196 786
2 100 000

Razem

% ogólnej liczby
głosów

47,90%
10,08%
11,50%
21,15%
9,37%

54,49%
11,60%
12,43%
12,34%
9,14%

100%

100%

Kapitał z aktualizacji wyceny
W okresach objętych sprawozdaniem finansowym Grupa nie tworzyła kapitału z aktualizacji wyceny.
Kapitał rezerwowy
Stan na 30.09.2016
PLN

Stan na 30.09.2015
PLN

Kapitał rezerwowy o charakterze ogólnym

305 605

305 605

Razem

305 605

305 605

Stan na 30.09.2016
PLN

Stan na 30.09.2015
PLN

Kapitał zapasowy tworzony z nadwyżki z tytuły emisji akcji
powyżej ich wartości nominalnej

4 005 160

4 005 160

Razem

4 005 160

4 005 160

Stan na 30.09.2016

Stan na 30.09.2015

Kapitał zapasowy

Zyski zatrzymane

Niepodzielony zysk/(strata) z lat ubiegłych
Kapitał zapasowy tworzony zgodnie z Kodeksem Spółek
Handlowych
Zysk bieżącego okresu obrotowego

10 307 516

7 169 500

488 643

488 643

4 427 554

3 138 015

15 223 713

10 796 159

Zobowiązania, kredyty, pożyczki otrzymane i inne źródła finansowania
Grupa posiada otwarte kredyty zaciągnięte na zakup samochodów w jednostce zależnej na kwotę 24 195 PLN oraz
otwarty kredyt, płatny w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, przeznaczony na sfinansowanie transakcji
nabycia ZCP na kwotę 3 302 426 PLN. Kredyt na zakup ZCP wyceniony jest w skorygowanej cenie nabycia.
Stan na 30.09.2016
PLN
Niezabezpieczone - po koszcie zamortyzowanym
Kredyty w rachunku bieżącym (i)
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Stan na 30.09.2015
PLN

Kredyty bankowe (ii)
Pożyczki

24 195

77 147

Zabezpieczone - po koszcie zamortyzowanym
Kredyty w rachunku bieżącym (i)
Kredyty bankowe (ii)

3 302 426

Pożyczki
Razem

3 326 620

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe

3 326 620

Razem

3 326 620

77 147

77 147
77 147

Zobowiązania z tytułu kredytów na dzień 30.09.2016

Nazwa (firma)

Credium a.s.

CSOB Leasing a.s.

CSOB Leasing a.s.

Kwota kredytu wg
umowy

Kwota do
spłaty

Kwota
do
spłaty

CZK

CZK

PLN

448 560

365 358

359 664

22 428

Warunki
Termin spłaty
oprocentowania

3 580

61 731

9 852

67 437

10 763

Zabezpieczenia

9,5 p.a.

W ramach umowy nie jest
2016-12-28 zabezpieczona

9,56% p.a.

Ubezpieczenie w ramach
umowy. 2013/204 na kwotę
2017-06-12 9.977,16 CZK

9,5 p.a.

Ubezpieczenie w ramach
umowy. 2013/2014 na kwotę
2017-06-05 5.740,68 CZK

Zobowiązania z tytułu kredytów na dzień 30.09.2015

Nazwa (firma)

Kwota
kredytu wg
umowy
CZK

Kwota do
spłaty
CZK

Kwota do
spłaty
PLN

Credium a.s.

448 560

112 140

17 494

CSOB Leasing a.s.

365 358

144 039

22 470

CSOB Leasing a.s.

CSOB Leasing a.s.
Razem

333 990

81 003

Warunki
oprocentowania

157 353

24 547

1 507 572

494 535

77 147

Zabezpieczenia

9,5 p.a.

2016-12- W ramach umowy nie jest
28 zabezpieczona

9,56% p.a.

2017-06- Ubezpieczenie w ramach umowy.
12 2013/204 na kwotę 9.977,16 CZK

22,33% p.a.

Ubezpieczenie w ramach umowy.
2016-10- 2013/2014 na kwotę 7.410,24
02 CZK

9,5 p.a.

Ubezpieczenie w ramach umowy.
2017-06- 2013/2014 na kwotę 5.740,68
05 CZK

12 636

359 664

Termin
spłaty

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

Stan na 30.09.2016
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Stan na 30.09.2015

PLN
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
Bierne rozliczenia międzyokresowe
Pozostałe
Razem

PLN

9 477 855
1 363 471

6 324 169
1 313 561

446 413

183 059

1 060 958
564 124

926 484
38 566

12 912 821

8 785 839

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Ogólne warunki leasingu
Grupa użytkuje część aktywów (głównie samochody) w ramach leasingu finansowego. Średni okres
obowiązywania umowy leasingu wynosi 3-4 lat. Grupa ma możliwość zakupu wynajmowanego sprzętu za kwotę
jego wartości nominalnej na koniec obowiązywania umowy. Zobowiązania Grupy wynikające z umów leasingu
finansowego są zabezpieczone prawami leasingodawców do składników aktywów objętych umową.
Zobowiązania z tytułu leasingu

Nie dłużej niż 1 rok
Dłużej niż 1 rok i do 5 lat
Powyżej 5 lat
Razem
Minus przyszłe obciążenia finansowe
Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych

Stan na 30.09.2016
PLN

Stan na 30.09.2015
PLN

495 887

188 658

1 022 139

395 462

1 518 026

584 120

1 518 026

584 120

Stan na 30.09.2016
PLN
Karty płatnicze
Razem
Minus przyszłe obciążenia finansowe
Wartość bieżąca kart płatniczych

RAZEM
Wartość leasingowa aktywów netto wynosi 1 698 611 PLN.
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Stan na 30.09.2015
PLN

537
537

143

537

143

1 518 562

584 263

143

Instrumenty finansowe
Zarządzanie ryzykiem kapitałowym
Grupa zarządza kapitałem by zagwarantować, że będzie zdolna kontynuować działalność przy jednoczesnej
maksymalizacji rentowności dzięki optymalizacji relacji zadłużenia do kapitału własnego.
W Grupie dokonuje się regularnego przeglądu struktury kapitałowej i poziomu oraz struktury czasowej
zobowiązań. W ramach tych przeglądów analizuje się koszty kapitału i ryzyko związane z poszczególnymi jego
kategoriami.
Głównymi składnikami podlegającymi ww. analizie są:
• środki pieniężne i ich ekwiwalenty – ujawnione w nocie 34,
• kapitał, w tym, kapitały rezerwowe i zysk zatrzymany – ujawnione w notach nr 25 (25.1 – 25.5)
Na Grupę nie są nałożone zewnętrzne wymagania kapitałowe za wyjątkiem tego, iż zgodnie z art. 396 §1 Kodeksu
Spółek Handlowych, któremu podlega spółka dominująca, na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy,
do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej
jednej trzeciej kapitału akcyjnego. Ta część kapitału zapasowego (zysków zatrzymanych) nie jest dostępna do
dystrybucji na rzecz Akcjonariuszy.
Grupa okresowo dokonuje przeglądu struktury kapitałowej. W ramach przeglądu analizuje koszt kapitału oraz
rodzaje ryzyka związanego z każdą klasą kapitału.
Cele zarządzania ryzykiem finansowym
Działalność Grupy może wiązać się z ekspozycją na ryzyko finansowe zmian kursów walut i stóp procentowych.
Grupa nie wykorzystuje ani nie obraca instrumentami finansowymi – w tym finansowymi instrumentami
pochodnymi z uwagi na brak istotnych ryzyk, przed którymi konieczne byłoby tego rodzaju zabezpieczenie.
Grupa nie przeprowadza żadnych istotnych transakcji w walutach obcych, ani nie lokuje środków i nie pożycza w
tych walutach. Grupa nie lokuje ani nie pożycza środków pieniężnych na warunkach innych niż stopy procentowe
skorelowane z rynkiem
Ryzyko rynkowe
Działalność Grupy w niewielkim stopniu wiąże się z ekspozycją na ryzyko finansowe zmian kursów walut i stóp
procentowych. Grupa nie stosuje instrumentów pochodnych do zarządzania ryzykiem kursowym ani ryzykiem
stóp procentowych, gdyż minimalizacja ryzyka przez hedging naturalny jest wystarczająca.
Ekspozycja na ryzyko walutowe ulega zmianom w zależności od wolumenu transakcji przeprowadzanych w
walucie.
Zarządzanie ryzykiem stóp procentowych
Grupa narażona jest na ryzyko stóp procentowych, z uwagi na zawarte umowy leasingu oparte o zmienne stopy
procentowe. Działalność zabezpieczająca podlega regularnej ocenie w celu dostosowania do bieżącej sytuacji stóp
procentowych i określonej gotowości poniesienia ryzyka oraz dla zapewnienia optymalnej strategii zabezpieczeń.
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Wrażliwość na wahania stóp procentowych
Przedstawioną poniżej analizę wrażliwości oparto o stopień narażenia na ryzyko stóp procentowych instrumentów
finansowych zobowiązań wynikających z umów leasingu na dzień bilansowy. W przypadku zobowiązań o
oprocentowaniu zmiennym zakłada się na potrzeby analizy, że kwota zobowiązań niespłaconych na dzień
bilansowy była niezapłacona przez cały rok. W sprawozdaniach wewnętrznych dotyczących ryzyka stopy
procentowej dla kluczowych członków kierownictwa wykorzystuje się wahania w górę i w dół o 50 punktów
bazowych, co odzwierciedla ocenę kierownictwa dotyczącą prawdopodobnej zmiany stóp procentowych.
Gdyby stopy procentowe były o 50 punktów bazowych wyższe/niższe, a wszystkie inne zmienne zachowały stałą
wartość, to wyniki i kapitały Grupy nie zmieniłyby się istotnie za okresy objęte skonsolidowanymi informacjami
finansowymi.
Zarządzanie ryzykiem kredytowym
Ryzyko kredytowe oznacza ryzyko, że kontrahent nie dopełni zobowiązań umownych, w wyniku czego Grupa
poniesie straty finansowe. Grupa stosuje zasadę dokonywania transakcji wyłącznie z kontrahentami o sprawdzonej
wiarygodności kredytowej; w razie potrzeby uzyskując stosowne zabezpieczenie jako narzędzie redukcji ryzyka
strat finansowych z tytułu niedotrzymania warunków umowy. Grupa korzysta też z informacji finansowych
dostępnych publicznie oraz z własnych danych o transakcjach dokonując oceny swoich głównych klientów.
Narażenie Grupy na ryzyko wiarygodności kredytowej kontrahentów jest stale monitorowane, a zagregowaną
wartość zawartych transakcji rozkłada się na zatwierdzonych kontrahentów.
Na należności z tytułu dostaw i usług składają się kwoty należne od dużej liczby klientów. Prowadzi się bieżącą
ocenę kredytów na podstawie kondycji należności, a w razie konieczności wstrzymuje się klientom kredyt
kupiecki.
Grupa nie jest narażona na istotne ryzyko kredytowe wobec pojedynczego kontrahenta. Ryzyko kredytowe
dotyczące środków płynnych jest ograniczone.
Wartość bilansowa aktywów finansowych wykazanych w sprawozdaniu finansowym po uwzględnieniu strat z
tytułu utraty wartości odpowiada maksymalnemu narażeniu Grupy na ryzyko kredytowe bez uwzględnienia
wartości otrzymanych zabezpieczeń.
Zarządzanie ryzykiem płynności
Ostateczna odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem płynności spoczywa na zarządzie, który opracował
odpowiedni system zarządzania tym ryzykiem dla potrzeb zarządzania funduszami krótko-, średnio- i
długoterminowymi Grupy oraz zaspokojenia wymagań zarządzania płynnością. Grupa zarządza ryzykiem
płynności utrzymując odpowiednią wielkość kapitałów własnych, monitorując stale prognozowane i rzeczywiste
przepływy pieniężne oraz dopasowując profile wymagalności aktywów i zobowiązań finansowych.
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Stan na
30.09.2016
PLN

Stan na
30.09.2015
PLN

18 476 207

13 007 382

Aktywa finansowe (+)
Należności własne
w tym: faktoring pełny

2 538 435

Środki pieniężne

4 093 700

7 282 981

-

-

Pozostałe aktywa finansowe

Środki pieniężne (w tym środki pieniężne grup przeznaczonych do zbycia
zakwalifikowanych jako przeznaczone do sprzedaży)
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik (WGPW)
Przeznaczone do obrotu
Sklasyfikowane do wyceny w WGPW
Instrumenty pochodne pozostające w powiązaniach zabezpieczających
Inwestycje utrzymywane do wymagalności
Pożyczki i należności własne (w tym należności handlowe grup zakwalifikowanych
jako przeznaczone do zbycia)
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Zobowiązania finansowe (-)
Oprocentowane kredyty i pożyczki
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Pozostałe zobowiązania finansowe
Ekspozycja na ryzyko płynności

4 093 700

7 282 981

-

-

18 476 207

13 007 382

-

3 326 620
1 518 026
12 912 821
4 812 440

-

77 147
584 120
8 785 839
10 843 257

Informacje dotyczące niewykorzystanych linii kredytowych, którymi Grupa dysponuje jako narzędziem redukcji
ryzyka płynności.

Zabezpieczone kredyty w rachunku bieżącym
Kwota wykorzystana
Kwota niewykorzystana
Razem

Stan na 30.09.2016
PLN

Stan na 30.09.2015
PLN

600 000
600 000

600 000
600 000

Zarządzanie ryzykiem kursowym i walutowym
Ryzyko kursu walutowego jest definiowane jako możliwość zwiększenia lub zmniejszenia rynkowej wartości
kapitału własnego w wyniku zmian kursów walutowych. Ryzyko to obejmuje:
 Ryzyko konwersji (ryzyko przeliczania walut), które pojawia się w momencie przeliczania i konsolidacji
sprawozdań finansowych zagranicznych podmiotów zależnych. Kursowe ryzyko konwersji definiowane
jest jako różnica między całkowitą wartością denominowanych w walutach obcych składników aktywów
a całkowitą wartością denominowanych w walutach obcych zobowiązań. W szczególności na ryzyko to
narażone są:
- należności i zobowiązania zagraniczne,
- środki pieniężne denominowane w walutach obcych,
- papiery wartościowe denominowane w walutach obcych.
Ryzyko konwersji ma charakter „papierowy”, co oznacza, iż nie ma ono wpływu na wartość przepływów
pieniężnych, dopóki pozycje, których ryzyko to dotyczy nie zostaną zrealizowane.
-

Ryzyko ekonomiczne dotyczące zmiany kursów, które może trwale wpłynąć na konkurencyjność oraz
rynkową wartość przedsiębiorstwa poprzez wzrost kosztów lub spadek planowanych dochodów z
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handlowych operacji zagranicznych. Ryzyko ekonomiczne utożsamiane
długoterminowym, bardzo trudnym do kwantyfikowania i prognozowania.

jest

z

ryzykiem

-

Ryzyko transakcyjne, zwane także kontraktowym, urzeczywistnia się w następstwie niedotrzymania
zobowiązań umownych przez uczestników transakcji także w wyniku wystąpienia okoliczności
niezależnych, mających charakter siły wyższej. Podstawowe ryzyka transakcyjne, których nie zalicza się
do okoliczności siły wyższej, wyrażają się przede wszystkim w wyborze partnera (kontrahenta)
nieuczciwego, bądź takiego, który z powodów w znacznym stopniu od niego niezależnych, nie wywiązuje
się z umowy. Konsekwencją wyboru takiego partnera może np. brak lub częściowa zapłata za usługę, czy
zwłoka w regulowaniu płatności. Ryzyko kontraktowe może również wynikać z różnic interpretacyjnych
w odniesieniu do poszczególnych danych kontraktowych. W celu ograniczenia ryzyka, zawarcie umowy
poprzedzone jest uzyskaniem odpowiednich informacji o kontrahencie i jego kondycji finansowej, a także
analizą klauzul kontraktowych, aby nie dopuścić do możliwości dowolnej ich interpretacji. Poziom
ryzyka kontraktowego określa wielkość zaangażowanego kapitału; tak bezpośredniego, jak i pośredniego,
związanego z możliwością poniesienia strat spowodowanych niewykonaniem lub niewłaściwym
wykonaniem zobowiązania kontrahenta. Zarządzanie tym ryzykiem w Grupie Kapitałowej sprowadza się
do niedopuszczania do zawierania kontraktów z kontrahentami, których kondycja finansowa nie daje
gwarancji spłaty zaangażowanego w wykonanie umowy kapitału, czy np. realizowanej polityki
ubezpieczania należności handlowych.

-

Ryzyko walutowe pojawia się w momencie, gdy występuje nierównowaga między wielkością aktywów
i pasywów denominowanych w tej samej walucie obcej i o tym samym terminie zapadalności (otwarta
pozycja walutowa). W zależności od tego, która strona przeważa (aktywna czy pasywna) mówimy o
długiej lub krótkiej pozycji walutowej. Jeżeli:
 aktywa wyrażone w walucie obcej = pasywa wyrażone w walucie obcej → zamknięta pozycja
walutowa,
 aktywa wyrażone w walucie obcej > pasywa wyrażone w walucie obcej → otwarta długa pozycja
walutowa,
 aktywa wyrażone w walucie obcej < pasywa wyrażone w walucie obcej → otwarta krótka pozycja
walutowa.

W celu zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym w Grupie Kapitałowej stosowane są instrumenty wewnętrzne,
tj. hedging naturalny, takie jak:
- rozliczanie płatności zagranicznej w walucie krajowej,
- przyśpieszanie lub opóźnianie płatności,
- wzajemnie równoważenie w danej walucie strumieni zobowiązań i należności,
- łączenie kilku mniejszych transakcji w jedną większą.
Szacowanie wartości godziwej
W tabeli poniżej przedstawiono instrumenty finansowe wyceniane wg wartości godziwej w podziale na
poszczególne metody wyceny. Poszczególne poziomy zdefiniowano w sposób następujący:
• poziom 1 - wartość godziwa instrumentów finansowych stanowiących przedmiot obrotu na aktywnych
rynkach wynika z ich notowań na dzień bilansowy, ceny notowane (nieskorygowane) z aktywnych
rynków dla identycznych aktywów bądź zobowiązań;
• poziom 2 - wartość godziwa instrumentów finansowych niestanowiących przedmiotu obrotu na
aktywnym rynku, dane wejściowe inne niż notowania objęte zakresem poziomu 1 możliwe do
stwierdzenia lub zaobserwowania dla składnika aktywów bądź zobowiązań, bezpośrednio (tzn. w postaci
cen) lub pośrednio (tzn. na podstawie wyliczeń opartych na cenach);
• poziom 3 - wartość godziwa instrumentów finansowych niestanowiących przedmiotu obrotu na
aktywnym rynku, dane wejściowe dla wyceny składnika aktywów bądź zobowiązań, które nie są oparte
na możliwych do zaobserwowania danych rynkowych (tzn. dane niemożliwe do zaobserwowania).
Hierarchia wartości godziwej na 30.09.2016
Poziom 1
PLN

Aktywa finansowe
Pożyczki i należności
Pożyczki dla jednostek powiązanych
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności
Należności z tytułu leasingu finansowego
Razem aktywa
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Poziom 2
PLN

Poziom 3
PLN

-

18 476 207
-

-

-

18 476 207
18 476 207

-

Zobowiązania finansowe
Zobowiązania finansowe wyceniane po zamortyzowanym
koszcie
Zabezpieczające instrumenty pochodne
Kredyty bankowe
Pożyczki od jednostek powiązanych
Pożyczki od jednostek pozostałych
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania

-

12 912 821
-

3 326 620
3 326 620
-

-

12 912 821
1 518 026
14 430 846

-

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Razem zobowiązania

-

3 326 620

Hierarchia wartości godziwej na 30.09.2015
Poziom 1
PLN

Aktywa finansowe
Pożyczki i należności
Pożyczki dla jednostek powiązanych
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności
Należności z tytułu leasingu finansowego
Razem aktywa

Zobowiązania finansowe
Zobowiązania finansowe wyceniane po zamortyzowanym
koszcie
Zabezpieczające instrumenty pochodne
Kredyty bankowe
Pożyczki od jednostek powiązanych
Pożyczki od jednostek pozostałych
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania

Poziom 2
PLN

-

13 007 382
13 007 382
13 007 382

-

-

8 785 839
-

77 147
77 147
-

-

8 785 839
584 120
9 369 959

-

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Razem zobowiązania

Poziom 3
PLN

-

77 147

Przychody przyszłych okresów

Stan na 30.09.2016
PLN
Dotacje rządowe (i)
Pozostałe

78 763
249 357
328 120
328 120
328 120

Razem
Krótkoterminowe
Długoterminowe
Razem
(i)

Stan na 30.09.2015
PLN
2 992
2 992
2 992
2 992

Dotacje rządowe obejmują otrzymane wpłaty, wynikające z podpisanych umów na dotacje.
Według stanu na 30.09.2016
We wrześniu 2016 roku SESCOM rozpoczęła realizację pierwszej fazy projektu “SESCOM Business Intelligence platform for
energy saving and smart facility management” realizowany w ramach instrumentu SME 1 w projekcie europejskim Horyzont 2020.

Transakcje ze stronami powiązanymi
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W okresie objętym niniejszymi informacjami finansowymi Grupa zawierała transakcje handlowe ze stronami
powiązanymi i stowarzyszonymi.
Poniżej przedstawione są wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi i stowarzyszonymi z wyjątkiem
transakcji z jednostkami zależnymi ujętymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, gdyż te transakcje są
eliminowane w procesie konsolidacji.
Zgodnie z MSR 24, dotyczącym ujawniania transakcji na temat podmiotów powiązanych, przyjętym zgodnie z
rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 roku w sprawie
stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, następujące podmioty winny być uznane za podmioty
powiązane z SESCOM S.A. w roku obrotowym kończącym się 30.09.2016 roku
1.










Kryterium – członkowie Zarządu, członkowie Rady Nadzorczej:
Sławomir Halbryt
Prezes Zarządu,
Adam Kabat
Członek Zarządu,
Sławomir Kądziela
Członek Zarządu
Magdalena Budnik
Członek Zarządu
Krzysztof Pietkun
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Kaczmarek
Członek Rady Nadzorczej
Adam Protasiuk
Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Szabunio
Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Wieczorek
Członek Rady Nadzorczej

2.





Kryterium – akcjonariusze:
Sławomir Halbryt
Adam Kabat
Sławomir Kądziela
Alfa 1 CEE Investments S.A. SICAV - SIF

3. Kryterium – udział kapitałowy w spółce zależnej:
 SESCOM Czech Republic s.r.o.
 SESCOM Muszaki Szerviz kft
 SESCOM GmbH
 SDC Sp z o.o.
 SESCOM Technischer Support GmbH
4.


Kryterium – udział kapitałowy w spółce stowarzyszonej:
Bałtyckie Centrum Transferu Technologii S.A.

5.


Kryterium – pozostałe podmioty powiązane
Project Evolution Sp. z o.o.

Transakcje handlowe
W okresie objętym niniejszymi informacjami finansowymi Grupa zawierała transakcje handlowe ze stronami
powiązanymi i stowarzyszonymi.
Sprzedaż usług oraz towarów i materiałów
Sprzedaż usług
Okres zakończony Okres zakończony
30.09.2016
30.09.2015
PLN
PLN
SESCOM SA
SESCOM Czech Republic s.r.o.
SESCOM Muszaki Szerviz kft

615 381

Sprzedaż towarów i materiałów
Okres zakończony Okres zakończony
30.09.2016
30.09.2015
PLN
PLN

-

-

-

471 316
284 114

489 187
235 708

-

-

SESCOM GmbH
SDC Sp z o.o

684 713
12 760

449 759
260 616

-

100 962

SESTORE Sp z o.o
SESCOM Technischer Support GmbH

121 273
287 676

85 917
420

-

2 827
-
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Bałtyckie Centrum Transferu Technologii
MKB Biuro Rachunkowe Magdalena Budnik
KABAT Adam Kabat
DIAGONAL Sławomir Kądziela
Project Evolution Sp. z o.o.
Razem

2 816

1 836

-

-

7 200
7 200

-

-

-

6 575
10 116

8 046

-

-

2 511 141

1 531 489

-

103 789

Zakup usług oraz towarów i materiałów
Zakup usług
Okres zakończony Okres zakończony
30.09.2016
30.09.2015
PLN
PLN
SESCOM SA
SESCOM Czech Republic s.r.o.

Zakup towarów i materiałów
Okres
Okres
zakończony
zakończony
30.09.2016
30.09.2015
PLN
PLN

1 886 620
25 091

-

-

-

SESCOM Muszaki Szerviz kft
SESCOM GmbH

5 033
187 592

212
2 998

-

16 140
-

SDC Sp z o.o
SESTORE Sp z o.o

180 953
94 679

75 558
130 432

-

-

SESCOM Technischer Support GmbH
Bałtyckie Centrum Transferu Technologii

100 082
-

-

MKB Biuro Rachunkowe Magdalena Budnik
KABAT Adam Kabat

298 266
118 266

294 196
60 129

-

-

DIAGONAL Sławomir Kądziela
Project Evolution Sp. z o.o.

117 066
171 474

59 229
93 314

-

-

-

-

Razem

3 185 122

716 068

-

16 140

Przychody i koszty finansowe
Przychody finansowe
Okres zakończony Okres zakończony
30.09.2016
30.09.2015
PLN
PLN
SESCOM SA
SESCOM Czech Republic s.r.o.

Koszty finansowe
Okres
Okres
zakończony
zakończony
30.09.2016
30.09.2015
PLN
PLN

-

564

20 348
-

-

SESCOM Muszaki Szerviz kft
SESCOM GmbH

2 979

452
761

-

-

SDC Sp z o.o
SESTORE Sp z o.o

9 574
4 238

2 573
1 739

-

-

SESCOM Technischer Support GmbH
Bałtyckie Centrum Transferu Technologii

3 556
-

-

-

-

-

-

-

-

MKB Biuro Rachunkowe Magdalena Budnik
KABAT Adam Kabat
DIAGONAL Sławomir Kądziela
Project Evolution Sp. z o.o.
Razem

20 348

6 089

20 348

-

Następujące stany występują na koniec okresu sprawozdawczego:
Kwoty należne od stron powiązanych
Okres zakończony
30.09.2016
PLN
SESCOM SA
SESCOM Czech Republic s.r.o.

2 572
205 007
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Stan na
30.09.2015
PLN
283 616

Kwoty płatne na rzecz stron
powiązanych
Okres zakończony
Stan na
30.09.2016
30.09.2015
PLN
PLN
-

890 936
-

-

SESCOM Muszaki Szerviz kft
SESCOM GmbH
SDC Sp z o.o
SESTORE Sp z o.o
SESCOM Technischer Support GmbH
Bałtyckie Centrum Transferu Technologii
budnik Biuro Rachunkowe
Budnik
KABAT Adam Kabat
DIAGONAL Sławomir Kądziela

91 729
319 994

43 777
270 402

-

-

176
11 733

56 501
22 325

2 572
104 853

5 096
-

361 580
5 570

516
2 107

-

-

-

-

33 739

25 930

-

-

565

565

15 289
14 582

7 480
7 480

17 109

8 376

Magdalena

Project Evolution Sp. z o.o.
Razem

998 926

679 808

1 079 080

-

54 361

Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi odbyły się na warunkach równorzędnych z tymi, które
obowiązują w transakcjach zawartych na warunkach rynkowych. Zastosowano standardowe warunki płatności
pomiędzy podmiotami.
Nierozliczone salda należności i zobowiązań nie były zabezpieczone, nie były na nie udzielone bądź otrzymane
żadne gwarancje.
Na nierozliczone salda należności nie były tworzone rezerwy na należności wątpliwe lub nieściągalne.

Wynagrodzenia członków naczelnego kierownictwa
Kluczowy personel obejmuje Zarząd. Wynagrodzenia członków zarządu i pozostałych członków naczelnego
kierownictwa w roku obrotowym przedstawiały się następująco:
Okres zakończony
30.09.2016
PLN
Zarząd Spółki
Rada Nadzorcza
Razem

1 017 001
66 000
1 083 001

Okres zakończony
30.09.2015
PLN
973 450
66 000
1 039 450

Pożyczki i podobne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających,
nadzorujących
W okresach objętych sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

Połączenie Spółek handlowych
W okresach objętych sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.

Zbycie działalności
W okresach objętych sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Dla celów sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki
pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych z uwzględnieniem nierozliczonych kredytów w rachunku bieżącym.
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec roku obrotowego wykazane w rachunku przepływów pieniężnych
można w następujący sposób uzgodnić do pozycji bilansowych:

Stan na 30.09.2016
PLN
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych

4 043 700
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Stan na 30.09.2015
PLN
7 232 981

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty - lokaty bankowe

50 000
4 093 700

Razem
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50 000
7 282 981

Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe
Zobowiązania warunkowe
W okresach objętych sprawozdaniem finansowym Grupa zaciągnęła zobowiązania warunkowe konieczne do
otrzymania kredytu oraz świadczeni usług.
Na zobowiązania warunkowe składają się:
Stan na 30.09.2016
PLN
Gwarancje bankowe
Gwarancje bankowa należytego wykonania usługi
Oświadczenie o poddaniu się egzekucji
Zabezpieczenie spłaty kredytu

Stan na 30.09.2015
PLN

258.095,57 (iii)
129.950 (iv)

99 200
90 000

20.512.500 (v)
14.737.500 (vi) (vii)
35.638.045,57

975 000 (i)
1 164 200

Stan na 30.09.2016
(iii) gwarancje dotyczące zabezpieczenia roszeń o naprawienie szkody - kaucje w wysokości 200.000
PLN, gwarancja dotycząca zabezpieczenia roszczeń z tytułu umowy najmu - kaucja w wysokości
58.095,57 PLN,
(iv) zabezpieczenie gwarancji dobrego wykonania umowy - kaucje w wysokości 50.000 PLN, 79.950
PLN,
(v) oświadczenie o poddaniu sie egzekucji – jako zabezpieczenie spłaty kredytów nieodnawialnych w
HSBC Bank Polska S.A., kredyt do kwoty 3.850.000 PLN - zabezpieczenie 5.775.000 PLN; i kredyt do
kwoty 9.825.000 PLN przeznaczonych na sfinansowanie części wydatków związanych z nabyciem
zorganizowanej części przedsiębiorstwa- zabezpieczenie 14.737.500 PLN;
(vi) weksel in blanco do kwoty 600.000 PLN – jako zabezpieczenie do kredytu odnawialnego w rachunku
bieżącym w Banku BPH S.A., kredyt w kwocie 600.000 PLN przeznaczony na działalność;
(vii) zastaw rejestrowy na zorganizowanej części przedsiębiorstwa nabytej przez Spółkę w toku
realizacji Inwestycji do kwoty 14.737.500 PLN;
Stan na 30.09.2015
(i) oświadczenie o poddaniu się egzekucji – jako zabezpieczenie do kredytu odnawialnego w rachunku
bieżącym w Banku BPH S.A., kredyt w kwocie 600.000 PLN przeznaczony na działalność bieżącą zabezpieczenie 900.000 PLN;
(ii) – oświadczenie o poddaniu się egzekucji – jako zabezpieczenie do gwarancji bankowej w kwocie
50.000 PLN w Banku BPH S.A. – zabezpieczenie 75.000PLN;
Aktywa warunkowe
W okresach objętych sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.
Istotne zdarzenia okresu sprawozdawczego
W okresach objętych sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.
Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w jednostce dominującej

Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego (i) (ii)
Inne usługi poświadczające
Usługi doradztwa podatkowego
Pozostałe usługi
Łączne wynagrodzenie
(i)

Stan na
30.09.2016
PLN

Stan na
30.09.2015
PLN

18 480
-

16 500
11 800
-

-

-

18 480

28 300

za badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.10.2015 do 30.09.2016 w kwocie netto 11 760 PLN;
za badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.10.2014 do 30.09.2015 w kwocie netto 6 720 PLN.
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(ii)

za badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.10.2014 do 30.09.2015 w kwocie netto 10 500 PLN;
za badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.10.2014 do 30.09.2015 w kwocie netto 6 000 PLN.

Kursy walutowe
Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu
obowiązującego w dniu zawarcia transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w
walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego
na koniec okresu sprawozdawczego średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów)
finansowych lub, w przypadkach określonych zasadami (polityką) rachunkowości, kapitalizowane w wartości
aktywów.
Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania zagranicznych jednostek zależnych są przeliczane na walutę
prezentacji Grupy po kursie obowiązującym na dzień bilansowy, a ich rachunki zysków i strat są przeliczane po
kursie średnim ważonym kursie wymiany za dany okres obrotowy. Różnice kursowe powstałe w wyniku takiego
przeliczenia są ujmowane bezpośrednio w kapitale własnym jako jego odrębny składnik.
Sprawozdania jednostkowe spółek zagranicznych przeliczane są z uwzględnieniem czterech miejsc po przecinku.
W związku z tym, że sprawozdanie skonsolidowane sporządzamy z dokładnością do pełnych złotych mogą
wystąpić zaokrąglenia i niezgodności w sumach na poziomie miejsc dziesiętnych.
Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej:

EUR / PLN
CZK / PLN
HUF / PLN

Stan na 30.09.2016
PLN

Stan na 30.09.2015
PLN

4,3120

4,2386

0,1596

0,1560

0,0139

0,0135

Średnia ze średnich kursów na koniec miesięcy za poszczególne okresy obrotowe kształtowały się następująco:
Stan na 30.09.2016
PLN
4,3425
0,1606
0,0139

EUR
CZK
HUF

6.

Stan na 30.09.2015
PLN
4,1729
0,1520
0,0135

Umowy zawarte przez Grupę nieuwzględnione w Bilansie

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.
7.

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku
obrotowego

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.
8.

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w
sprawozdaniu finansowym

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.
9.

Zdarzenia po dniu bilansowym

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie.
Joanna Gawrońska
Główna księgowa
Sławomir Halbryt
Prezes Zarządu
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Adam Kabat

Sławomir Kądziela

Magdalena Budnik

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

20.2

Informacje finansowe pro forma

Z uwagi na to, że transakcja nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa CUBE ITG S.A. w 2015/2016 r.
spowodowała znaczącą zmianę brutto Grupy w rozumieniu Rozporządzenia 809/2004 za rok obrotowy
zakończony dnia 30 września 2016 r., Emitent, w celu umożliwienia inwestorom dokonania odpowiedniej analizy
i oceny wyników i sytuacji finansowej oraz perspektyw rozwoju Grupy po realizacji powyższej transakcji,
sporządził oraz zamieszcza w niniejszym punkcie informacje finansowe pro forma.
Przedstawione w poniższych tabelach skonsolidowane informacje finansowe pro forma obejmują skonsolidowane
sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów pro forma za rok obrotowy zakończony
dnia 30 września 2016 r, a także noty objaśniające. Informacje te zostały przygotowane na potrzeby zamieszczenia
w Prospekcie.
Przedstawione w poniższych tabelach skonsolidowane informacje finansowe pro forma przedstawiają w sposób
hipotetyczny wyniki finansowe Grupy, tak jak gdyby transakcja nabycia ZCP miała miejsce na początek
prezentowanego okresu, tj. w dniu 1 października 2015 roku.
Skonsolidowane informacje finansowe pro forma zostały przygotowane zgodnie z zasadami opisanymi w
Rozporządzeniu 809/2004 oraz zgodnie z wytycznymi wydanymi przez ESMA.
Transakcja nabycia ZCP została opisane w rozdziale „Opis (łącznie z kwotą) głównych inwestycji emitenta za
każdy rok obrotowy w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi aż do daty dokumentu
rejestracyjnego”.
Podstawę sporządzenia przedstawionych w poniższych tabelach skonsolidowanych informacji finansowych pro
forma stanowiły dane finansowe uzyskane od podmiotu od którego Emitent nabył ZCP. Skonsolidowane
informacje finansowe pro forma przedstawione w poniższych tabelach zostały sporządzone zgodnie z zasadami
rachunkowości przyjętymi przez Grupę i opisanymi w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Sescom
S.A.
Przedstawione w poniższych tabelach skonsolidowane informacje finansowe pro forma zostały przygotowane
wyłącznie w celach ilustracyjnych i ze względu na swój charakter prezentują hipotetyczną sytuację, dlatego też
nie przedstawiają rzeczywistych wyników i sytuacji finansowej Grupy za przedstawiony okres, gdyby opisane
transakcje rzeczywiście miały miejsce w przyjętym terminie, i nie jest ich celem określenie wyników i sytuacji
finansowej w jakichkolwiek przyszłych okresach.
Skonsolidowane informacje finansowe pro forma powinny być analizowane wraz z informacjami zamieszczonymi
w rozdziałach „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej” oraz „Wybrane historyczne informacje finansowe”,
jak również w Sprawozdaniach Finansowych.
Założenia leżące u podstaw korekt pro forma opisano w notach objaśniających. Korekty pro forma są możliwe do
udowodnienia oraz zostały oparte na dostępnych informacjach i określonych założeniach, które zdaniem Grupy,
są uzasadnione w zaistniałych okolicznościach.
Poniżej przedstawiono skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów
Grupy pro forma za rok obrotowy zakończony dnia 30 września 2016 r, oraz informacje dodatkowe i noty
objaśniające.
Skonsolidowane sprawozdanie pro forma z całkowitych dochodów na dzień 30.09.2016r.

Dane (tys. zł)

Grupa
Sescom (1)

ZCP Cube
ITG S.A. (2)

Amortyzacja,
Koszty
wartość
finansowania
(4)
firmy (3)

Grupa
Sescom pro
forma

Przychody ze sprzedaży

70 419

13 504

-

-

83 923

Koszt własny sprzedaży

54 082

10 533

172

-

64 787

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

16 337

2 971

-172

-

19 137
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Koszty sprzedaży

1 330

259

-

-

1 589

Koszty zarządu

9 478

1 846

-

-

11 324

Pozostałe przychody operacyjne

223

-

-

-

223

Pozostałe koszty operacyjne

325

-

-

-

325

5 427

866

-172

-

6 122

34

-

-

-

34

235

119

-

82

436

5 226

748

-172

-82

5 721

799

142

96

15

1 052

-

-

-

-

-

4 428

606

-267

-97

4 669

-

-

-

-

-

4 428

606

-267

-97

4 669

-

-

-

-

-

-3

-

-

-

-3

-

-

-

-

-

-3

-

-

-

-3

4 424

606

-267

-97

4 665

4 424

606

-267

-97

4 665

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,11

0,29

0,13

0,05

2,22

2,11

0,29

0,13

0,05

2,22

Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalności
zaniechanej
Zysk (strata) netto
Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto z działalności
zaniechanej
Zysk (strata) netto
Inne całkowite dochody
Zyski/(Straty) aktuarialne
Różnice kursowe z wyceny jednostek
działających za granicą
Podatek dochodowy dotyczący innych
całkowitych dochodów
Inne całkowite dochody (netto)
Całkowite dochody ogółem
Zysk netto przypadający:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Udziałom niesprawującym kontroli
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/gr na
jedną akcję)
Z działalności kontynuowanej i
zaniechanej:
Zwykły
Z działalności kontynuowanej :
Zwykły

(5) Informacja została zestawiona na podstawie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy

Sescom
(6) Korekta ma na celu ujęcie wpływu przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tak jakby miało

ono miejsce na początku roku, tj. dnia 1 października 2015 r. Zorganizowana część przedsiębiorstwa
CUBE ITG S.A. została przejęta w dniu 29 kwietnia 2016 r. i od tego dnia jest ujęta w skonsolidowanych
wynikach Grupy. Korekta dotyczy wyników zorganizowanej części przedsiębiorstwa za okres od dnia 1
października 2015 r. do daty przejęcia i została opracowana na podstawie zbadanych informacji
finansowych wynikających z jej ksiąg rachunkowych.
(7) Korekta ma na celu ujęcie wpływu na wynik amortyzacji za okres od dnia 1 października 2015 r. do daty
nabycia (i) amortyzacji podatkowej wartości firmy powstałej w wyniku zakupu ZCP oraz (ii) dodatkowej
amortyzacji wynikającej z podwyższenia wyceny niektórych środków trwałych w stosunku do wartości
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ujmowanych w księgach przejmowanego ZCP. Korektę obliczono poprzez zastosowanie ustalonego na
dzień przejęcia średniego okresu ekonomicznej użyteczności odpowiednich aktywów, ustalenia na tej
podstawie miesięcznego obciążenia amortyzacją i wyliczenia go dla okresu pomiędzy dniem 1
października 2015 r. i datą nabycia. Kwota dotycząca podatku dochodowego została ustalona jako 19%
kwoty skalkulowanej amortyzacji 178 tys. zł; podatek 33 tys. zł oraz rezerwa z tytułu odroczonego
podatku od amortyzacji wartości firmy 332 tys. zł; podatek 63 tys. zł
(8) Korekta ma na celu ujęcie wpływu na wynik kosztów związanych z finansowaniem zewnętrznym
poniesionych przez Grupę w wyniku zakupu ZCP za okres od dnia 1 października 2015 r. do dnia nabycia
i składają się na nią kwoty wskazane w tabeli poniżej.
kwoty w tys.
PLN
Odsetki od nowo zaciągniętego finansowania

82

Zmniejszenie opodatkowania przy założeniu 19% stawki

15

Grupa zawarła Umowę Kredytu, na podstawie której uzyskała finansowanie na zakup zorganizowanej
części przedsiębiorstwa CUBE ITG S.A. Kwota 82 tys. zł stanowi dodatkowe obciążenie odsetkami z
tytułu zadłużenia zaciągniętego na podstawie Umowy Kredytu i została obliczona za okres od dnia 1
października 2015 r. do daty zakupu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej ustalonej na
moment zawarcia umowy o daną transzę kredytową.
Kwota dotycząca podatku dochodowego 15 tys. zł została ustalona jako 19% kwoty od nowo
zaciągniętego finansowania.
Korekty opisane w punktach od (2) do (4) powyżej będą miały dalszy wpływ na Grupę.
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20.3

Badanie historycznych rocznych informacji finansowych

20.3.1

Oświadczenie o zbadaniu historycznych informacji finansowych przez biegłego rewidenta

Historyczne informacje finansowe za rok obrotowy 2014/2015 oraz rok obrotowy 2015/2016 zamieszczone w pkt.
20.1.3 oraz 20.1.4 Dokumentu Rejestracyjnego niniejszego Prospektu emisyjnego zostały zbadane przez biegłego
rewidenta.
Żaden biegły rewident nie odmówił wyrażenia opinii o badanych historycznych informacjach finansowych. Opinie
wyrażone przez biegłych rewidentów nie były negatywne ani nie zawierały zastrzeżeń.
Treść opinii biegłych rewidentów z badania w/w sprawozdań finansowych zostały zamieszczone w 20.1.1. oraz
20.1.2. Dokumentu Rejestracyjnego.
20.3.2

Wskazanie innych informacji w dokumencie rejestracyjnym, które zostały zbadane przez biegłych
rewidentów

W niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym, poza historycznymi informacjami finansowymi, o których mowa
w pkt. 20.1. nie zamieszczono innych informacji, które zostały zbadane przez biegłego rewidenta.
20.3.3

Źródło danych niezbadanych przez biegłego rewidenta

Informacje finansowe zamieszczone w niniejszym Dokumencie Rejestracyjnym pochodzą ze sprawozdań
finansowych zbadanych przez niezależnego biegłego rewidenta. W przypadku wykorzystania przez Emitenta
innych informacji finansowych Emitent w sposób wyraźny określa te dane wraz z definicjami terminów użytych
w takich informacjach oraz podstawami ich sporządzenia.
20.4

Data najnowszych informacji finansowych

Ostatnimi rocznymi informacjami finansowymi, sporządzonymi przez Emitenta oraz zbadanymi przez biegłego
rewidenta są skonsolidowane informacje finansowe obejmujące okres od 1 października 2015 roku do 30 września
2016 roku. Informacje te zostały zamieszczone w niniejszym Prospekcie w pkt. 20.1.4. Dokumentu
Rejestracyjnego.
Śródroczne i inne informacje finansowe

20.5

Emitent opublikował śródroczne informacje finansowe obejmujące skonsolidowany raport kwartalny Grupy
Kapitałowej Sescom S.A. za I kwartał 2016/2017 roku, zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku sporządzony
zgodnie z MSSF, przekazany przez Emitenta do publicznej wiadomości w formie raportu okresowego w dniu
14.02.2017 r. Niniejsze śródroczne informacje finansowe nie zostały poddane badaniu przez biegłego rewidenta.
Emitent opublikował śródroczne informacje finansowe obejmujące skonsolidowany raport kwartalny Grupy
Kapitałowej Sescom S.A. za II kwartał 2016/2017 roku, zakończony dnia 31 marca 2017 roku sporządzony
zgodnie z MSSF, przekazany przez Emitenta do publicznej wiadomości w formie raportu okresowego w dniu
15.05.2017 r. Niniejsze śródroczne informacje finansowe nie zostały poddane badaniu przez biegłego rewidenta.
Emitent opublikował śródroczne informacje finansowe obejmujące skonsolidowany raport kwartalny Grupy
Kapitałowej Sescom S.A. za III kwartał 2016/2017 roku, zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku sporządzony
zgodnie z MSSF, przekazany przez Emitenta do publicznej wiadomości w formie raportu okresowego w dniu
14.08.2017 r. Niniejsze śródroczne informacje finansowe nie zostały poddane badaniu przez biegłego rewidenta.
Emitent opublikował śródroczne informacje finansowe obejmujące skonsolidowany raport kwartalny Grupy
Kapitałowej Sescom S.A. za IV kwartał 2016/2017 roku, zakończony dnia 30 września 2017 roku sporządzony
zgodnie z MSSF, przekazany przez Emitenta do publicznej wiadomości w formie raportu okresowego w dniu
14.11.2017 r. Niniejsze śródroczne informacje finansowe nie zostały poddane badaniu przez biegłego rewidenta.
20.5.1

1.

Raport jednostkowy i skonsolidowany za okres 1.10.2016 – 31.12.2016

Podstawowe informacje o Spółce
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Dane Spółki

1.1.

Firma: SESCOM S.A.
Forma prawna:

spółka akcyjna

Kraj siedziby:

Polska

Siedziba:

Gdańsk

Adres: ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk
Tel./ fax:

58 761 29 60/ 58 761 29 61

Internet:

www.sescom.pl

E-mail:

info@sescom.pl

KRS:

0000314588

REGON:

220679145

NIP:

9571006288

Zarząd

1.2.
1.

Sławomir Halbryt

2.

Adam Kabat

3.

Sławomir Kądziela

Członek Zarządu

4.

Magdalena Budnik

Członek Zarządu

1.3.

Prezes Zarządu
Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

1.

Krzysztof Pietkun

Przewodniczący Rady Nadzorczej

2.

Michał Kaczmarek

Członek Rady Nadzorczej

3.

Adam Protasiuk

Członek Rady Nadzorczej

4.

Wojciech Szabunio

Członek Rady Nadzorczej

5.

Dariusz Wieczorek

Członek Rady Nadzorczej

1.4.

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu Emitenta przedstawia się następująco:

Lp.

Imię
i
nazwisko
akcjonariusza

Liczba akcji
(w szt.)
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Udział w kapitale
zakładowym
(w
proc.)

Udział w głosach
(w proc.)

1.

Sławomir Halbryt

A1,
A2,B

750.000
255.875

47,90

61,61

2.

Adam Kabat

A,C

211.588

10,08

7,42

3.

Sławomir Kądziela

A,C

241.588

11,50

8,48

4.

Alfa 1 CEE Investments
S.A. SICAV - SIF
Pozostali

444.163

21,15

15,58

196.786

9,37

6,91

2.100.000

100,00

100,00

5.

2.

D
A,C,D

Jednostkowe kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał roku obrotowego Spółki –
2016/2017

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej SESCOM SA na koniec I kwartału roku obrotowego
Spółki - 2016/2017 oraz dane porównawcze.

AKTYWA

Stan na

Stan na

31.12.2016

31.12.2015

1 846 568

899 582

Wartość firmy

8 508 326

1 742 759

Pozostałe aktywa niematerialne

718 310

925 729

Inwestycje w jednostkach zależnych

1 274 339

1 490 387

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

29 342

29 342

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

498 540

182 873

Pozostałe aktywa finansowe

166 318

-

Pozostałe aktywa

1 034 972

697 297

Aktywa trwałe razem

14 076 715

5 967 969

Zapasy

1 989 028

1 084 067

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

16 328 143

9 478 531

Należności z tytułu leasingu finansowego

-

-

Należności z tytułu zaliczek na środki trwałe

-

-

Należności z tytułu zaliczek na dostawy towarów

510 075

-

Bieżące aktywa podatkowe

-

-

Pozostałe aktywa finansowe

333 595

386 862

Pozostałe aktywa

938 292

552 164

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

1 750 954

7 446 925

AKTYWA TRWAŁE
Rzeczowe aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne

AKTYWA OBROTOWE

21 850 086

18 948 548

Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
Aktywa obrotowe razem

21 850 086
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18 948 548

AKTYWA RAZEM

35 926 801

24 916 517

PASYWA

Stan na

Stan na

31.12.2016

31.12.2015

Wyemitowany kapitał akcyjny

2 100 000

2 100 000

Inne skumulowane całkowite dochody

-

-

Kapitał zapasowy

4 005 160

4 005 160 (I)

Kapitał rezerwowy

305 605

305 605

Kapitał z tyt. różnic z konsolidacji

-

-

Zyski zatrzymane

14 878 494

10 598 414(I)

21 289 259

17 009 178

Kwoty ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami
klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży

-

-

Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej

21 289 259

17 009 178

Kapitały przypadające udziałom niedającym kontroli

-

-

Razem kapitał własny

21 289 259

17 009 178

Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe

-

-

Pozostałe zobowiązania finansowe

959 120

362 510

Rezerwa na podatek odroczony

141 879

17 507

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania długoterminowe

Rezerwy długoterminowe

-

Przychody przyszłych okresów

-

Pozostałe zobowiązania

-

Zobowiązania długoterminowe razem

-

1 101 000

380 017

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

9 294 082

5 489 290

Pozostałe zobowiązania finansowe

343 028

115 905

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe

2 869 155

Zobowiązania krótkoterminowe

Bieżące zobowiązania podatkowe
Rezerwy krótkoterminowe
Przychody przyszłych okresów

-

-

-

-

-

-

-

Pozostałe zobowiązania
12 506 264

5 605 195

Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako
przeznaczone do sprzedaży

-

-

Rozliczenia międzyokresowe bierne

1 030 278

1 922 128

Zobowiązania krótkoterminowe razem

13 536 542

7 527 323
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Zobowiązania razem

14 637 542

7 907 339

PASYWA RAZEM

35 926 801

24 916 517

(I)

korekta prezentacyjna, wykazanie skumulowanych zysków w kwocie 5 937 129 w pozycji zyski
zatrzymane, zmniejszając pozycję kapitał zapasowy

Jednostkowy sprawozdanie z całkowitych dochodów SESCOM SA za na koniec I kwartału roku
obrotowego Spółki - 2016/2017 oraz I kwartał roku narastająco wraz z danymi porównawczymi.

narastająco

kwartalnie
01.10.201631.12.2016

01.10.201531.12.2015

01.10.201631.12.2016

01.10.201531.12.2015

Przychody ze sprzedaży

19 643 532

11 613 868

19 643 532

11 613 868

Koszt własny sprzedaży

15 200 900

8 911 511

15 200 900

8 911 511

Zysk (strata) brutto na sprzedaży

4 442 632

2 702 358

4 442 632

2 702 358

Koszty sprzedaży

837 789

389 953

837 789

389 953

Koszty zarządu

2 537 982

1 479 495

2 537 982

1 479 495

Pozostałe przychody operacyjne

308 942

-

308 942

-

Pozostałe koszty operacyjne

68 422

3 696

68 422

3 696

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

1 307 380

829 214

1 307 380

829 214

Przychody finansowe

25 696

34 311

25 696

34 311

Koszty finansowe

91 764

6 529

91 764

6 529

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

1 241 313

856 996

1 241 313

856 996

Podatek dochodowy

190 062

144 468

190 062

144 468

1 051 251

712 528

1 051 251

712 528

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej

-

-

-

-

Zysk (strata) netto

1 051 251

712 528

1 051 251

712 528

-

-

-

-

-

-

-

-

Inne całkowite dochody (netto)

-

-

-

-

Całkowite dochody ogółem

1 051 251

712 528

1 051 251

712 528

Akcjonariuszom jednostki dominującej

1 051 251

712 528

1 051 251

712 528

Udziałom niesprawującym kontroli

-

-

-

-

Działalność kontynuowana

Zysk
(strata)
kontynuowanej

netto

z

działalności

Działalność zaniechana

Inne całkowite dochody
Zyski/(Straty) aktuarialne
Podatek
dochodowy
całkowitych dochodów

dotyczący

innych

Zysk netto przypadający:

Zysk (strata) na jedną akcję
(w zł/gr na jedną akcję)
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Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:
Zwykły

0,50

0,34

0,50

0,34

0,34

0,50

0,34

Z działalności kontynuowanej :
Zwykły

0,50

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych SESCOM SA za I kwartał roku obrotowego Spółki –
2016/2017 wraz z danymi porównawczymi.

narastająco

kwartalnie
01.10.201631.12.2016

01.10.201531.12.2015

01.10.201631.12.2016

01.10.201531.12.2015

1 241 313

856 996

1 241 313

856 996

Amortyzacja i umorzenie aktywów trwałych

381 934

167 979

381 934

167 979

(Zysk) strata na działalności inwestycyjnej, w
tym na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

-

-

-

-

(Zysk) strata z tytułu różnic kursowych

-

-25 977

-

-25 977

Udział w (zyskach)
stowarzyszonych

-

-

-

-

Odpis ujemnej wartości firmy

-

-

-

-

Koszty finansowe ujęte w wyniku

75 028

-

75 028

-

Otrzymane dywidendy

-

-

-

-

1 698 275

998 997

1 698 275

998 997

(Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z
tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności

-3 079 738

-292 442

-3 079 738

-292 442

(Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów

797 455

-363 938

797 455

-363 938

-2 949

-54 899

-2 949

-54 899

688 364

-225 799

688 364

-225 799

246 476

1 218 633

246 476

1 218 633

-78 763

-

-78 763

-

269 120 (I)

281 555(II)

269 120(I)

281 555(II

-174 864

-144 468

-174 864

-144 468

94 256 (III)

1 136 084(IV)

94 256(III)

1 136 084(IV)

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem
Korekty:

stratach

jednostek

Zmiany w kapitale obrotowym:

(Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych
aktywów
Zwiększenie /(Zmniejszenie) salda zobowiązań z
tytułu dostaw i usług oraz pozostałych
zobowiązań
Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw
Zwiększenie / (zmniejszenie) przychodów
przyszłych okresów
Środki pieniężne wygenerowane na działalności
operacyjnej
Podatek dochodowy zapłacony
Środki pieniężne
operacyjnej

netto

z

działalności

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Płatności za rzeczowe aktywa trwałe, wartości
niematerialne

-32 855

-27 398

-32 855

-27 398

Płatności za aktywa finansowe

-155 444

-92 768

-155 444

-92 768
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Przychody ze zbycia aktywów trwałych oraz
aktywów niematerialnych

-

-

-

-

Przychody ze zbycia aktywów finansowych

62 249

-

62 249

-

Odsetki otrzymane

6 117

-

6 117

-

Środki
pieniężne
netto
(wydane)
/
wygenerowane w związku z działalnością
inwestycyjną

-119 933

-120 165

-119 933

-120 165

Wpływ z emisji akcji

-

-

-

-

Nabycie akcji własnych

-

-

-

-

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych

-

-

-

-

Wykup dłużnych papierów wartościowych

-

-

-

-

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i
pożyczek

-

-

-

-

Spłaty kredytów i pożyczek

-481 250

-

-481 250

-

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego

-112 925

-45 924

-112 925

-45 924

Odsetki zapłacone

-81 145

-6 101

-81 145

-6 101

Dywidendy wypłacone

-

-

-

-

Środki pieniężne netto wykorzystane w
działalności finansowej

-675 320

-52 025

-675 320

-52 025

-700 997

963 894

-700 997

963 894

2 451 951

6 483 030

2 451 951

6 483 030

-

-

-

-

1 750 954

7 446 925

1 750 954

7 446 925

Przepływy pieniężne z działalności finansowej

Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek
okresu
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków
pieniężnych w walutach obcych
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec
okresu

(I)

suma pozycji ujętych jako zmiany w kapitale obrotowym + suma korekt + zysk przed
opodatkowaniem

(II)

suma pozycji ujętych jako zmiany w kapitale obrotowym

(III)

suma pozycji środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej + podatek dochodowy
zapłacony

(IV)

suma pozycji środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej + suma korekt + zysk
przed opodatkowaniem + podatek dochodowy zapłacony
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Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym SESCOM SA za I kwartał roku obrotowego Spółki – 2016/2017 wraz z danymi porównawczymi.

Stan na 30 września 2015 roku

Kapitał
podstawowy

Nadwyżka ze
sprzedaży akcji

Zyski
zatrzymane z lat
ubiegłych

Zysk/strata
netto roku

RAZEM

PLN

Kapitał
rezerwowy
ogółem
PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

2 100 000

4 005 160

305 605

7 436 878

2 449 008

16 296 651

712 528

712 528

Zysk netto za rok obrotowy
Emisja akcji

0

Umorzenie akcji

0

Emisja akcji powyżej wartości nominalnej

0

Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych

2 449 008

-2 449 008

0

Stan na 31 grudnia 2015 roku

2 100 000

4 005 160

305 605

9 885 886

712 528

17 009 178

Stan na 30 września 2016 roku

2 100 000

4 005 160

305 605

9 885 886

3 941 358

20 238 009

1 051 251

1 051 251

Zysk netto za rok obrotowy
Emisja akcji

0

Umorzenie akcji

0

Emisja akcji powyżej wartości nominalnej

0

Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych
Stan na 31 grudnia 2016 roku

2 100 000

4 005 160

305 605
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3 941 358

-3 941 358

0

13 827 244

1 051 251

21 289 259

3.

Skonsolidowane kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał roku obrotowego Spółki –
2016/2017

Skonsolidowany sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej SESCOM SA na koniec I kwartału
roku obrotowego Spółki - 2016/2017 oraz dane porównawcze.

AKTYWA

Stan na

Stan na

31.12.2016

31.12.2015

Rzeczowe aktywa trwałe

1 960 945

1 095 133

Nieruchomości inwestycyjne

-

-

Wartość firmy

8 508 326

1 742 759

Pozostałe aktywa niematerialne

873 320

1 146 344

Inwestycje w jednostkach zależnych

-

-

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

13 714

15 816

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

534 983

220 719

Pozostałe aktywa finansowe

-

-

Pozostałe aktywa

1 041 157

697 297

Aktywa trwałe razem

12 932 445

4 918 069

Zapasy

2 209 279

1 400 382

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

18 662 163

11 384 609

Należności z tytułu leasingu finansowego

-

-

Należności z tytułu zaliczek na środki trwałe

-

-

Należności z tytułu zaliczek na dostawy towarów

537 375

-

Bieżące aktywa podatkowe

-

-

Pozostałe aktywa finansowe

5 025

-

Pozostałe aktywa

1 023 831

616 561

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

3 957 141

9 750 340

26 394 813

23 151 892

Aktywa obrotowe razem

26 394 813

23 151 892

AKTYWA RAZEM

39 327 258

28 069 961

PASYWA

Stan na

Stan na

AKTYWA TRWAŁE

AKTYWA OBROTOWE

Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
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31.12.2016

31.12.2015

Wyemitowany kapitał akcyjny

2 100 000

2 100 000

Inne skumulowane całkowite dochody

-

-

Kapitał zapasowy

4 005 160

4 005 160(I)

Kapitał rezerwowy

305 605

305 605(I)

Kapitał z tyt. różnic z konsolidacji

40 487

-28 490(I)

Zyski zatrzymane

16 577 108

11 698 509(I)

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA

23 028 360

18 080 783

Kwoty ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami
klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży

-

-

Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej

23 028 360

18 080 783

Kapitały przypadające udziałom niedającym kontroli

-

-

Razem kapitał własny

23 028 360

18 080 783

Zobowiązania długoterminowe
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe

-

1

Pozostałe zobowiązania finansowe

022

139
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Rezerwa na podatek odroczony

236

Rezerwy długoterminowe

-

Przychody przyszłych okresów

-

1

Zobowiązania długoterminowe razem

67 209
-

-

Pozostałe zobowiązania

452 465

375

292

519 674

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

10 534 166

7 255 693

Pozostałe zobowiązania finansowe

374 722

115 905

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe

2 883 251

-

Bieżące zobowiązania podatkowe

-

-

Rezerwy krótkoterminowe

-

-

Przychody przyszłych okresów

75 827

62 124

Pozostałe zobowiązania

-

-

13 867 966

7 433 722

-

-

1 138 558

2 035 782

Zobowiązania krótkoterminowe razem

15 006 524

9 469 504

Zobowiązania razem

16 298 899

9 989 178

PASYWA RAZEM

39 327 258

28 069 961

Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako
przeznaczone do sprzedaży
Rozliczenia międzyokresowe bierne
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(I)

korekta prezentacyjna, wykazanie skumulowanych zysków w kwocie 5 977 285 w pozycji zyski
zatrzymane, zmniejszając pozycję kapitał zapasowy oraz kapitał rezerwowy, wydzielenie pozycji
kapitał z tyt. różnic z konsolidacji z kapitału zapasowego.

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej SESCOM SA za na koniec I
kwartału roku obrotowego Spółki - 2016/2017 oraz I kwartał roku narastająco wraz z danymi
porównawczymi.

narastająco

kwartalnie
01.10.201631.12.2016

01.10.201531.12.2015

01.10.201631.12.2016

01.10.201531.12.2015

Przychody ze sprzedaży

23 669 045

14 929 903

23 669 045

14 929 903

Koszt własny sprzedaży

18 281 042

11 534 315

18 281 042

11 534 315

Zysk (strata) brutto na sprzedaży

5 388 003

3 395 588

5 388 003

3 395 588

Koszty sprzedaży

926 986

392 204

926 986

392 204

Koszty zarządu

3 047 381

1 889 569

3 047 381

1 889 569

Pozostałe przychody operacyjne

321 280

26

321 280

26

Pozostałe koszty operacyjne

73 423

8 883

73 423

8 883

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

1 661 492

1 104 959

1 661 492

1 104 959

Przychody finansowe

22 324

32 420

22 324

32 420

Koszty finansowe

116 974

77 040

116 974

77 040

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

1 566 842

1 060 339

1 566 842

1 060 339

Podatek dochodowy

213 447

188 866

213 447

188 866

1 353 395

871 473

1 353 395

871 473

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej

-

-

-

-

Zysk (strata) netto

1 353 395

871 473

1 353 395

871 473

-

-

-

-

-

-

-

-

Inne całkowite dochody (netto)

-

-

-

-

Całkowite dochody ogółem

1 353 395

871 473

1 353 395

871 473

Akcjonariuszom jednostki dominującej

1 353 395

871 473

1 353 395

871 473

Udziałom niesprawującym kontroli

-

-

-

-

Działalność kontynuowana

Zysk
(strata)
kontynuowanej

netto

z

działalności

Działalność zaniechana

Inne całkowite dochody
Zyski/(Straty) aktuarialne
Podatek
dochodowy
całkowitych dochodów

dotyczący

innych

Zysk netto przypadający:

Zysk (strata) na jedną akcję
(w zł/gr na jedną akcję)
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Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:
Zwykły

0,64

Z działalności kontynuowanej:
Zwykły

0,41

0,64

0,41

0,64

0,64
0,41
0,41
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej SESCOM SA za I kwartał roku
obrotowego Spółki – 2016/2017 wraz z danymi porównawczymi.

narastająco

kwartalnie
01.10.201631.12.2016

01.10.201531.12.2015

01.10.201631.12.2016

01.10.201531.12.2015

1 566 842

1
339

1 566 842

1
339

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem

060

060

Korekty:
Amortyzacja i umorzenie aktywów trwałych
(Zysk) strata na działalności inwestycyjnej, w tym
na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
43 343

Udział w (zyskach)
stowarzyszonych

-29

jednostek

Odpis ujemnej wartości firmy

-

45 066
-

-

Koszty finansowe ujęte w wyniku
Otrzymane dywidendy

-

43 343

1
340

279

(Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z
tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności

-723 331

1
506

528

(Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów

866 948

-

5 055

-

45 066

-29

-

-

77 375

-

2 099 325

067
-

-

77 375

264

411 794

067
-

(Zysk) strata z tytułu różnic kursowych
stratach

264

411 794

-

-

2 099 325

1
340

279

-723 331

1
506

528

458 377

866 948

-

458 377

-

104 978

5 055

-

104 978

-1 259 631

-

439 349

-1 259 631

-

439 349

80 445

1
488

80 445

1
488

Zmiany w kapitale obrotowym:

(Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych
aktywów
Zwiększenie /(Zmniejszenie) salda zobowiązań z
tytułu dostaw i usług oraz pozostałych
zobowiązań
Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw
Zwiększenie / (zmniejszenie) przychodów
przyszłych okresów
Środki
pieniężne
wygenerowane
na
działalności operacyjnej
Podatek dochodowy zapłacony
Środki pieniężne
operacyjnej

netto

Przepływy
pieniężne
inwestycyjnej

z

z

działalności

109

-252 294

-

816 518(I)

1
289(II)

-221 742

-

594 776(III)

2
725
764(IV)

działalności
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635

188 866

109

-252 294

-

816 518(I)

1
289(II)

635

-221 742

-

594 776(III)

2
725
764(IV)

188 866

Płatności za rzeczowe aktywa trwałe, wartości
niematerialne

-34 094

Płatności za aktywa finansowe

-5 000

-

195 381
-

-34 094

-

-5 000

195 381
-

Przychody ze zbycia aktywów trwałych oraz
aktywów niematerialnych

-

-

-

-

Przychody ze zbycia aktywów finansowych

-

-

-

-

Odsetki otrzymane

6 117

Środki
pieniężne
netto
(wydane)
/
wygenerowane w związku z działalnością
inwestycyjną

-32 977

-

195 381

6 117

-

-32 977

-

195 381

Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Wpływ z emisji akcji

-

-

-

-

Nabycie akcji własnych

-

-

-

-

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych

-

-

-

-

Wykup dłużnych papierów wartościowych

-

-

-

-

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i
pożyczek

-

-

-

-

Spłaty kredytów i pożyczek

-491 412

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego

-123 455

Odsetki zapłacone

-83 492

Dywidendy wypłacone
Środki pieniężne netto
działalności finansowej

-

-491 412

-

53 312

-123 455

-

53 312

-

9 711

-83 492

-

9 711

wykorzystane

w

Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek
okresu
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków
pieniężnych w walutach obcych
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec
okresu

-698 359

2
359
7
981

-136 560
4 093 700
3 957 141

63 023
467
282

-698 359

750

2
359
7
981

-136 560
4 093 700

9
340

-

3 957 141

63 023
467
282
-

9
340

750

(I)

suma pozycji ujętych jako zmiany w kapitale obrotowym + suma korekt + zysk przed
opodatkowaniem

(II)

suma pozycji ujętych jako zmiany w kapitale obrotowym

(III)

suma pozycji środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej + podatek dochodowy
zapłacony

(IV)

suma pozycji środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej + suma korekt + zysk
przed opodatkowaniem + podatek dochodowy zapłacony
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Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej SESCOM SA za I kwartału roku obrotowego Spółki – 2016/2017 wraz z danymi
porównawczymi.

Stan na 30 września 2015 roku

Kapitał
podstawowy

Nadwyżka ze
sprzedaży akcji

Zyski
zatrzymane z lat
ubiegłych
PLN

Zysk/strata
netto roku

RAZEM

PLN

Kapitał
rezerwowy
ogółem
PLN

PLN

PLN

PLN

2 100 000

4 005 160

305 605 (I)

7 645 379 (I)

3 129 982

17 186 126

871 473

871 473

Zysk netto za rok obrotowy
Różnice z konsolidacji

0

Emisja akcji

0

Umorzenie akcji

0

Emisja akcji powyżej wartości nominalnej

0

Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych

3 153 167

-3 129 982

23 185

Stan na 31 grudnia 2015 roku

2 100 000

4 005 160

305 605

10 798 545

871 474

18 080 783

Stan na 30 września 2016 roku

2 100 000

4 005 160

305 605

10 792 798

4 427 554

21 631 116

1 353 395

1 353 395

Zysk netto za rok obrotowy
Różnice z konsolidacji

43 849

43 849

Emisja akcji

0

Umorzenie akcji

0

Emisja akcji powyżej wartości nominalnej

0

Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych
Stan na 31 grudnia 2016 roku
(I)

2 100 000

4 005 160

305 605

4 427 554

-4 427 554

0

15 264 201

1 353 395

23 028 360

– korekta prezentacyjna, przesunięcie wartości 13.260 między kapitałem rezerwowym a zyskiem zatrzymanym
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Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach
stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

4.

Ogólne zasady polityki prowadzenia ksiąg rachunkowych Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta



stosowanie przyjętych zasad rachunkowości w sposób ciągły;



założenie, że Emitent będzie kontynuował działalności w dającej się przewidzieć przyszłości;



ujęcie wszystkich przychodów i kosztów w okresie sprawozdawczym, w którym zostało osiągnięte lub
poniesione, niezależnie od terminu ich zapłaty oraz stosowanie zasady współmierności przychodów
i związanych z nimi kosztów;



zasadę ostrożności;



niestosowanie kompensaty sald aktywów i pasywów bądź przychodów z wyjątkiem przypadków
przewidzianych dla prezentacji niektórych danych np.: różnic kursowych.

Emitent stosuje zasadę przedstawiania w sprawozdaniu finansowym sald i transakcji zgodnie z ich rzeczywistym
charakterem i skutkiem ekonomicznym, a nie tylko formą prawną.
Zasady rachunkowości, które zostały omówione poniżej stosuje się w sposób ciągły całego okresu
sprawozdawczego. W przypadku podjęcia decyzji o zmianie zasad rachunkowości na inne zmiany te bez względu
na datę podjęcia decyzji wprowadza się ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego.

Zasady sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wyłączeniu podlega wyrażona w cenie nabycia wartość udziałów posiadanych przez Emitenta i inne jednostki
objęte konsolidacją w jednostkach zależnych z tą częścią, wycenioną według wartości godziwej aktywów netto
jednostek zależnych, która odpowiada udziałowi Emitenta i innych jednostek Grupy Kapitałowej objętych
konsolidacją w jednostkach zależnych, na dzień rozpoczęcia sprawowania nad nimi kontroli.

Wyłączeniu podlegają również w całości:
a. wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze jednostek objętymi
konsolidacją,
b. przychody i koszty operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją,
c. zyski i straty powstałe w wyniku operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi
konsolidacją, zawarte w wartości aktywów podlegających konsolidacji,
d. dywidendy naliczone lub wypłacone przez jednostki zależne Jednostce Dominującej i innym jednostkom,
objętym konsolidacją
Grupa kapitałowa Emitenta może nie dokonywać wyłączeń, jeżeli w Grupie wystąpiła sprzedaż aktywów trwałych, zapasów, pod warunkiem, że na sprzedaży spółka nie generowała zysku lub marża była nieznaczna.
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Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:
1.

Spółka przyjmuje za środek trwały składnik majątkowy o cenie jednostkowej
powyżej 3.500,00 zł o ile ich okres ekonomicznej użyteczności przekroczy rok.
Ewidencja wyposażenia prowadzona jest dla składników majątku o wartości od
500,00 zł

Wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych poniżej
ww. wartości jednostka odpisuje w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako
zużycie materiałów.
2.

Do wartości niematerialnych i prawnych jednostka zalicza wszystkie nabyte lub
wytworzone wartości niezależnie od wartości ich nabycia.

Przyjmuje się następujące zasady amortyzacji aktywów trwałych:
a)

odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym środek trwały został przyjęty do używania,

b) dla środków nowo zakupionych, których wartość jest wyższa od 3.500 zł stosuje się liniową metodę
amortyzacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności lub
przez krótszy z dwóch okresów: ekonomicznej użyteczności lub prawa do używania, który kształtuje
się następująco:
-Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 10 lat
-Urządzenia techniczne i maszyny - od 3 do 10 lat
-Środki transportu - 3 i 5 lat
-Inne środki trwałe - od 3 do 5 lat
Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego amortyzuje się przez okres ich przewidywanego
użytkowania ekonomicznego na takich samych zasadach jak aktywa własne. W sytuacji, gdy nie ma
wystarczającej pewności, że własność zostanie przeniesiona na koniec okresu leasingu, aktywa są amortyzowane
przez okres ich ekonomicznej użyteczności. Składnik rzeczowych aktywów trwałych usuwa się z bilansu na
moment zbycia lub gdy oczekuje się, iż nie uzyska się korzyści ekonomicznych z użytkowania składnika aktywów.
c)

od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej nie
przekraczającej 3.500 zł, amortyzację odpisuje się jednorazowo w koszty w miesiącu oddania środka
do użytkowania.

d) wartość firmy powstała w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej
części przedsiębiorstwa, wycenionej według metody dochodowej przez rzeczoznawcę majątkowego
Wartość firmy ujmuje się po koszcie ustalonym na dzień wniesienia, pomniejszonym o kwotę utraty
wartości.
e)

wartość firmy powstała w wyniku zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wycenionej
według metody dochodowej. Wartość firmy ujmuje się po koszcie ustalonym na dzień wniesienia,
pomniejszonym o kwotę utraty wartości.
3.

Inwestycje długo i krótkoterminowe wycenia się w cenie nabycia pomniejszonej o
odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Jeżeli ceny nabycia jednakowych albo uznanych za jednakowe, ze względu na podobieństwo rodzaju i
przeznaczenie, składników inwestycji są różne, to ich rozchód wycenia się według metody FIFO.
4.

Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
Należności wątpliwe pomniejszono o odpisy aktualizujące.
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5.

Materiały i towary ujmuje w kosztach się na podstawie dokumentów obrotu
magazynowego.

6.

Materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjnogospodarcze odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur
(rachunków) pod datą ich zakupu.

7.

Wartość produkcji w toku wycenia się po rzeczywistych kosztach wytworzenia.

8.

Zgodnie z zasadą memoriału do czynnych rozliczeń międzyokresowych zalicza się
koszty przypadające na następne lata obrotowe tkj: koszty ubezpieczeń mienia,
abonamenty telefoniczne, czynsze itp.

9.

Koszty prac rozwojowych wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia.
Są one amortyzowane metodą liniową przez przewidywany okres uzyskiwania
przychodów ze sprzedaży z danego przedsięwzięcia.

10. Leasing klasyfikuje się jako leasing finansowy, gdy w ramach zawartej umowy
zasadniczo całe potencjalne korzyści oraz ryzyko wynikające z posiadania
przedmiotu leasingu przenoszone jest na leasingobiorcę. Wszelkie pozostałe
rodzaje leasingu traktowane są jako leasing operacyjny.
Aktywa użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego traktuje się jak aktywa Spółki i wycenia w ich
wartości godziwej w momencie ich nabycia, nie wyższej jednak niż wartość bieżąca minimalnych opłat
leasingowych. Powstające z tego tytułu zobowiązanie wobec leasingodawcy jest prezentowane w sprawozdaniu z
sytuacji finansowej w pozycji zobowiązań z tytułu leasingu finansowego.
Płatności leasingowe dzielone są na część odsetkową i zmniejszenie zobowiązania z tytułu leasingu, tak by stopa
odsetek od pozostającego zobowiązania była wielkością stałą. Koszty finansowe odnosi się bezpośrednio do
rachunku zysków i strat, chyba że można je bezpośrednio przyporządkować do odpowiednich aktywów – wówczas
są one kapitalizowane zgodnie z zasadami rachunkowości Spółki dotyczącymi kosztów finansowania
zewnętrznego. Płatności warunkowe z tytułu leasingu ujmuje się w kosztach w okresie ich ponoszenia.
Płatności z tytułu leasingu operacyjnego odnosi się na wynik metodą liniową przez okres leasingu, z wyjątkiem
przypadków, kiedy inna, systematyczna podstawa rozliczenia jest bardziej reprezentatywna dla wzorca czasowego
rządzącego konsumpcją korzyści ekonomicznych wypływających z leasingu danego składnika aktywów. Płatności
warunkowe z tytułu leasingu operacyjnego ujmuje się w kosztach w okresie ich ponoszenia. W przypadku
otrzymania specjalnych zachęt motywujących do zawarcia umowy leasingu operacyjnego, ujmuje się je jako
zobowiązania. Zagregowane korzyści z tytułu takich zachęt ujmuje się jako pomniejszenie kosztów wynajmu
metodą liniową, z wyjątkiem sytuacji, gdy inna systematyczna podstawa jest bardziej reprezentatywna w
odzwierciedleniu konsumpcji korzyści ekonomicznych dostarczanych przez składnik aktywów objęty leasingiem.

5.

Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta oraz Grupy Kapitałowej
Emitenta w I kwartale 2016/2017 r. wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w
szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki

W I kwartale Emitent oraz Grupa Kapitałowa Emitenta równolegle rozwijały dotychczasową działalność
podstawową Grupy.

Przychody netto ze sprzedaży w I kwartale roku obrotowego 2016/2017 wyniosły odpowiednio dla Emitenta 19,6
mln zł oraz dla Grupy Kapitałowej Emitenta 23,7 mln zł. W porównaniu do I kwartału roku poprzedniego
przychody Grupy Emitenta wzrosły o 59 % tj. 8,7 mln zł. Zysk netto w okresie sprawozdawczym wyniósł
odpowiednio dla Emitenta 1 mln zł, dla grupy Kapitałowej Emitenta - 1,4 mln zł
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Przyrost przychodów Emitenta w analizowanym okresie w porównaniu do analogicznego okresu roku
poprzedniego wynika z włączenia obrotów, jakie wygenerował oddziału SESCOM S.A. we Wrocławiu
odpowiedzialny za świadczenie usług serwisu infrastruktury IT. W miesiącu kwietniu 2016 roku Emitent przejął
własność zorganizowanej części przedsiębiorstwa Cube.ITG. Przedsiębiorstwo kontynuuje swoją działalność
w ramach powołanego oddziału SESCOM S.A. we Wrocławiu.

I kwartał jest okresem wzmożonych działań serwisowych. Duże podmioty kończą plany budżetowe, głównie
w zakresie realizacji inwestycji.

6.

Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, o których
Emitenta informował w dokumencie informacyjnym

Dokument informacyjny Emitenta z dnia 9 maja 2013 roku nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt
13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

7.

Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników
finansowych na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym

Emitent nie publikował prognoz na 2016/2017 rok.

8.

Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań
innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

9.

Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

Na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym Emitent posiadał udziały w następujących podmiotach
gospodarczych:

SESCOM Czech Republic s.r.o.
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Forma prawna:

s.r.o. (společnost s ručenímomezeným) 1

Siedziba:

Ostrawa, Republika Czeska

Numer w rejestrze:

293 92 004

Przedmiot działalności:
i Słowacji

obsługa serwisowa klientów Emitenta posiadających swoje placówki na terenie Czech

Udział SESCOM SA
w kapitale zakładowym:

100 proc. (sto procent)

Udział SESCOM SA
w ogólnej liczbie głosów na ZW:

100 proc. (sto procent)

Pan Adam Kabat, członek Zarządu SESCOM SA, pełni funkcje członka zarządu SESCOM Czech Republic s.r.o.
Pan Sławomir Kądziela, członek Zarządu SESCOM SA, pełni funkcje prokurenta w SESCOM Czech
Republic s.r.o.

SESCOM Műszaki Szerviz KorlátoltFelelősségűTársaság

Forma prawna:

KorlátoltFelelősségűTársaság2

Siedziba:

1133 Budapest, Váciút 76. III. em.

Numer w rejestrze:

01-09-175242

Przedmiot działalności:

obsługa serwisowa klientów Emitenta posiadających swoje placówki na terenie Węgier

Udział SESCOM SA
w kapitale zakładowym:

100 proc. (sto procent)

Udział SESCOM SA
w ogólnej liczbie głosów na ZW:

100 proc. (sto procent)

Prezes Zarządu SESCOM S.A., pan Sławomir Halbryt, pełni jednocześnie funkcję Prezesa ZarząduSESCOM
Műszaki Szerviz Kft

SESCOM GmbH

Forma prawna:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung3

1

Odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

2

Odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

3

Odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
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Siedziba:

Meinekestraße 27, 10719 Berlin

Numer w rejestrze:

HRB 157689 B

Przedmiot działalności:
Niemiec

obsługa serwisowa klientów Emitenta posiadających swoje placówki na terenie

Udział SESCOM SA
w kapitale zakładowym:

100 proc. (sto procent)

Udział SESCOM SA
w ogólnej liczbie głosów na ZW:

100 proc. (sto procent)

Pan Adam Kabat, członek Zarządu SESCOM SA, pełni funkcje członka zarządu SESCOM GmbH
Pan Sławomir Kądziela, członek Zarządu SESCOM SA, pełni funkcje członka zarządu SESCOM GmbH

SESTORE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Forma prawna:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba:

Gdańsk

Numer w rejestrze:

0000529146

Przedmiot działalności:

specjalistyczne roboty budowlane

Udział SESCOM SA
w kapitale zakładowym:

100 proc. (sto procent)

Udział SESCOM SA
w ogólnej liczbie głosów na WZ:

100 proc. (sto procent)

Pan Adam Kabat, członek Zarządu SESCOM SA, pełni funkcje członka zarządu SESTORE Sp. z o.o.
Pan Sławomir Kądziela, członek Zarządu SESCOM SA, pełni funkcje członka zarządu SESTORE Sp. z o.o.

SDC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Forma prawna:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba:

Gdańsk
279

Numer w rejestrze:
Przedmiot działalności:

0000529961
działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Udział SESCOM SA
w kapitale zakładowym:

100 proc. (sto procent)

Udział SESCOM SA
w ogólnej liczbie głosów na WZ:

100 proc. (sto procent)

SESCOM Technischer Support GmbH

Forma prawna:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung4

Siedziba:

Kärntner Ring 5-7, 1010 Wien

Numer w rejestrze:

FN 434777d

Przedmiot działalności:

obsługa serwisowa klientów Emitenta posiadających swoje placówki na terenie Austrii

Udział SESCOM SA
w kapitale zakładowym:

100 proc. (sto procent)

Udział SESCOM SA
w ogólnej liczbie głosów na ZW:

100 proc. (sto procent)

Pan Adam Kabat, członek Zarządu SESCOM SA, pełni funkcje członka zarządu SESCOM Technischer Support
GmbH
Pan Sławomir Kądziela, członek Zarządu SESCOM SA, pełni funkcje członka zarządu SESCOM Technischer
Support GmbH

Podmioty stowarzyszone:

Bałtyckie Centrum Transferu Technologii Spółka Akcyjna (BCTT S.A.).

Forma prawna:

spółka akcyjna

Siedziba:

Gdańsk

Numer w rejestrze:

0000366480

4

Odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
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Przedmiot działalności: zarządzania procesem komercjalizacji badań naukowych oraz transferu technologii
pomiędzy nauką i biznesem oraz pomiędzy przedsiębiorstwami
Udział SESCOM SA
w kapitale zakładowym:

30 proc. (trzydzieści procent)

Udział SESCOM SA
w ogólnej liczbie głosów na WZ:

30 proc. (trzydzieści procent)

Prezes Zarządu SESCOM SA, pan Sławomir Halbryt, pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu BCTT S.A.

10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etat

20.5.2

01/10/201631/12/2016

01/10/201531/12/2015

94,5

30

Raport jednostkowy i skonsolidowany za okres 1.01.2017 – 31.03.2017

1. Podstawowe informacje o Spółce

1.1 Dane Spółki
Firma: SESCOM S.A.
Forma prawna:
Kraj siedziby:
Siedziba:
Adres:
Tel./ fax:
Internet:
E-mail:
KRS:
REGON:
NIP:

spółka akcyjna
Polska
Gdańsk
ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk
58 761 29 60/ 58 761 29 61
www.sescom.pl
info@sescom.pl
0000314588
220679145
9571006288

1.2 Zarząd
Sławomir Halbryt
Adam Kabat
Sławomir Kądziela
Magdalena Budnik

Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
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1.3 Rada Nadzorcza
Krzysztof Pietkun
Michał Kaczmarek
Adam Protasiuk
Wojciech Szabunio
Dariusz Wieczorek

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej

1.4 Akcjonariat
Struktura akcjonariatu Emitenta przedstawia się następująco:
Lp.

Imię i nazwisko
akcjonariusza

Liczba akcji

Udział w kapitale

Udział w głosach

(w szt.)

zakładowym (w proc.)

(w proc.)

1.

Sławomir Halbryt

A1,
A2,B

750.000
255.875

47,90

61,61

2.

Adam Kabat

A,C

211.588

10,08

7,42

3.

Sławomir Kądziela

A,C

241.588

11,50

8,48

4.

Alfa 1 CEE Investments
S.A. SICAV - SIF
Pozostali

D

444.163

21,15

15,58

A,C,D

196.786

9,37

6,91

2.100.000

100,00

100,00

5.

2. Jednostkowe kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za II kwartał roku obrotowego Spółki –
2016/2017
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej SESCOM SA na koniec II kwartału roku obrotowego
Spółki - 2016/2017 oraz dane porównawcze.

AKTYWA

Stan na

Stan na

31.03.2017

31.03.2016

AKTYWA TRWAŁE
Rzeczowe aktywa trwałe

2 174 274

905 392

-

-

8 508 326

1 742 759

611 848

837 636

1 248 413

1 490 387

29 342

29 342

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

485 440

182 873

Pozostałe aktywa finansowe

166 318

-

1 019 103

697 297

14 243 065

5 885 686

1 984 310

1 049 127

14 061 951

8 499 639

Należności z tytułu leasingu finansowego

-

-

Należności z tytułu zaliczek na środki trwałe

-

-

413 119

-

Nieruchomości inwestycyjne
Wartość firmy
Pozostałe aktywa niematerialne
Inwestycje w jednostkach zależnych
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

Pozostałe aktywa
Aktywa trwałe razem

AKTYWA OBROTOWE
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

Należności z tytułu zaliczek na dostawy towarów
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Bieżące aktywa podatkowe

-

-

185 690

266 892

Pozostałe aktywa

1 524 069

4 508 866

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

2 315 319

4 750 577

20 484 458

19 075 100

Aktywa obrotowe razem

20 484 458

19 075 100

AKTYWA RAZEM

34 727 523

24 960 786

Pozostałe aktywa finansowe

Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

PASYWA

Stan na
31.03.2017

Stan na
31.03.2016

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
Wyemitowany kapitał akcyjny
Inne skumulowane całkowite dochody
Kapitał zapasowy
Kapitał rezerwowy
Kapitał z tyt. różnic z konsolidacji
Zyski zatrzymane

Kwoty ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami klasyfikowanymi jako
przeznaczone do sprzedaży
Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej
Kapitały przypadające udziałom niedającym kontroli
Razem kapitał własny

2 100 000

2 100 000

-

-

4 005 160

4 005 160 (I)

305 605

305 605

-

-

15 259 791

11 667 673(I)

21 670 555

18 078 438

-

-

21 670 555

18 078 438

-

-

21 670 555

18 078 438

-

-

1 007 762

362 510

Zobowiązania długoterminowe
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
Pozostałe zobowiązania finansowe
Rezerwa na podatek odroczony

269 021

17 507

Rezerwy długoterminowe

-

-

Przychody przyszłych okresów

-

-

Pozostałe zobowiązania

-

-

1 276 783

380 017

8 126 510

5 489 790

493 091

76 693

2 418 248

-

Bieżące zobowiązania podatkowe

-

-

Rezerwy krótkoterminowe

-

-

Przychody przyszłych okresów

-

3 584

Pozostałe zobowiązania

-

-

Zobowiązania długoterminowe razem
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
Pozostałe zobowiązania finansowe
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
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Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako
przeznaczone do sprzedaży
Rozliczenia międzyokresowe bierne

11 037 848

5 570 067

-

-

742 336

932 265

Zobowiązania krótkoterminowe razem

11 780 184

6 502 332

Zobowiązania razem

13 056 967

6 882 349

PASYWA RAZEM

34 727 523

24 960 786

(i)

korekta prezentacyjna, wykazanie skumulowanych zysków w kwocie 9 885 886 w pozycji zyski
zatrzymane, zmniejszając pozycję kapitał zapasowy

Jednostkowy sprawozdanie z całkowitych dochodów SESCOM SA za na koniec II kwartału roku
obrotowego Spółki - 2016/2017 oraz II kwartał roku narastająco wraz z danymi porównawczymi.
narastająco

kwartalnie
01.01.201731.03.2017

01.01.201631.03.2016

01.10.201631.03.2017

01.10.201531.03.2016

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży

16 172 236

10 703 921

35 815 769

22 317 790

Koszt własny sprzedaży

12 476 508

7 612 940

27 677 408

16 524 450

3 695 728

3 090 982

8 138 361

5 793 340

645 763

727 881

1 483 552

1 505 624

2 208 857

1 176 959

4 746 839

2 268 664

Pozostałe przychody operacyjne

41 365

19 419

350 307

19 419

Pozostałe koszty operacyjne

27 763

12 675

96 185

16 371

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

854 711

1 192 886

2 162 092

2 022 100

Przychody finansowe

-12 781

27 222

12 916

61 532

Koszty finansowe

181 751

6 381

273 516

12 910

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

660 179

1 213 727

1 901 492

2 070 723

Podatek dochodowy

278 883

144 468

468 945

288 936

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

381 296

1 069 259

1 432 547

1 781 787

-

-

-

-

381 296

1 069 259

1 432 547

1 781 787

Zyski/(Straty) aktuarialne

-

-

-

-

Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych
dochodów

-

-

-

-

Inne całkowite dochody (netto)

-

-

-

-

381 296

1 069 259

1 432 547

1 781 787

381 296

1 069 259

1 432 547

1 781 787

-

-

-

-

Zysk (strata) brutto na sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty zarządu

Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto
Inne całkowite dochody

Całkowite dochody ogółem
Zysk netto przypadający:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Udziałom niesprawującym kontroli
Zysk (strata) na jedną akcję
(w zł/gr na jedną akcję)
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:
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Zwykły

0,18

0,51

0,68

0,85

0,18

0,51

0,68

0,85

Z działalności kontynuowanej :
Zwykły

(i)

korekta prezentacyjna, przesunięcie kwoty 379 165 między kosztami zarządu (-) a kosztami
sprzedaży (+)

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych SESCOM SA za II kwartał roku obrotowego Spółki –
2016/2017 wraz z danymi porównawczymi.
narastająco

kwartalnie
01.01.201731.03.2017

01.01.201631.03.2016

01.10.201631.03.2017

01.10.201531.03.2016

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem

660 179

1 213 727

1 901 492

2 070 723

390 755

166 046

772 690

334 025

-3 456

-

-3 456

-

25 977

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39 421

11 592

114 449

11 592

-

-

-

-

1 086 900

1 417 342

2 785 175

2 416 340

2 363 148

1 130 358

-716 590

837 917

4 718

-59 328

802 173

-423 265

-569 907

-3 956 702

-572 857

-3 971 482

-1 049 821

503 061

-361 456

237 142

-287 942

-1 218 633

-41 466

-

78 763

232 355

-

232 355

-1 951 546(II)

1 894 979(I)

-670 994(II)

-190 062

-649 080

-364 926

-793 548

1 435 797(III)

-2 600 626(IV)

1 530 053(III)

-1 464 542(IV)

-277 647

-133 217

-310 502

-160 614

-11 179

76 734

-166 623

-16 033

Korekty:
Amortyzacja i umorzenie aktywów trwałych
(Zysk) strata na działalności inwestycyjnej, w tym
na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
(Zysk) strata z tytułu różnic kursowych
Udział w (zyskach) stratach jednostek
stowarzyszonych
Odpis ujemnej wartości firmy
Koszty finansowe ujęte w wyniku
Otrzymane dywidendy

-

Zmiany w kapitale obrotowym:
(Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z
tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności
(Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów
(Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów
Zwiększenie /(Zmniejszenie) salda zobowiązań z
tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań
Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw
Zwiększenie / (zmniejszenie) przychodów
przyszłych okresów
Środki pieniężne wygenerowane na działalności
operacyjnej
Podatek dochodowy zapłacony
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

1 625 859(I)

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Płatności za rzeczowe aktywa trwałe, wartości
niematerialne
Płatności za aktywa finansowe
Przychody ze zbycia aktywów trwałych oraz
aktywów niematerialnych
Przychody ze zbycia aktywów finansowych
Odsetki otrzymane
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane
w związku z działalnością inwestycyjną

3 902

-

3 902

-

141 731

-

203 980

-

-4 305

-

1 811

-

-147 499

-56 482

-267 432

-176 648
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Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Wpływ z emisji akcji

-

-

-

-

Nabycie akcji własnych

-

-

-

-

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych
Wykup dłużnych papierów wartościowych

-

-

-

-

-

-

-

-

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek

-

-

-

-

Spłaty kredytów i pożyczek

-481 250

0

-962 500

0

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego

-133 805

-33 748

-246 730

-79 671

-35 116

-5 492

-116 260

-11 592

-

-

-

-

-650 171

-39 239

-1 325 491

-91 264

564 365

-2 696 348

-136 632

-1 732 454

1 750 954

7 446 925

2 451 951

6 483 030

-

-

-

-

2 315 319

4 750 577

2 315 319

4 750 577

Odsetki zapłacone
Dywidendy wypłacone
Środki pieniężne netto wykorzystane w
działalności finansowej
Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek
okresu
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków
pieniężnych w walutach obcych
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec
okresu

(i)

suma pozycji ujętych jako zmiany w kapitale obrotowym + suma korekt + zysk przed
opodatkowaniem

(ii)

suma pozycji ujętych jako zmiany w kapitale obrotowym

(iii)

suma pozycji środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej + podatek dochodowy
zapłacony

(iv)

suma pozycji środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej + suma korekt + zysk
przed opodatkowaniem + podatek dochodowy zapłacony
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Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym SESCOM SA za II kwartał roku obrotowego Spółki – 2016/2017 wraz z danymi porównawczymi.

Stan na 31 grudnia 2015 roku

Kapitał
podstawowy

Nadwyżka ze
sprzedaży akcji

Kapitał
rezerwowy ogółem

Zyski zatrzymane
z lat ubiegłych

Zysk/strata netto
roku

RAZEM

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

2 100 000

4 005 160

305 605

9 885 886

Zysk netto za rok obrotowy

712 528

17 009 179

1 069 259

1 069 259

Emisja akcji

0

Umorzenie akcji

0

Emisja akcji powyżej wartości nominalnej

0

Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych

0

Stan na 31 marca 2016 roku

2 100 000

4 005 160

305 605

9 885 886

1 781 788

18 078 438

Stan na 31 grudnia 2016 roku

2 100 000

4 005 160

305 605

13 827 244

1 051 251

21 289 259

381 296

381 296

Zysk netto za rok obrotowy
Emisja akcji

0

Umorzenie akcji

0

Emisja akcji powyżej wartości nominalnej

0

Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych

0

Stan na 31 marca 2017 roku

2 100 000

4 005 160

305 605

13 827 244

1 432 547

21 670 556
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3. Skonsolidowane kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za II kwartał roku obrotowego
Spółki – 2016/2017
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej SESCOM SA na koniec II
kwartału roku obrotowego Spółki - 2016/2017 oraz dane porównawcze.
AKTYWA

Stan na

Stan na

31.03.2017

31.03.2016

AKTYWA TRWAŁE
Rzeczowe aktywa trwałe

2 357 732

1 054 142

-

-

8 508 326

1 742 759

750 456

1 041 850

-

-

23 318

15 818

514 728

220 719

-

-

1 030 372

703 481

13 184 934

4 778 770

2 247 001

1 400 193

16 170 850

11 136 356

Należności z tytułu leasingu finansowego

-

-

Należności z tytułu zaliczek na środki trwałe

-

-

415 229

-

-

-

10 000

-

Pozostałe aktywa

1 604 542

4 589 686

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

4 739 149

6 768 857

25 186 771

23 895 091

Aktywa obrotowe razem

25 186 771

23 895 091

AKTYWA RAZEM

25 186 771

23 895 091

Stan na

Stan na

Stan na

Stan na

31.03.2017

31.03.2016

2 100 000

2 100 000

-

-

Nieruchomości inwestycyjne
Wartość firmy
Pozostałe aktywa niematerialne
Inwestycje w jednostkach zależnych
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Pozostałe aktywa finansowe
Pozostałe aktywa
Aktywa trwałe razem

AKTYWA OBROTOWE
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

Należności z tytułu zaliczek na dostawy towarów
Bieżące aktywa podatkowe
Pozostałe aktywa finansowe

Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

PASYWA
PASYWA
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
Wyemitowany kapitał akcyjny
Inne skumulowane całkowite dochody
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Kapitał zapasowy

4 005 160

4 005 160(I)

Kapitał rezerwowy

305 605

305 605(I)

Kapitał z tyt. różnic z konsolidacji

-74 545

-39 331(I)

17 034 913

13 485 011(I)

23 371 133
-

19 856 445
-

Kapitały przypadające udziałom niedającym kontroli

23 371 133
-

19 856 445
-

Razem kapitał własny

23 371 133

19 856 445

Zyski zatrzymane
Kwoty ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami klasyfikowanymi
jako przeznaczone do sprzedaży
Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej

Zobowiązania długoterminowe
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe

-

23 922

1 109 450

427 382

389 186

67 267

Rezerwy długoterminowe

-

-

Przychody przyszłych okresów

-

-

Pozostałe zobowiązania

-

-

1 498 636

518 571

9 426 898

7 095 642

550 520

106 885

2 424 960
-

20 667
-

-

-

1 070
-

4 525
-

12 403 448
-

7 227 719
-

1 098 487

1 071 126

Zobowiązania krótkoterminowe razem

13 501 936

8 298 845

Zobowiązania razem

15 000 572

8 817 416

PASYWA RAZEM

38 371 705

28 673 861

Pozostałe zobowiązania finansowe
Rezerwa na podatek odroczony

Zobowiązania długoterminowe razem
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
Pozostałe zobowiązania finansowe
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
Bieżące zobowiązania podatkowe
Rezerwy krótkoterminowe
Przychody przyszłych okresów
Pozostałe zobowiązania
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako
przeznaczone do sprzedaży
Rozliczenia międzyokresowe bierne

(i)

korekta prezentacyjna, wykazanie skumulowanych zysków w kwocie 10 061 649 w pozycji zyski
zatrzymane, zmniejszając pozycję kapitał zapasowy oraz kapitał rezerwowy, wydzielenie pozycji
kapitał z tyt. różnic z konsolidacji z kapitału zapasowego.

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej SESCOM SA za na koniec II
kwartału roku obrotowego Spółki - 2016/2017 oraz II kwartał roku narastająco wraz z danymi
porównawczymi.
kwartalnie
01.01.201731.03.2017

01.01.201631.03.2016

narastająco
01.10.201631.03.2017

01.10.201531.03.2016

Działalność kontynuowana
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Przychody ze sprzedaży

20 325 370

14 833 875

43 994 415

29 763 778

Koszt własny sprzedaży

16 507 659

10 583 557

34 788 701

22 117 872

3 817 712

4 250 318

9 205 714

7 645 906

735 557

737 010 (I)

1 662 544

1 517 003 (II)

2 189 855

1 611 502 (I)

5 237 236

3 113 281(II)

Pozostałe przychody operacyjne

42 082

22 884

363 362

22 909

Pozostałe koszty operacyjne

31 387

17 743

104 810

26 626

902 995

1 906 946

2 564 487

3 011 905

12 117

-10 963

34 441

21 457

Koszty finansowe

197 374

-10 043

314 348

66 997

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

717 738

1 906 027

2 284 580

2 966 366

Podatek dochodowy

300 420

132 489

513 867

321 355

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

417 318

1 773 538

1 770 713

2 645 011

-

-

-

-

417 318

1 773 538

1 770 713

2 645 011

Zyski/(Straty) aktuarialne

-

-

-

-

Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych
dochodów

-

-

-

-

Inne całkowite dochody (netto)

-

-

-

-

417 318

1 773 538

1 770 713

2 645 011

417 318

1 773 538

1 770 713

2 645 011

-

-

-

-

0,20

0,84

0,84

1,26

0,20

0,84

0,84

1,26

Zysk (strata) brutto na sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty zarządu

Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Przychody finansowe

Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto
Inne całkowite dochody

Całkowite dochody ogółem
Zysk netto przypadający:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Udziałom niesprawującym kontroli
Zysk (strata) na jedną akcję
(w zł/gr na jedną akcję)
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:
Zwykły
Z działalności kontynuowanej:
Zwykły

(i)

korekta prezentacyjna, przesunięcie kwoty 379 165 między kosztami zarządu (-) a kosztami
sprzedaży (+)

(ii)

korekta prezentacyjna, przesunięcie kwoty 766 954 między kosztami zarządu (-) a kosztami
sprzedaży (+)

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej SESCOM SA za II kwartał roku
obrotowego Spółki – 2016/2017 wraz z danymi porównawczymi.
kwartalnie
01.01.201731.03.2017

01.01.201631.03.2016

narastająco
01.10.201631.03.2017

01.10.201531.03.2016
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Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem

717 738

1 906 026

2 284 580

2 966 365

426 701

130 282

838 495

394 349

-3 456

2 499

-3 456

2 499

-43 343

74 886

-

29 820

-9 605

-8

-9 634

-8

-

-

-

-

41 835

14 533

119 210

14 533

-

-

-

-

1 129 870

2 128 219

3 229 195

3 407 559

2 613 459

329 874

1 890 128

1 858 380

-37 722

-94 079

829 226

-552 456

(Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów

-569 927

-3 910 429

-564 872

-4 015 408

Zwiększenie /(Zmniejszenie) salda zobowiązań z
tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań

-945 859

299 795

-2 205 490

-139 554

99 134

-1 109 488

179 579

-

-74 756

146 175

-327 050

146 175

2 214 199(I)

-2 209 934(II)

3 030 717(I)

704 695(II)

-200 708

-624 040

-422 450

-812 906

2 013 490(III)

-2
833 974(IV)

2 608 267(III)

-108 210(IV)

-288 719

-51 570

-322 812

-246 951

Płatności za aktywa finansowe

5 000

0

0

0

Przychody ze zbycia aktywów trwałych oraz aktywów
niematerialnych

3 902

-2 499

3 902

-2 499

-

-

-

-

-4 305

-

1 811

-

-284 122

-54 068

-317 099

-249 450

Wpływ z emisji akcji

-

-

-

-

Nabycie akcji własnych

-

-

-

-

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych

-

-

-

-

Wykup dłużnych papierów wartościowych

-

-

-

-

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek

-

-

-

-

-579 628

-32 559

-1 071 040

-32 559

Korekty:
Amortyzacja i umorzenie aktywów trwałych
(Zysk) strata na działalności inwestycyjnej, w tym na
sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
(Zysk) strata z tytułu różnic kursowych
Udział w (zyskach) stratach jednostek
stowarzyszonych
Odpis ujemnej wartości firmy
Koszty finansowe ujęte w wyniku
Otrzymane dywidendy

Zmiany w kapitale obrotowym:
(Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z tytułu
dostaw i usług oraz pozostałych należności
(Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów

Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw
Zwiększenie / (zmniejszenie) przychodów przyszłych
okresów
Środki pieniężne wygenerowane na działalności
operacyjnej
Podatek dochodowy zapłacony
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Płatności za rzeczowe aktywa trwałe, wartości
niematerialne

Przychody ze zbycia aktywów finansowych
Odsetki otrzymane
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w
związku z działalnością inwestycyjną
Przepływy pieniężne z działalności finansowej

Spłaty kredytów i pożyczek
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Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Odsetki zapłacone

-147 458

-56 060

-270 913

-109 372

-37 529

-4 822

-121 022

-14 533

-

-

-

-

-764 615

-93 441

-1 462 975

-156 464

Dywidendy wypłacone
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności
finansowej

Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich
782 008
-2 981 484
645 448
-514 124
ekwiwalentów
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek
3 957 141
9 750 340
4 093 700
7 282 981
okresu
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków
pieniężnych w walutach obcych
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec
4 739 149
6 768 857
4 739 149
6 768 857
okresu
(i)
suma pozycji ujętych jako zmiany w kapitale obrotowym + suma korekt + zysk przed opodatkowaniem
(ii)

suma pozycji ujętych jako zmiany w kapitale obrotowym

(iii)

suma pozycji środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej + podatek dochodowy zapłacony

(iv)

suma pozycji środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej + suma korekt + zysk przed
opodatkowaniem + podatek dochodowy zapłacony
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Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej SESCOM SA za II kwartału roku obrotowego Spółki – 2016/2017 wraz z danymi
porównawczymi.

Stan na 31 grudnia 2015 roku

Kapitał
podstawowy

Nadwyżka ze
sprzedaży akcji

Kapitał
rezerwowy ogółem

Zyski zatrzymane
z lat ubiegłych

Zysk/strata netto
roku

RAZEM

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

2 100 000

4 005 160

305 605 (I)

10 798 545

Zysk netto za rok obrotowy

871 474

18 080 782

1 773 538

1 773 538

Różnice z konsolidacji

0

Emisja akcji

0

Umorzenie akcji

0

Emisja akcji powyżej wartości nominalnej

0

Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych

2 123 (I)

2 123

Stan na 31 marca 2016 roku

2 100 000

4 005 160

305 605

10 800 668

2 645 011

19 856 445

Stan na 31 grudnia 2016 roku

2 100 000

4 005 160

305 605

15 264 201

1 353 395

23 028 360

417 318

417 318

Zysk netto za rok obrotowy
Różnice z konsolidacji

-74 545

-74 545

Emisja akcji

0

Umorzenie akcji

0

Emisja akcji powyżej wartości nominalnej

0

Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych

0

Stan na 31 marca 2017 roku

2 100 000

4 005 160

305 605

15 189 656

1 770 713

23 71 134

(i) korekta prezentacyjna, przesunięcie wartości 13.260 między kapitałem rezerwowym a zyskiem zatrzymanym
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4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach
stosowanych zasad (polityki) rachunkowości
Raport kwartalny sporządzony został w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w
kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską („MSSF”)
Ogólne zasady polityki prowadzenia ksiąg rachunkowych Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta


stosowanie przyjętych zasad rachunkowości w sposób ciągły;



założenie, że Emitent będzie kontynuował działalności w dającej się przewidzieć przyszłości;



ujęcie wszystkich przychodów i kosztów w okresie sprawozdawczym, w którym zostało osiągnięte lub
poniesione, niezależnie od terminu ich zapłaty oraz stosowanie zasady współmierności przychodów
i związanych z nimi kosztów;



zasadę ostrożności;



niestosowanie kompensaty sald aktywów i pasywów bądź przychodów z wyjątkiem przypadków
przewidzianych dla prezentacji niektórych danych np.: różnic kursowych.

Emitent stosuje zasadę przedstawiania w sprawozdaniu finansowym sald i transakcji zgodnie z ich rzeczywistym
charakterem i skutkiem ekonomicznym, a nie tylko formą prawną.
Zasady rachunkowości, które zostały omówione poniżej stosuje się w sposób ciągły całego okresu
sprawozdawczego. W przypadku podjęcia decyzji o zmianie zasad rachunkowości na inne zmiany te bez względu
na datę podjęcia decyzji wprowadza się ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego.
Zasady sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Wyłączeniu podlega wyrażona w cenie nabycia wartość udziałów posiadanych przez Emitenta i inne jednostki
objęte konsolidacją w jednostkach zależnych z tą częścią, wycenioną według wartości godziwej aktywów netto
jednostek zależnych, która odpowiada udziałowi Emitenta i innych jednostek Grupy Kapitałowej objętych
konsolidacją w jednostkach zależnych, na dzień rozpoczęcia sprawowania nad nimi kontroli.
Wyłączeniu podlegają również w całości:
a. wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze jednostek objętymi
konsolidacją,
b. przychody i koszty operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją,
c. zyski i straty powstałe w wyniku operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi
konsolidacją, zawarte w wartości aktywów podlegających konsolidacji,
d. dywidendy naliczone lub wypłacone przez jednostki zależne Jednostce Dominującej i innym jednostkom,
objętym konsolidacją
Grupa kapitałowa Emitenta może nie dokonywać wyłączeń, jeżeli w Grupie wystąpiła sprzedaż aktywów
trwałych, zapasów, pod warunkiem, że na sprzedaży spółka nie generowała zysku lub marża była nieznaczna.
Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:
1.

Spółka przyjmuje za środek trwały składnik majątkowy o cenie jednostkowej powyżej 3.500,00 zł o
ile ich okres ekonomicznej użyteczności przekroczy rok. Ewidencja wyposażenia prowadzona jest
dla składników majątku o wartości od 500,00 zł

Wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
poniżej ww. wartości jednostka odpisuje w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości
początkowej, jako zużycie materiałów.
2.

Do wartości niematerialnych i prawnych jednostka zalicza wszystkie nabyte lub wytworzone
wartości niezależnie od wartości ich nabycia.
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Przyjmuje się następujące zasady amortyzacji aktywów trwałych:
a)

odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym środek trwały został przyjęty do używania,

b) dla środków nowo zakupionych, których wartość jest wyższa od 3.500 zł stosuje się liniową metodę
amortyzacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności lub
przez krótszy z dwóch okresów: ekonomicznej użyteczności lub prawa do używania, który kształtuje
się następująco:
-Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 10 lat
-Urządzenia techniczne i maszyny - od 3 do 10 lat
-Środki transportu - 3 i 5 lat
-Inne środki trwałe - od 3 do 5 lat
Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego amortyzuje się przez okres ich
przewidywanego użytkowania ekonomicznego na takich samych zasadach jak aktywa własne. W
sytuacji, gdy nie ma wystarczającej pewności, że własność zostanie przeniesiona na koniec okresu
leasingu, aktywa są amortyzowane przez okres ich ekonomicznej użyteczności. Składnik
rzeczowych aktywów trwałych usuwa się z bilansu na moment zbycia lub gdy oczekuje się, iż nie
uzyska się korzyści ekonomicznych z użytkowania składnika aktywów.
c)

od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej nie
przekraczającej 3.500 zł, amortyzację odpisuje się jednorazowo w koszty w miesiącu oddania środka
do użytkowania.

d) wartość firmy powstała w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej
części przedsiębiorstwa, wycenionej według metody dochodowej przez rzeczoznawcę majątkowego
Wartość firmy ujmuje się po koszcie ustalonym na dzień wniesienia, pomniejszonym o kwotę utraty
wartości.
e)

wartość firmy powstała w wyniku zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wycenionej
według metody dochodowej. Wartość firmy ujmuje się po koszcie ustalonym na dzień wniesienia,
pomniejszonym o kwotę utraty wartości.
3.

Inwestycje długo i krótkoterminowe wycenia się w cenie nabycia pomniejszonej o
odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Jeżeli ceny nabycia jednakowych albo uznanych za jednakowe, ze względu na podobieństwo rodzaju i
przeznaczenie, składników inwestycji są różne, to ich rozchód wycenia się według metody FIFO.
4.

Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
Należności wątpliwe pomniejszono o odpisy aktualizujące.

5.

Materiały i towary ujmuje w kosztach się na podstawie dokumentów obrotu
magazynowego.

6.

Materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjnogospodarcze odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur
(rachunków) pod datą ich zakupu.

7.

Wartość produkcji w toku wycenia się po rzeczywistych kosztach wytworzenia.

8.

Zgodnie z zasadą memoriału do czynnych rozliczeń międzyokresowych zalicza się
koszty przypadające na następne lata obrotowe tkj: koszty ubezpieczeń mienia,
abonamenty telefoniczne, czynsze itp.
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9.

Koszty prac rozwojowych wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia.
Są one amortyzowane metodą liniową przez przewidywany okres uzyskiwania
przychodów ze sprzedaży z danego przedsięwzięcia.

10. Leasing klasyfikuje się jako leasing finansowy, gdy w ramach zawartej umowy
zasadniczo całe potencjalne korzyści oraz ryzyko wynikające z posiadania
przedmiotu leasingu przenoszone jest na leasingobiorcę. Wszelkie pozostałe
rodzaje leasingu traktowane są jako leasing operacyjny.
Aktywa użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego traktuje się jak aktywa Spółki i wycenia w ich
wartości godziwej w momencie ich nabycia, nie wyższej jednak niż wartość bieżąca minimalnych opłat
leasingowych. Powstające z tego tytułu zobowiązanie wobec leasingodawcy jest prezentowane
w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji zobowiązań z tytułu leasingu finansowego.
Płatności leasingowe dzielone są na część odsetkową i zmniejszenie zobowiązania z tytułu leasingu, tak by
stopa odsetek od pozostającego zobowiązania była wielkością stałą. Koszty finansowe odnosi się bezpośrednio
do rachunku zysków i strat, chyba że można je bezpośrednio przyporządkować do odpowiednich aktywów –
wówczas są one kapitalizowane zgodnie z zasadami rachunkowości Spółki dotyczącymi kosztów finansowania
zewnętrznego. Płatności warunkowe z tytułu leasingu ujmuje się w kosztach w okresie ich ponoszenia.
Płatności z tytułu leasingu operacyjnego odnosi się na wynik metodą liniową przez okres leasingu, z wyjątkiem
przypadków, kiedy inna, systematyczna podstawa rozliczenia jest bardziej reprezentatywna dla wzorca
czasowego rządzącego konsumpcją korzyści ekonomicznych wypływających z leasingu danego składnika
aktywów. Płatności warunkowe z tytułu leasingu operacyjnego ujmuje się w kosztach w okresie ich
ponoszenia. W przypadku otrzymania specjalnych zachęt motywujących do zawarcia umowy leasingu
operacyjnego, ujmuje się je jako zobowiązania. Zagregowane korzyści z tytułu takich zachęt ujmuje się jako
pomniejszenie kosztów wynajmu metodą liniową, z wyjątkiem sytuacji, gdy inna systematyczna podstawa jest
bardziej reprezentatywna w odzwierciedleniu konsumpcji korzyści ekonomicznych dostarczanych przez
składnik aktywów objęty leasingiem.
5.

Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta oraz Grupy Kapitałowej
Emitenta w II kwartale 2016/2017 r. wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w
szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki

W II kwartale Emitent oraz Grupa Kapitałowa Emitenta równolegle rozwijały dotychczasową działalność
podstawową Grupy. II kwartał jest okresem poprzedzającym rozpoczęcie prac w sezonie letnim.
Przychody netto ze sprzedaży na koniec II kwartału roku obrotowego 2016/2017 wyniosły odpowiednio dla
Emitenta 36 mln zł oraz dla Grupy Kapitałowej Emitenta 44 mln zł. W porównaniu do roku poprzedniego
przychody Grupy Emitenta wzrosły o 48 % tj. 14,2 mln zł. Zysk netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł
odpowiednio dla Emitenta 1,4 mln zł, dla grupy Kapitałowej Emitenta – 1,8 mln zł.
Przyrost przychodów Emitenta w analizowanym okresie w porównaniu do analogicznego okresu roku
poprzedniego wynika z włączenia obrotów, jakie wygenerował oddziału SESCOM S.A. we Wrocławiu
odpowiedzialny za świadczenie usług serwisu infrastruktury IT. W miesiącu kwietniu 2016 roku Emitent przejął
własność zorganizowanej części przedsiębiorstwa Cube.ITG. Przedsiębiorstwo kontynuuje swoją działalność
w ramach powołanego oddziału SESCOM S.A. we Wrocławiu.
Początek roku zaznacza wzrost czynności związanych z wdrażaniem nowych przepisów, interpretacje przepisów
podstawowych dotyczących odwróconego VAT powodują wzrost niepewności we współpracy z firmami
świadczącymi usługi budowlane lub związane z budownictwem. Zmiany legislacyjne istotnie zwiększają nakład
pracy oraz ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Te zjawiska coraz mocniej wpływają na koszty
działalności spółki Emitenta.
6.

Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, o których
Emitenta informował w dokumencie informacyjnym

Dokument informacyjny Emitenta z dnia 9 maja 2013 roku nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt
13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
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7.

Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników
finansowych na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym

Emitent nie publikował prognoz na 2016/2017 rok.
8.

Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań
innowacyjnych w przedsiębiorstwie.
9.

Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających
konsolidacji.

Na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym Emitent posiadał udziały w następujących
podmiotach gospodarczych:
SESCOM Czech Republic s.r.o.
Forma prawna:

s.r.o. (společnost s ručenímomezeným) 5

Siedziba:

Ostrawa, Republika Czeska

Numer w rejestrze:

293 92 004

Przedmiot działalności:

obsługa serwisowa klientów Emitenta posiadających swoje
placówki na terenie Czech i Słowacji

Udział SESCOM SA
w kapitale zakładowym:

100 proc. (sto procent)

Udział SESCOM SA
w ogólnej liczbie głosów na ZW:

100 proc. (sto procent)

Pan Adam Kabat, członek Zarządu SESCOM SA, pełni funkcje członka zarządu SESCOM Czech Republic s.r.o.
Pan Sławomir Kądziela, członek Zarządu SESCOM SA, pełni funkcje członka zarządu SESCOM Czech
Republic s.r.o.
SESCOM Műszaki Szerviz KorlátoltFelelősségűTársaság
Forma prawna:

KorlátoltFelelősségűTársaság6

Siedziba:
Numer w rejestrze:

1133 Budapest, Váciút 76. III. em.
01-09-175242

Przedmiot działalności:

obsługa serwisowa klientów Emitenta posiadających swoje
placówki na terenie Węgier

Udział SESCOM SA
w kapitale zakładowym:

100 proc. (sto procent)

Udział SESCOM SA
w ogólnej liczbie głosów na ZW:

100 proc. (sto procent)

Pan Adam Kabat, członek Zarządu SESCOM SA, pełni jednocześnie funkcję Członka Zarządu SESCOM Műszaki
Szerviz Kft
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Pan Sławomir Kądziela, członek Zarządu SESCOM SA, pełni jednocześnie funkcję Członka Zarządu SESCOM
Műszaki Szerviz Kft
SESCOM GmbH
Forma prawna:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung7

Siedziba:
Numer w rejestrze:

Meinekestraße 27, 10719 Berlin
HRB 157689 B

Przedmiot działalności:

obsługa serwisowa klientów Emitenta posiadających swoje
placówki na terenie Niemiec

Udział SESCOM SA
w kapitale zakładowym:

100 proc. (sto procent)

Udział SESCOM SA
w ogólnej liczbie głosów na ZW:

100 proc. (sto procent)

Pan Adam Kabat, członek Zarządu SESCOM SA, pełni funkcje członka zarządu SESCOM GmbH
Pan Sławomir Kądziela, członek Zarządu SESCOM SA, pełni funkcje członka zarządu SESCOM GmbH
SESTORE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Forma prawna:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba:

Gdańsk

Numer w rejestrze:

0000529146

Przedmiot działalności:

specjalistyczne roboty budowlane

Udział SESCOM SA
w kapitale zakładowym:

100 proc. (sto procent)

Udział SESCOM SA
w ogólnej liczbie głosów na WZ:

100 proc. (sto procent)

Pan Adam Kabat, członek Zarządu SESCOM SA, pełni funkcje członka zarządu SESTORE Sp. z o.o.
Pan Sławomir Kądziela, członek Zarządu SESCOM SA, pełni funkcje członka zarządu SESTORE Sp. z o.o.

SDC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Forma prawna:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba:

Gdańsk

Numer w rejestrze:

0000529961

Przedmiot działalności:

działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo
techniczne

Udział SESCOM SA
w kapitale zakładowym:

100 proc. (sto procent)

Udział SESCOM SA

w ogólnej liczbie głosów na WZ:

100 proc. (sto procent)
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SESCOM Technischer Support GmbH
Forma prawna:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung8

Siedziba:
Numer w rejestrze:

Kärntner Ring 5-7, 1010 Wien
FN 434777d

Przedmiot działalności:

obsługa serwisowa klientów Emitenta posiadających swoje
placówki na terenie Austrii

Udział SESCOM SA
w kapitale zakładowym:

100 proc. (sto procent)

Udział SESCOM SA
w ogólnej liczbie głosów na ZW:

100 proc. (sto procent)

Pan Adam Kabat, członek Zarządu SESCOM SA, pełni funkcje członka zarządu SESCOM Technischer Support
GmbH
Pan Sławomir Kądziela, członek Zarządu SESCOM SA, pełni funkcje członka zarządu SESCOM Technischer
Support GmbH
SESCOM LTD
Forma prawna:

Limited Liability Company 9

Siedziba:

Lower Ground Floor, One George Yard, London EC3V 9DF

Numer w rejestrze:

10628319

Przedmiot działalności:

obsługa serwisowa klientów Emitenta posiadających swoje
placówki na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii

Udział SESCOM SA
w kapitale zakładowym:

100 proc. (sto procent)

Udział SESCOM SA
w ogólnej liczbie głosów na ZW:

100 proc. (sto procent)

Pan Adam Kabat, członek Zarządu SESCOM SA, pełni funkcje Dyrektora SESCOM LTD
Pan Sławomir Kądziela, członek Zarządu SESCOM SA, pełni funkcje Dyrektora SESCOM LTD

Podmioty stowarzyszone:
Bałtyckie Centrum Transferu Technologii Spółka Akcyjna (BCTT S.A.).
Forma prawna:

spółka akcyjna

Siedziba:

Gdańsk

Numer w rejestrze:

0000366480

Przedmiot działalności:

zarządzania procesem komercjalizacji badań naukowych
oraz transferu technologii pomiędzy nauką i biznesem
oraz pomiędzy przedsiębiorstwami
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Udział SESCOM SA
w kapitale zakładowym:

30 proc. (trzydzieści procent)

Udział SESCOM SA
w ogólnej liczbie głosów na WZ:

30 proc. (trzydzieści procent)

Prezes Zarządu SESCOM SA, pan Sławomir Halbryt, pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu BCTT
S.A.
10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty
01/01/201731/03/2017
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etat

01/01/201631/03/2016
104

32

Sławomir Halbryt
Prezes Zarządu

20.5.3
2.

Raport jednostkowy i skonsolidowany za okres 1.04.2017 – 30.06.2017

Podstawowe informacje o Spółce

2.1.

Dane Spółki

Firma: SESCOM S.A.
Forma prawna:

spółka akcyjna

Kraj siedziby:

Polska

Siedziba:

Gdańsk

Adres: ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk
Tel./ fax:

58 761 29 60/ 58 761 29 61

Internet:

www.sescom.pl

E-mail:

info@sescom.pl

KRS:

0000314588

REGON:

220679145

NIP:

9571006288

10.2.

Zarząd
300

5.

Sławomir Halbryt

6.

Adam Kabat

7.

Sławomir Kądziela

Członek Zarządu

8.

Magdalena Budnik

Członek Zarządu

10.3.

Prezes Zarządu
Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

6.

Krzysztof Pietkun

Przewodniczący Rady Nadzorczej

7.

Michał Kaczmarek

Członek Rady Nadzorczej

8.

Adam Protasiuk

Członek Rady Nadzorczej

9.

Wojciech Szabunio

Członek Rady Nadzorczej

10. Dariusz Wieczorek

Członek Rady Nadzorczej

10.4.

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu Emitenta przedstawia się następująco:

Lp.

Imię
i
nazwisko
akcjonariusza

1.

Sławomir Halbryt

A1,
A2,B

750.000
255.875

2.
3.
4.

Adam Kabat
Sławomir Kądziela
Alfa 1 CEE Investments
S.A. SICAV - SIF
Pozostali

A2,C
A2,C
D

211.588
241.588
438.463

10,08
11,50
20,88

7,42
8,48
15,38

A2,C,D

202.486
2.100.000

9,64
100,00

7,11
100,00

5.

Liczba akcji
(w szt.)

Udział w kapitale
zakładowym
(w
proc.)
47,90

Udział w głosach
(w proc.)
61,61

11. Jednostkowe kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał roku obrotowego Spółki –
2016/2017

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej SESCOM SA na koniec III kwartału roku obrotowego
Spółki - 2016/2017 oraz dane porównawcze.
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Stan na

Stan na

30.06.2017

30.06.2016

Rzeczowe aktywa trwałe

2 592 971

2 119 533

Nieruchomości inwestycyjne

-

-

Wartość firmy

8 508 326

9 057 078

Pozostałe aktywa niematerialne

506 013

763 036

Inwestycje w jednostkach zależnych

1 248 413

1 490 387

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

29 342

29 342

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

485 440

182 873

Pozostałe aktywa finansowe

166 318

-

Pozostałe aktywa

823 375

935 526

AKTYWA
AKTYWA TRWAŁE

Aktywa trwałe razem

14 360 198

14 577 776

AKTYWA OBROTOWE
Zapasy

2 968 290

2 856 308

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

16 469 089

10 682 047

Należności z tytułu leasingu finansowego

-

-

Należności z tytułu zaliczek na środki trwałe

-

-

Należności z tytułu zaliczek na dostawy towarów

559 334

Bieżące aktywa podatkowe

-

-

Pozostałe aktywa finansowe

275 057

255 192

Pozostałe aktywa

1 832 433

660 845

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

2 171 672

3 906 857

24 275 874

18 361 250

Aktywa obrotowe razem

24 275 874

18 361 250

AKTYWA RAZEM

38 636 072

32 939 026

PASYWA

Stan na
30.06.2017

Stan na
30.06.2016

Wyemitowany kapitał akcyjny

2 100 000

2 100 000

Inne skumulowane całkowite dochody

-

-

Kapitał zapasowy

4 005 160

4 005 160 (I)

Kapitał rezerwowy

305 605

305 605

Kapitał z tyt. różnic z konsolidacji

-

-

Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
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Zyski zatrzymane

16 224 547

12 542 136(I)

22 635 311
-

18 952 901
-

Kapitały przypadające udziałom niedającym kontroli

22 635 311
-

18 952 901
-

Razem kapitał własny

22 635 311

18 952 901

Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe

962 504

-

Pozostałe zobowiązania finansowe

1 052 394

1 115 839

Rezerwa na podatek odroczony

269 021

17 507

Rezerwy długoterminowe

-

-

Przychody przyszłych okresów

-

-

Pozostałe zobowiązania

-

-

Zobowiązania długoterminowe razem

2 283 918

1 133 346

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

11 540 560

7 503 082

Pozostałe zobowiązania finansowe

545 603

236 084

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe

942 291

3 850 000

Kwoty ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami
klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży
Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe

Bieżące zobowiązania podatkowe

-

-

Rezerwy krótkoterminowe

-

-

Przychody przyszłych okresów

-

-

Pozostałe zobowiązania

-

-

13 028 455

11 589 166

Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako
przeznaczone do sprzedaży
Rozliczenia międzyokresowe bierne

-

-

688 388

1 263 613

Zobowiązania krótkoterminowe razem

13 716 842

12 852 779

Zobowiązania razem

16 000 761

13 986 125

PASYWA RAZEM

38 636 072

32 939 026

(II)

korekta prezentacyjna, wykazanie skumulowanych zysków w kwocie 9 885 886 w pozycji zyski
zatrzymane, zmniejszając pozycję kapitał zapasowy
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Jednostkowy sprawozdanie z całkowitych dochodów SESCOM SA za na koniec III kwartału roku
obrotowego Spółki - 2016/2017 oraz III kwartał roku narastająco wraz z danymi porównawczymi.

narastająco

kwartalnie
01.04.201730.06.2017

01.04.201630.06.2016

01.10.201630.06.2017

01.10.201530.06.2016

Przychody ze sprzedaży

19 245 351

13 066 648

55 061 120

35 384 437

Koszt własny sprzedaży

16 415 276

9 720 618

44 092 684

26 245 068

Zysk (strata) brutto na sprzedaży

2 830 074

3 346 030

10 968 435

9 139 370

Koszty sprzedaży

963 381

642 497

2 446 933

2 148 120

Koszty zarządu

677 211

1 669 526

5 424 049

3 938 190

Pozostałe przychody operacyjne

50 775

81 469

401 082

100 888

Pozostałe koszty operacyjne

13 016

60 713

109 201

77 083

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

1 227 242

1 054 764

3 389 333

3 076 864

Przychody finansowe

3 002

12 563

15 918

74 096

Koszty finansowe

75 426

48 396

348 942

61 306

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

1 154 818

1 018 931

3 056 310

3 089 654

Podatek dochodowy
Zysk
(strata)
netto
kontynuowanej

190 062

144 468

659 007

433 404

964 756

874 463

2 397 303

2 656 250

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej

-

-

-

-

Zysk (strata) netto

964 756

874 463

2 397 303

2 656 250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

964 756

874 463

2 397 303

2 656 250

964 756
-

874 463
-

2 397 303
-

2 656 250
-

0,46

0,42

1,14

Działalność kontynuowana

z

działalności

Działalność zaniechana

Inne całkowite dochody
Zyski/(Straty) aktuarialne
Podatek
dochodowy
dotyczący
całkowitych dochodów
Inne całkowite dochody (netto)

innych

Całkowite dochody ogółem
Zysk netto przypadający:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Udziałom niesprawującym kontroli
Zysk (strata) na jedną akcję
(w zł/gr na jedną akcję)
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:
Zwykły

1,26

Z działalności kontynuowanej :
Zwykły
(I)

1,26
0,46
0,42
1,14
korekta prezentacyjna, przesunięcie kwoty 379 165 między kosztami zarządu (-) a kosztami sprzedaży
(+)
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Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych SESCOM SA za III kwartał roku obrotowego Spółki –
2016/2017 wraz z danymi porównawczymi.

narastająco

kwartalnie
01.04.201730.06.2017

01.04.201630.06.2016

01.10.201630.06.2017

01.10.201530.06.2016

1 154 818

1 018 931

3 056 310

3 089 654

Amortyzacja i umorzenie aktywów trwałych

376 510

240 878

1 149 200

574 902

(Zysk) strata na działalności inwestycyjnej, w
tym na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
(Zysk) strata z tytułu różnic kursowych

-11 614

-

-15 070

-

-

-

-

-

Udział w (zyskach) stratach
stowarzyszonych
Odpis ujemnej wartości firmy

-

-

-

-

-

-

-

-

Koszty finansowe ujęte w wyniku

61 551

21 270

176 000

32 862

Otrzymane dywidendy

-

-

-

-

1 581 264

1 281 079

4 366 439

3 697 419

-2 553 352

-1 927 089

-3 269 942

-1 089 173

-983 980

-856 115

-181 807

-1 279 380

-112 636

-329 051

-685 493

-550 533

3 380 600

208 787

3 019 144

445 930

-191 697

-

-233 164

-

-

-554 143

-78 763

-321 788

1 120 199(I)

2 176
532(II)

2 936 416(I)

902 474(II)

-190 062

-144 468

-554 988

-433 404

930 137(III)

-2 321
000(IV)

2 381
428(III)

469 070 (IV)

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem
Korekty:

jednostek

Zmiany w kapitale obrotowym:
(Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z
tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności
(Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów
(Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych
aktywów
Zwiększenie /(Zmniejszenie) salda zobowiązań z
tytułu dostaw i usług oraz pozostałych
zobowiązań
Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw
Zwiększenie / (zmniejszenie) przychodów
przyszłych okresów
Środki pieniężne wygenerowane na działalności
operacyjnej
Podatek dochodowy zapłacony
Środki pieniężne
operacyjnej

netto

z

działalności

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Płatności za rzeczowe aktywa trwałe, wartości
niematerialne
Płatności za aktywa finansowe

-432 232

-2 703 675

-742 734

-6 614 289

-95 034

11 701

-261 657

-4 332

Przychody ze zbycia aktywów trwałych oraz
aktywów niematerialnych

12 927

-

16 829
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Przychody ze zbycia aktywów finansowych

9 356

-

218 336

-

Odsetki otrzymane

1 527

20 076

3 338

20 076

Środki
pieniężne
netto
(wydane)
/
wygenerowane w związku z działalnością
inwestycyjną

-503 456

-2 671 898

-765 887

-6 598 546

Wpływ z emisji akcji

-

-

-

-

Nabycie akcji własnych

-

-

-

-

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych
Wykup dłużnych papierów wartościowych

-

-

-

-

-

-

-

-

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i
pożyczek
Spłaty kredytów i pożyczek

-481 250

-

-1 443 750

-

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego

-163 749

-81 838

-410 480

-161 509

Odsetki zapłacone

-63 078
137 749

-123 596
-

-179 338

Wpływy z tytułu dotacji

137 749

-135 188
-

Środki pieniężne netto wykorzystane w
działalności finansowej

-570 328

3 644 566

-1 895 819

3 553 302

-143 647

-843 719

-280 279

-2 576 173

2 315 319

4 750 577

2 451 951

6 483 030

-

-

-

-

2 171 672

3 906 857

2 171 672

3 906 857

Przepływy pieniężne z działalności finansowej

Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek
okresu
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków
pieniężnych w walutach obcych
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec
okresu

3 850 000

-

3 850 000

(V)

suma pozycji ujętych jako zmiany w kapitale obrotowym + suma korekt + zysk przed
opodatkowaniem

(VI)

suma pozycji ujętych jako zmiany w kapitale obrotowym

(VII)

suma pozycji środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej + podatek dochodowy
zapłacony

(VIII)

suma pozycji środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej + suma korekt + zysk
przed opodatkowaniem + podatek dochodowy zapłacony
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Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym SESCOM SA za III kwartał roku obrotowego Spółki – 2016/2017 wraz z danymi porównawczymi.

Stan na 31 marca 2016 roku

PLN

Kapitał
rezerwowy
ogółem
PLN

Zyski
zatrzymane z lat
ubiegłych
PLN

4 005 160

305 605

9 885 886

Kapitał
podstawowy

Nadwyżka
ze
sprzedaży akcji

PLN
2 100 000

Zysk netto za rok obrotowy

Zysk/strata
netto roku

RAZEM

PLN

PLN

1 781 787

18 078 438

874 463

874 463

Emisja akcji

0

Umorzenie akcji

0

Emisja akcji powyżej wartości nominalnej

0

Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych

0

Stan na 30 czerwca 2016 roku

2 100 000

4 005 160

305 605

9 885 886

2 656 250

18 952 901

Stan na 31 marca 2017 roku

2 100 000

4 005 160

305 605

13 827 244

1 432 547

21 670 556

964 756

964 756

Zysk netto za rok obrotowy
Emisja akcji

0

Umorzenie akcji

0

Emisja akcji powyżej wartości nominalnej

0

Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych

0

Stan na 30 czerwca 2017 roku

2 100 000

4 005 160

305 605

13 827 244

2 397 303

22 635 312
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12. Skonsolidowane kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał roku obrotowego Spółki
– 2016/2017

Skonsolidowany sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej SESCOM SA na koniec III
kwartału roku obrotowego Spółki - 2016/2017 oraz dane porównawcze.

Stan na

Stan na

30.06.2017

30.06.2016

Nieruchomości inwestycyjne

2 788 890
-

2 231 357
-

Wartość firmy

8 508 326

9 057 078

Pozostałe aktywa niematerialne
Inwestycje w jednostkach zależnych

628 220
-

950 849
-

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

23 316

15 859

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Pozostałe aktywa finansowe

514 442
-

220 719
-

Pozostałe aktywa

855 709

941 711

Aktywa trwałe razem

13 318 902

13 417 573

Zapasy

3 226 890

3 176 129

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
Należności z tytułu leasingu finansowego

18 274 664
-

13 264 875
-

Należności z tytułu zaliczek na środki trwałe

-

-

Należności z tytułu zaliczek na dostawy towarów
Bieżące aktywa podatkowe

561 439
-

-

Pozostałe aktywa finansowe

110 354

-

Pozostałe aktywa

1 994 183

714 815

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

4 249 176

5 716 126

28 416 705

22 871 946

Aktywa obrotowe razem

28 416 705

22 871 946

AKTYWA RAZEM

41 735 607

36 289 518

PASYWA

Stan na

Stan na

AKTYWA
AKTYWA TRWAŁE
Rzeczowe aktywa trwałe

AKTYWA OBROTOWE

Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
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Stan na

Stan na

30.06.2017

30.06.2016

2 100 000
-

2 100 000
-

4 005 160
305 605
-40 094
17 931 946
24 302 617

4 005 160(I)
305 605(I)
-29 230(I)
13 772 909(I)
20 154 444

Kwoty ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami
klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży

-

-

Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej
Kapitały przypadające udziałom niedającym kontroli

24 302 617
-

20 154 444
-

Razem kapitał własny

24 302 617

20 154 444

Zobowiązania długoterminowe
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
Pozostałe zobowiązania finansowe
Rezerwa na podatek odroczony
Rezerwy długoterminowe
Przychody przyszłych okresów
Pozostałe zobowiązania

962 504
1 154 082
353 530
-

24 801
1 165 080
52 681
-

Zobowiązania długoterminowe razem

2 470 116

1 242 562

12 520 640
586 001
942 291
-

9 301 788
271 009
3 860 713
-

3 243
14 052 175
-

1 256
13 434 767
-

910 699

1 457 746

Zobowiązania krótkoterminowe razem

14 962 875

14 892 513

Zobowiązania razem

17 432 990

16 135 075

PASYWA
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
Wyemitowany kapitał akcyjny
Inne skumulowane całkowite dochody
Kapitał zapasowy
Kapitał rezerwowy
Kapitał z tyt. różnic z konsolidacji
Zyski zatrzymane

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
Pozostałe zobowiązania finansowe
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
Bieżące zobowiązania podatkowe
Rezerwy krótkoterminowe
Przychody przyszłych okresów
Pozostałe zobowiązania
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako
przeznaczone do sprzedaży
Rozliczenia międzyokresowe bierne

PASYWA RAZEM
41 735 607
36 289 518
(I)
korekta prezentacyjna, wykazanie skumulowanych zysków w kwocie 10 051 548 w pozycji zyski
zatrzymane, zmniejszając pozycję kapitał zapasowy oraz kapitał rezerwowy, wydzielenie pozycji
kapitał z tyt. różnic z konsolidacji z kapitału zapasowego.
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Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej SESCOM SA za na koniec III
kwartału roku obrotowego Spółki - 2016/2017 oraz III kwartał roku narastająco wraz z danymi
porównawczymi.

narastająco

kwartalnie
01.04.201730.06.2017

01.04.201630.06.2016

01.10.201630.06.2017

01.10.201530.06.2016

Przychody ze sprzedaży

22 828 958

15 725 574

66 823 373

45 489 352

Koszt własny sprzedaży

19 665 279

12 425 633

54 453 980

34 543 505

Zysk (strata) brutto na sprzedaży

3 163 679

3 299 941

12 369 393

10 945 847

2 661 263

2 164 442 (II)

Działalność kontynuowana

Koszty sprzedaży

998 719

647 439

Koszty zarządu

940 920

2 231 579 (I)

6 178 156

5 344 860(II)

Pozostałe przychody operacyjne

61 937

79 239

425 299

102 148

Pozostałe koszty operacyjne

19 984

69 707

124 794

96 334

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

1 265 993

430 454

3 830 479

3 442 359

Przychody finansowe

6 963

12 240

41 404

33 698

Koszty finansowe

95 008

-11 142

409 355

55 855

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

1 177 948

453 837

3 462 527

3 420 202

Podatek dochodowy
Zysk
(strata)
netto
kontynuowanej

263 745

155 838

777 612

477 192

914 203

297 999

2 684 916

2 943 010

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej

-

-

-

-

Zysk (strata) netto

914 203

297 999

2 684 916

2 943 010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

914 203

297 999

2 684 916

2 943 010

Akcjonariuszom jednostki dominującej

914 203

297 999

2 684 916

2 943 010

Udziałom niesprawującym kontroli

-

-

-

-

z

działalności

(I)

Działalność zaniechana

Inne całkowite dochody
Zyski/(Straty) aktuarialne
Podatek
dochodowy
dotyczący
całkowitych dochodów
Inne całkowite dochody (netto)
Całkowite dochody ogółem

innych

Zysk netto przypadający:

Zysk (strata) na jedną akcję
(w zł/gr na jedną akcję)
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:
Zwykły
0,44
0,14
1,28
1,40
Z działalności kontynuowanej:
Zwykły
0,44
0,14
1,28
1,40
(I)
korekta prezentacyjna, przesunięcie kwoty 325 294 między kosztami zarządu (-) a kosztami sprzedaży
(+)
310

(II)

korekta prezentacyjna, przesunięcie kwoty 1 092 248 między kosztami zarządu (-) a kosztami
sprzedaży (+)

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej SESCOM SA za III kwartał roku
obrotowego Spółki – 2016/2017 wraz z danymi porównawczymi.

narastająco

kwartalnie
01.04.201730.06.2017

01.04.201630.06.2016

01.10.201630.06.2017

01.10.201530.06.2016

Zysk przed opodatkowaniem
Korekty:
Amortyzacja i umorzenie aktywów trwałych
(Zysk) strata na działalności inwestycyjnej, w tym
na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
(Zysk) strata z tytułu różnic kursowych
Udział w (zyskach) stratach jednostek
stowarzyszonych
Odpis ujemnej wartości firmy

1 177 948

453 837

3 462 527

3 420 202

414 619

268 116

1 253 114

662 465

-11 614

-26 505

-15 070

-24 006

17 281

-24 829

-13 415

4 991

3

-41

-9 631

-49

Koszty finansowe ujęte w wyniku

62 759

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

12 782
-

Otrzymane dywidendy

Zmiany w kapitale obrotowym:
(Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z
tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności
(Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów
(Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych
aktywów
Zwiększenie /(Zmniejszenie) salda zobowiązań z
tytułu dostaw i usług oraz pozostałych
zobowiązań
Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw
Zwiększenie / (zmniejszenie) przychodów
przyszłych okresów
Środki
pieniężne
wygenerowane
na
działalności operacyjnej
Podatek dochodowy zapłacony
Środki pieniężne
operacyjnej

-

netto

z

działalności

181 969

-

27 315

-

-

1 660 995

683 360

4 859 494

4 090 919

-2 250 024

-1 873 200

-359 896

-14 821

-979 889

-824 870

-150 662

-1 377 326

-214 977

-302 201

-779 849

-567 609

3 159 268

1 055 528

953 778

411 361

-325 537

-

-288 007

-

2 173

-498 555

-324 878

-352 380

1 052 009(I)

-1
759 939(II)

3 909 980(I)

-1
775(II)

-485 713

-168 899

-908 163

-477 192

566 296(III)

-1
928
838(IV)

3 001
818(III)

1 712

-2 699 028

-789 213

-6 695 979

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Płatności za rzeczowe aktywa trwałe, wartości
-466 400
niematerialne
Płatności za aktywa finansowe
-100 000

-

-115 000

900

952

(IV)
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Przychody ze zbycia aktywów trwałych oraz
aktywów niematerialnych
Przychody ze zbycia aktywów finansowych
Odsetki otrzymane
Środki
pieniężne
netto
(wydane)
/
wygenerowane w związku z działalnością
inwestycyjną

12 927

47 949
-

16 829
-

45 450

5 000

-

1 527

20 076

3 338

20 076

-551 947

-2 631 003

-879 045

-6 630 453

Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Wpływ z emisji akcji

-

-

-

-

Nabycie akcji własnych
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i
pożyczek
Spłaty kredytów i pożyczek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-397 004

-145 757

-1 468 044

-178 315

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego

-180 781

-92 738

-451 694

-202 110

Odsetki zapłacone

-64 286

-115 108

-185 307

-129 641

Wpływy z tytułu dotacji
Środki pieniężne netto
działalności finansowej

137 749
wykorzystane

w

Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek
okresu
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków
pieniężnych w walutach obcych
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec
okresu

-

3 860 713

-

-

3 860 713

137 749

-

-504 322

3 507 111

-1 967 297

3 350 646

-489 973

-1 052 731

155 476

-1 566 855

4 739 149

6 768 857

4 093 700

7 282 981

4 249 176

5 716 126

4 249 176

5 716 126

(V)

suma pozycji ujętych jako zmiany w kapitale obrotowym + suma korekt + zysk przed
opodatkowaniem

(VI)

suma pozycji ujętych jako zmiany w kapitale obrotowym

(VII)

suma pozycji środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej + podatek dochodowy
zapłacony

(VIII)

suma pozycji środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej + suma korekt + zysk
przed opodatkowaniem + podatek dochodowy zapłacony
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Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej SESCOM SA za III kwartału roku obrotowego Spółki – 2016/2017 wraz z danymi
porównawczymi.

Stan na 31 marca 2016 roku

Kapitał
podstawowy

Nadwyżka
ze
sprzedaży akcji

Kapitał
rezerwowy
ogółem

Zyski
zatrzymane z lat
ubiegłych

Zysk/strata
netto roku

RAZEM

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

2 100 000

4 005 160

305 605

10 800 668

2 645 011

19 856 445

297 999

297 999

Zysk netto za rok obrotowy
Różnice z konsolidacji

0

Emisja akcji

0

Umorzenie akcji

0

Emisja akcji powyżej wartości nominalnej

0

Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych

0

Stan na 30 czerwca 2016 roku

2 100 000

4 005 160

305 605

10 800 668

2 943 010

20 154 444

Stan na 31 marca 2017 roku

2 100 000

4 005 160

305 605

15 189 656

1 770 713

23 371 134

914 203

914 203

Zysk netto za rok obrotowy
Różnice z konsolidacji

17 281

17 281

Emisja akcji

0

Umorzenie akcji

0

Emisja akcji powyżej wartości nominalnej

0

Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych

0

Stan na 30 czerwca 2017 roku

2 100 000

4 005 160

305 605

15 206 937

2 684 915

24 302 617
313

– korekta prezentacyjna, przesunięcie wartości 13.260 między kapitałem rezerwowym a zyskiem zatrzymanym
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13. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach
stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Raport kwartalny sporządzony został w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w
kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską („MSSF”)

Ogólne zasady polityki prowadzenia ksiąg rachunkowych Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta



stosowanie przyjętych zasad rachunkowości w sposób ciągły;



założenie, że Emitent będzie kontynuował działalności w dającej się przewidzieć przyszłości;



ujęcie wszystkich przychodów i kosztów w okresie sprawozdawczym, w którym zostało osiągnięte lub
poniesione, niezależnie od terminu ich zapłaty oraz stosowanie zasady współmierności przychodów
i związanych z nimi kosztów;



zasadę ostrożności;



niestosowanie kompensaty sald aktywów i pasywów bądź przychodów z wyjątkiem przypadków
przewidzianych dla prezentacji niektórych danych np.: różnic kursowych.

Emitent stosuje zasadę przedstawiania w sprawozdaniu finansowym sald i transakcji zgodnie z ich rzeczywistym
charakterem i skutkiem ekonomicznym, a nie tylko formą prawną.
Zasady rachunkowości, które zostały omówione poniżej stosuje się w sposób ciągły całego okresu
sprawozdawczego. W przypadku podjęcia decyzji o zmianie zasad rachunkowości na inne zmiany te bez względu
na datę podjęcia decyzji wprowadza się ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego.

Zasady sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wyłączeniu podlega wyrażona w cenie nabycia wartość udziałów posiadanych przez Emitenta i inne jednostki
objęte konsolidacją w jednostkach zależnych z tą częścią, wycenioną według wartości godziwej aktywów netto
jednostek zależnych, która odpowiada udziałowi Emitenta i innych jednostek Grupy Kapitałowej objętych
konsolidacją w jednostkach zależnych, na dzień rozpoczęcia sprawowania nad nimi kontroli.

Wyłączeniu podlegają również w całości:
a. wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze jednostek objętymi
konsolidacją,
b. przychody i koszty operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją,
c. zyski i straty powstałe w wyniku operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi
konsolidacją, zawarte w wartości aktywów podlegających konsolidacji,
d. dywidendy naliczone lub wypłacone przez jednostki zależne Jednostce Dominującej i innym jednostkom,
objętym konsolidacją.
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Grupa kapitałowa Emitenta może nie dokonywać wyłączeń, jeżeli w Grupie wystąpiła sprzedaż aktywów
trwałych, zapasów, pod warunkiem, że na sprzedaży spółka nie generowała zysku lub marża była nieznaczna.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:
1.

Spółka przyjmuje za środek trwały składnik majątkowy o cenie jednostkowej
powyżej 3.500,00 zł o ile ich okres ekonomicznej użyteczności przekroczy rok.
Ewidencja wyposażenia prowadzona jest dla składników majątku o wartości od
500,00 zł

Wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych poniżej
ww. wartości jednostka odpisuje w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako
zużycie materiałów.
2.

Do wartości niematerialnych i prawnych jednostka zalicza wszystkie nabyte lub
wytworzone wartości niezależnie od wartości ich nabycia.

Przyjmuje się następujące zasady amortyzacji aktywów trwałych:
f)

odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym środek trwały został przyjęty do używania,

g) dla środków nowo zakupionych, których wartość jest wyższa od 3.500 zł stosuje się liniową metodę
amortyzacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności lub
przez krótszy z dwóch okresów: ekonomicznej użyteczności lub prawa do używania, który kształtuje
się następująco:
-Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 10 lat
-Urządzenia techniczne i maszyny - od 3 do 10 lat
-Środki transportu - 3 i 5 lat
-Inne środki trwałe - od 3 do 5 lat
Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego amortyzuje się przez okres ich przewidywanego
użytkowania ekonomicznego na takich samych zasadach jak aktywa własne. W sytuacji, gdy nie ma
wystarczającej pewności, że własność zostanie przeniesiona na koniec okresu leasingu, aktywa są amortyzowane
przez okres ich ekonomicznej użyteczności. Składnik rzeczowych aktywów trwałych usuwa się z bilansu na
moment zbycia lub gdy oczekuje się, iż nie uzyska się korzyści ekonomicznych z użytkowania składnika aktywów.
h) od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej nie
przekraczającej 3.500 zł, amortyzację odpisuje się jednorazowo w koszty w miesiącu oddania środka
do użytkowania.
i)

wartość firmy powstała w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej
części przedsiębiorstwa, wycenionej według metody dochodowej przez rzeczoznawcę majątkowego
Wartość firmy ujmuje się po koszcie ustalonym na dzień wniesienia, pomniejszonym o kwotę utraty
wartości.

j)

wartość firmy powstała w wyniku zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wycenionej
według metody dochodowej. Wartość firmy ujmuje się po koszcie ustalonym na dzień wniesienia,
pomniejszonym o kwotę utraty wartości.
3.

Inwestycje długo i krótkoterminowe wycenia się w cenie nabycia pomniejszonej o
odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Jeżeli ceny nabycia jednakowych albo uznanych za jednakowe, ze względu na podobieństwo rodzaju
i przeznaczenie, składników inwestycji są różne, to ich rozchód wycenia się według metody FIFO.
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4.

Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
Należności wątpliwe pomniejszono o odpisy aktualizujące.

5.

Materiały i towary ujmuje w kosztach się na podstawie dokumentów obrotu
magazynowego.

6.

Materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjnogospodarcze odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur
(rachunków) pod datą ich zakupu.

7.

Wartość produkcji w toku wycenia się po rzeczywistych kosztach wytworzenia.

8.

Zgodnie z zasadą memoriału do czynnych rozliczeń międzyokresowych zalicza się
koszty przypadające na następne lata obrotowe tj.: koszty ubezpieczeń mienia,
abonamenty telefoniczne, czynsze itp.

9.

Koszty prac rozwojowych wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia.
Są one amortyzowane metodą liniową przez przewidywany okres uzyskiwania
przychodów ze sprzedaży z danego przedsięwzięcia.

10. Leasing klasyfikuje się jako leasing finansowy, gdy w ramach zawartej umowy
zasadniczo całe potencjalne korzyści oraz ryzyko wynikające z posiadania
przedmiotu leasingu przenoszone jest na leasingobiorcę. Wszelkie pozostałe
rodzaje leasingu traktowane są jako leasing operacyjny.
Aktywa użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego traktuje się jak aktywa Spółki i wycenia w ich
wartości godziwej w momencie ich nabycia, nie wyższej jednak niż wartość bieżąca minimalnych opłat
leasingowych. Powstające z tego tytułu zobowiązanie wobec leasingodawcy jest prezentowane w sprawozdaniu z
sytuacji finansowej w pozycji zobowiązań z tytułu leasingu finansowego.
Płatności leasingowe dzielone są na część odsetkową i zmniejszenie zobowiązania z tytułu leasingu, tak by stopa
odsetek od pozostającego zobowiązania była wielkością stałą. Koszty finansowe odnosi się bezpośrednio do
rachunku zysków i strat, chyba że można je bezpośrednio przyporządkować do odpowiednich aktywów – wówczas
są one kapitalizowane zgodnie z zasadami rachunkowości Spółki dotyczącymi kosztów finansowania
zewnętrznego. Płatności warunkowe z tytułu leasingu ujmuje się w kosztach w okresie ich ponoszenia.
Płatności z tytułu leasingu operacyjnego odnosi się na wynik metodą liniową przez okres leasingu, z wyjątkiem
przypadków, kiedy inna, systematyczna podstawa rozliczenia jest bardziej reprezentatywna dla wzorca czasowego
rządzącego konsumpcją korzyści ekonomicznych wypływających z leasingu danego składnika aktywów. Płatności
warunkowe z tytułu leasingu operacyjnego ujmuje się w kosztach w okresie ich ponoszenia. W przypadku
otrzymania specjalnych zachęt motywujących do zawarcia umowy leasingu operacyjnego, ujmuje się je jako
zobowiązania. Zagregowane korzyści z tytułu takich zachęt ujmuje się jako pomniejszenie kosztów wynajmu
metodą liniową, z wyjątkiem sytuacji, gdy inna systematyczna podstawa jest bardziej reprezentatywna
w odzwierciedleniu konsumpcji korzyści ekonomicznych dostarczanych przez składnik aktywów objęty
leasingiem.

14. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta oraz Grupy Kapitałowej
Emitenta w III kwartale 2016/2017 r. wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w
szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki

W III kwartale Emitent oraz Grupa Kapitałowa Emitenta równolegle rozwijały dotychczasową działalność
podstawową Grupy. III kwartał jest okresem wzmożonych prac serwisowych w sezonie letnim. Emitent notuje
również zwiększoną aktywność klientów w obszarze serwisu infrastruktury IT. Sezon letni obfituje także w
zwiększoną akcję ofertowania nowych usług.

317

Przychody netto ze sprzedaży na koniec III kwartału roku obrotowego 2016/2017 wyniosły odpowiednio dla
Emitenta 55 mln zł oraz dla Grupy Kapitałowej Emitenta 66 mln zł. W porównaniu do roku poprzedniego
przychody Grupy Emitenta wzrosły o 47% tj. 21,3 mln zł. Zysk netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł
odpowiednio dla Emitenta 2,4 mln zł., dla grupy Kapitałowej Emitenta – 2,7 mln zł.
Przyrost przychodów Emitenta w analizowanym okresie w porównaniu do analogicznego okresu roku
poprzedniego wynika z włączenia obrotów, jakie wygenerował oddziału SESCOM S.A. we Wrocławiu
odpowiedzialny za świadczenie usług serwisu infrastruktury IT. W miesiącu kwietniu 2016 roku Emitent przejął
własność zorganizowanej części przedsiębiorstwa Cube.ITG. Przedsiębiorstwo kontynuuje swoją działalność
w ramach powołanego oddziału SESCOM S.A. we Wrocławiu.

Emitent zdecydowanie odczuwa brak dostępu do pracowników na rynku pracy, szczególnie w rekrutacji na
wybrane stanowiska pracy w spółce Emitenta, ale także ogromne deficyty rąk do pracy u partnerów
współpracujących z Emitentem. Ponadto w dalszym ciągu spółka dostrzega zwiększone koszty związane
z biurokracją. Rynek pracy dodatkowo wykazuje wzrost wynagrodzeń, co dodatkowo zwiększa koszty
działalności.

15. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, o których
Emitenta informował w dokumencie informacyjnym

Dokument informacyjny Emitenta z dnia 9 maja 2013 roku nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt
13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

16. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników
finansowych na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym

Emitent nie publikował prognoz na 2016/2017 rok.

17. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań
innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

18. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

Na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym Emitent posiadał udziały w następujących podmiotach
gospodarczych:

SESCOM Czech Republic s.r.o.
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Forma prawna:

s.r.o. (společnost s ručenímomezeným) 10

Siedziba:

Ostrawa, Republika Czeska

Numer w rejestrze:

293 92 004

Przedmiot działalności:
i Słowacji

obsługa serwisowa klientów Emitenta posiadających swoje placówki na terenie Czech

Udział SESCOM SA
w kapitale zakładowym:

100 proc. (sto procent)

Udział SESCOM SA
w ogólnej liczbie głosów na ZW:

100 proc. (sto procent)

Pan Adam Kabat, członek Zarządu SESCOM SA, pełni funkcje członka zarządu SESCOM Czech Republic s.r.o.
Pan Sławomir Kądziela, członek Zarządu SESCOM SA, pełni funkcje członka zarządu SESCOM Czech
Republic s.r.o.

SESCOM Műszaki Szerviz KorlátoltFelelősségűTársaság

Forma prawna:

KorlátoltFelelősségűTársaság11

Siedziba:

1133 Budapest, Váciút 76. III. em.

Numer w rejestrze:

01-09-175242

Przedmiot działalności:

obsługa serwisowa klientów Emitenta posiadających swoje placówki na terenie Węgier

Udział SESCOM SA
w kapitale zakładowym:

100 proc. (sto procent)

Udział SESCOM SA
w ogólnej liczbie głosów na ZW:

100 proc. (sto procent)

Pan Adam Kabat, członek Zarządu SESCOM SA, pełni jednocześnie funkcję Członka Zarządu SESCOM Műszaki
Szerviz Kft
Pan Sławomir Kądziela, członek Zarządu SESCOM SA, pełni jednocześnie funkcję Członka Zarządu SESCOM
Műszaki Szerviz Kft

SESCOM GmbH

10

Odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

11

Odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
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Forma prawna:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung12

Siedziba:

Meinekestraße 27, 10719 Berlin

Numer w rejestrze:

HRB 157689 B

Przedmiot działalności:
Niemiec

obsługa serwisowa klientów Emitenta posiadających swoje placówki na terenie

Udział SESCOM SA
w kapitale zakładowym:

100 proc. (sto procent)

Udział SESCOM SA
w ogólnej liczbie głosów na ZW:

100 proc. (sto procent)

Pan Adam Kabat, członek Zarządu SESCOM SA, pełni funkcje członka zarządu SESCOM GmbH
Pan Sławomir Kądziela, członek Zarządu SESCOM SA, pełni funkcje członka zarządu SESCOM GmbH

SESTORE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Forma prawna:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba:

Gdańsk

Numer w rejestrze:

0000529146

Przedmiot działalności:

specjalistyczne roboty budowlane

Udział SESCOM SA
w kapitale zakładowym:

100 proc. (sto procent)

Udział SESCOM SA
w ogólnej liczbie głosów na WZ:

100 proc. (sto procent)

Pan Adam Kabat, członek Zarządu SESCOM SA, pełni funkcje członka zarządu SESTORE Sp. z o.o.
Pan Sławomir Kądziela, członek Zarządu SESCOM SA, pełni funkcje członka zarządu SESTORE Sp. z o.o.

SDC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

12

Odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
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Forma prawna:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba:

Gdańsk

Numer w rejestrze:

0000529961

Przedmiot działalności:

działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Udział SESCOM SA
w kapitale zakładowym:

100 proc. (sto procent)

Udział SESCOM SA
w ogólnej liczbie głosów na WZ:

100 proc. (sto procent)

SESCOM Technischer Support GmbH

Forma prawna:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung13

Siedziba:

Kärntner Ring 5-7, 1010 Wien

Numer w rejestrze:

FN 434777d

Przedmiot działalności:

obsługa serwisowa klientów Emitenta posiadających swoje placówki na terenie Austrii

Udział SESCOM SA
w kapitale zakładowym:

100 proc. (sto procent)

Udział SESCOM SA
w ogólnej liczbie głosów na ZW:

100 proc. (sto procent)

Pan Adam Kabat, członek Zarządu SESCOM SA, pełni funkcje członka zarządu SESCOM Technischer Support
GmbH
Pan Sławomir Kądziela, członek Zarządu SESCOM SA, pełni funkcje członka zarządu SESCOM Technischer
Support GmbH

SESCOM LTD

Limited Liability Company 14

Forma prawna:
Siedziba:

Lower Ground Floor, One George Yard, London EC3V 9DF

Numer w rejestrze:

10628319

13

Odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

14

Odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
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Przedmiot działalności: obsługa serwisowa klientów Emitenta posiadających swoje placówki na terenie
Wielkiej Brytanii i Irlandii
Udział SESCOM SA
w kapitale zakładowym:

100 proc. (sto procent)

Udział SESCOM SA
w ogólnej liczbie głosów na ZW:

100 proc. (sto procent)

Pan Adam Kabat, członek Zarządu SESCOM SA, pełni funkcje Dyrektora SESCOM LTD
Pan Sławomir Kądziela, członek Zarządu SESCOM SA, pełni funkcje Dyrektora SESCOM LTD

Podmioty stowarzyszone:

Bałtyckie Centrum Transferu Technologii Spółka Akcyjna (BCTT S.A.).

Forma prawna:

spółka akcyjna

Siedziba:

Gdańsk

Numer w rejestrze:

0000366480

Przedmiot działalności: zarządzania procesem komercjalizacji badań naukowych oraz transferu technologii
pomiędzy nauką i biznesem oraz pomiędzy przedsiębiorstwami
Udział SESCOM SA
w kapitale zakładowym:

30 proc. (trzydzieści procent)

Udział SESCOM SA
w ogólnej liczbie głosów na WZ:

30 proc. (trzydzieści procent)

Prezes Zarządu SESCOM SA, pan Sławomir Halbryt, pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu BCTT S.A.
19. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etat

20.5.4

01/04/201730/06/2017

01/04/201630/06/2016

106

75

Raport jednostkowy i skonsolidowany za okres 1.07.2017 – 30.09.2016

1. Podstawowe informacje o Spółce
322

1.1 Dane Spółki
Firma:

SESCOM S.A.

Forma prawna:

spółka akcyjna

Kraj siedziby:

Polska

Siedziba:

Gdańsk

Adres:

ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk

Tel./ fax:

58 761 29 60/ 58 761 29 61

Internet:

www.sescom.pl

E-mail:

info@sescom.pl

KRS:

0000314588

REGON:

220679145

NIP:

9571006288

1.2 Zarząd
Sławomir Halbryt

Prezes Zarządu

Adam Kabat

Członek Zarządu

Sławomir Kądziela

Członek Zarządu

Magdalena Budnik

Członek Zarządu

1.3 Rada Nadzorcza
Krzysztof Pietkun

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Matczuk

Członek Rady Nadzorczej

Adam Protasiuk Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Szabunio

Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Wieczorek

Członek Rady Nadzorczej

1.4 Akcjonariat
Struktura akcjonariatu Emitenta przedstawia się następująco:
Lp.

Imię i nazwisko
akcjonariusza

Liczba akcji

Udział w kapitale

Udział w głosach

(w szt.)

zakładowym (w proc.)

(w proc.)

1.

Sławomir Halbryt

A1,
A2,B

750.000
255.875

47,90

61,61

2.

Adam Kabat

A2,C

211.588

10,08

7,42

3.

Sławomir Kądziela

A2,C

241.588

11,50

8,48

4.

Lafroyg Sp. z o.o. SKA

C,D

295.000

14,05

10,35

5.

Wojciech Kaczmarek
(działający w
porozumieniu)
Pozostali

345.949

(Lafroyg sp. z o.o.
SKA samodzielnie
posiada 7,38%)
16,47

(Lafroyg sp. z o.o.
SKA samodzielnie
posiada 5,44%)
12,14

A2,C,D
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2.100.000

2.

100,00

100,00

Jednostkowe kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał roku obrotowego Spółki –
2016/2017

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej SESCOM SA na koniec IV kwartału roku obrotowego
Spółki - 2016/2017 oraz dane porównawcze.
AKTYWA

Stan na

Stan na

30.09.2017

30.09.2016

AKTYWA TRWAŁE
Rzeczowe aktywa trwałe

2 673 791

2 088 872

-

-

8 508 326

8 508 326

415 088

825 085

1 275 551

1 261 079

29 342

29 342

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

485 440

498 540

Pozostałe aktywa finansowe

114 582

166 318

1 401 298

1 050 842

14 903 419

14 428 405

2 439 099

2 786 483

Nieruchomości inwestycyjne
Wartość firmy
Pozostałe aktywa niematerialne
Inwestycje w jednostkach zależnych
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

Pozostałe aktywa
Aktywa trwałe razem

AKTYWA OBROTOWE
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

17 659 676

13 624 220

Należności z tytułu leasingu finansowego

-

-

Należności z tytułu zaliczek na środki trwałe

-

-

238 618

97 773

-

36 488

Należności z tytułu zaliczek na dostawy towarów
Bieżące aktywa podatkowe
Pozostałe aktywa finansowe

644 780

232 647

Pozostałe aktywa

1 411 562

919 472

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

2 517 106

2 451 951

24 910 840

20 149 034

Aktywa obrotowe razem

24 910 840

20 149 034

AKTYWA RAZEM

39 814 259

34 577 438

Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

PASYWA

Stan na
30.09.2017

Stan na
30.09.2016

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
Wyemitowany kapitał akcyjny

2 100 000

2 100 000

324

Inne skumulowane całkowite dochody

-

-

4 005 160

4 005 160

305 605

305 605

-

-

18 041 024

13 827 244

24 451 789

20 238 009

-

-

24 451 789

20 238 009

-

-

24 451 789

20 238 009

-

-

962 504

-

1 052 394

959 120

269 021

141 879

Rezerwy długoterminowe

-

-

Przychody przyszłych okresów

-

-

Pozostałe zobowiązania

-

-

2 283 918

1 101 000

11 320 486

8 619 240

Pozostałe zobowiązania finansowe

386 536

454 200

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe

634 711

3 302 426

Bieżące zobowiązania podatkowe

-

-

Rezerwy krótkoterminowe

-

-

Przychody przyszłych okresów

-

78 763

Pozostałe zobowiązania

-

-

12 341 732

12 454 627

-

-

Kapitał zapasowy
Kapitał rezerwowy
Kapitał z tyt. różnic z konsolidacji
Zyski zatrzymane

Kwoty ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami
klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży
Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej
Kapitały przypadające udziałom niedającym kontroli
Razem kapitał własny
Zobowiązania długoterminowe
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
Pozostałe zobowiązania finansowe
Rezerwa na podatek odroczony

Zobowiązania długoterminowe razem
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako
przeznaczone do sprzedaży
Rozliczenia międzyokresowe bierne

736 820

783 803

Zobowiązania krótkoterminowe razem

13 078 552

13 238 430

Zobowiązania razem

15 362 470

14 339 430

PASYWA RAZEM

39 814 259

34 577 438

Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów SESCOM SA za na koniec IV kwartału roku
obrotowego Spółki - 2016/2017 oraz IV kwartał roku narastająco wraz z danymi porównawczymi.
kwartalnie
01.07.201730.09.2017

narastająco

01.07.201630.09.2016

01.10.201630.09.2017

01.10.201530.09.2016

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży

22 189 286

19 194 646

77 250 406

54 579 083

Koszt własny sprzedaży

17 219 348

14 415 658

61 312 032

40 660 725

4 969 939

4 778 987

15 938 374

13 918 358

890 054

633 880

3 336 987

2 782 000(I)

Zysk (strata) brutto na sprzedaży
Koszty sprzedaży
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2 031 822

2 566 030

7 455 871

6 504 220(I)

Pozostałe przychody operacyjne

23 882

107 213

424 964

208 101

Pozostałe koszty operacyjne

29 917

133 388

139 118

210 471

2 042 028

1 552 901

5 431 361

4 629 767

3 020

-29 043

18 938

45 053

38 509

107 160

387 450

168 466

2 006 539

1 416 698

5 062 849

4 506 354

190 062

131 593

849 069

564 997

1 816 477

1 285 106

4 213 780

3 941 358

-

-

-

-

1 816 477

1 285 106

4 213 780

3 941 358

Zyski/(Straty) aktuarialne

-

-

-

-

Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych
dochodów

-

-

-

-

Inne całkowite dochody (netto)

-

-

-

-

1 816 477

1 285 106

4 213 780

3 941 358

1 816 477

1 285 106

4 213 780

3 941 358

-

-

-

-

0,86

0,61

2,01

1,88

0,86

0,61

2,01

1,88

Koszty zarządu

Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto
Inne całkowite dochody

Całkowite dochody ogółem
Zysk netto przypadający:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Udziałom niesprawującym kontroli
Zysk (strata) na jedną akcję
(w zł/gr na jedną akcję)
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:
Zwykły
Z działalności kontynuowanej :
Zwykły

(I)

korekta prezentacyjna, przesunięcie kwoty 1.478.951między kosztami zarządu (-) a kosztami sprzedaży (+)

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych SESCOM SA za IV kwartał roku obrotowego Spółki –
2016/2017 wraz z danymi porównawczymi.
kwartalnie
01.07.201730.09.2017

narastająco

01.07.201630.09.2016

01.10.201630.09.2017

01.10.201530.09.2016

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem

2 006 539

1 416 700

5 062 849

4 506 354

376 745

401 865

1 525 945

976 767

4 227

-

-10 843

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42 528

18 155

218 528

51 017

-

-

-

-

423 501

420 020

1 733 630

1 027 784

Korekty:
Amortyzacja i umorzenie aktywów trwałych
(Zysk) strata na działalności inwestycyjnej, w tym
na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
(Zysk) strata z tytułu różnic kursowych
Udział w (zyskach) stratach jednostek
stowarzyszonych
Odpis ujemnej wartości firmy
Koszty finansowe ujęte w wyniku
Otrzymane dywidendy
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Zmiany w kapitale obrotowym:
(Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z
tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności
(Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów

-869 872

-3 133 633

-4 139 813

-4 222 806

529 191

69 826

347 384

-1 209 555

-157 052

-298 219

-842 545

-848 752

-316 589

1 389 564

2 702 555

1 835 494

48 432

-

-184 732

-

-

-479 756

-78 763

-801 544

1 664 150

-615 498

4 600 566

286 976

-126 708

-600 924

-681 696

-1 034 328

1 537 442

-1 216 422

3 918 870

-747 352

-370 967

118 975

-1 113 701

-6 495 314

-704 669

-568 020

-966 326

-572 353

100

-

16 929

-

392 478

693 496

610 814

693 496

1 302

1 595

4 640

21 671

-681 757

246 046

-1 447 644

-6 352 500

Wpływ z emisji akcji

-

-

-

-

Nabycie akcji własnych

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 850 000

Spłaty kredytów i pożyczek

-307 581

-481 250

-1 751 331

-481 250

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego

-158 841

-128 497

-569 321

-290 006

-43 830

46 508

-223 168

-88 681

Wpływy z tytułu dotacji

-

78 709

137 749

78 709

Prowizje zapłacone

-

-

-

-

-510 252

-484 531

-2 406 071

3 068 772

345 434

-1 454 906

65 155

-4 031 079

2 171 672

3 906 857

2 451 951

6 483 030

-

-

-

-

2 517 106

2 451 951

2 517 106

(Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych
aktywów
Zwiększenie /(Zmniejszenie) salda zobowiązań z
tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań
Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw
Zwiększenie / (zmniejszenie) przychodów
przyszłych okresów
Środki pieniężne wygenerowane na działalności
operacyjnej (I)
Podatek dochodowy zapłacony
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(II)

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Płatności za rzeczowe aktywa trwałe, wartości
niematerialne
Płatności za aktywa finansowe
Przychody ze zbycia aktywów trwałych oraz
aktywów niematerialnych
Przychody ze zbycia aktywów finansowych
Odsetki otrzymane
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane
w związku z działalnością inwestycyjną

Przepływy pieniężne z działalności finansowej

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek

Odsetki zapłacone

Środki pieniężne netto wykorzystane w
działalności finansowej
Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek
okresu
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków
pieniężnych w walutach obcych
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec
okresu

(I)
(II)

2

451
951

suma pozycji ujętych jako zmiany w kapitale obrotowym + suma korekt + zysk przed
opodatkowaniem
suma pozycji środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej + podatek dochodowy
zapłacony
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Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym SESCOM SA za IV kwartał roku obrotowego Spółki – 2016/2017 wraz z danymi porównawczymi.

Stan na 30 czerwca 2016 roku

Kapitał
podstawowy

Nadwyżka ze
sprzedaży akcji

Kapitał rezerwowy
ogółem

Zyski zatrzymane z
lat ubiegłych

Zysk/strata netto
roku

RAZEM

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

2 100 000

4 005 160

305 605

9 885 886

Zysk netto za rok obrotowy

2 656 250

18 952 901

1 285 106

1 285 106

Emisja akcji

0

Umorzenie akcji

0

Emisja akcji powyżej wartości nominalnej

0

Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych

0

Stan na 30 września 2016 roku

2 100 000

4 005 160

305 605

9 885 886

3 941 358

20 238 009

Stan na 30 czerwca 2017 roku

2 100 000

4 005 160

305 605

13 827 244

2 397 303

22 635 312

1 816 477

1 816 477

Zysk netto za rok obrotowy
Emisja akcji

0

Umorzenie akcji

0

Emisja akcji powyżej wartości nominalnej

0

Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych

0

Stan na 30 września 2017 roku

2 100 000

4 005 160

305 605

13 827 244

4 213 780

24 51 789
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3. Skonsolidowane kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał roku obrotowego Spółki –
2016/2017
Skonsolidowany sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej SESCOM SA na koniec IV
kwartału roku obrotowego Spółki - 2016/2017 oraz dane porównawcze.
AKTYWA

Stan na

Stan na

30.09.2017

30.09.2016

AKTYWA TRWAŁE
Rzeczowe aktywa trwałe

2 851 719

2 214 964

-

-

8 508 326

8 508 326

520 894

996 496

-

-

22 843

13 684

514 442

534 864

-

-

1 443 730

1 057 027

13 861 954

13 325 361

3 129 774

3 076 227

23 498 430

18 214 934

Należności z tytułu leasingu finansowego

-

-

Należności z tytułu zaliczek na środki trwałe

-

-

368 475

138 073

-

123 200

4 203

-

Pozostałe aktywa

1 565 211

1 013 016

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

3 458 092

4 093 700

32 024 185

26 659 151

Aktywa obrotowe razem

32 024 185

26 659 151

AKTYWA RAZEM

45 886 139

39 984 511

Stan na

Stan na

Stan na

Stan na

30.09.2017

30.09.2016

2 100 000
-

2 100 000
-

Nieruchomości inwestycyjne
Wartość firmy
Pozostałe aktywa niematerialne
Inwestycje w jednostkach zależnych
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Pozostałe aktywa finansowe
Pozostałe aktywa
Aktywa trwałe razem

AKTYWA OBROTOWE
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

Należności z tytułu zaliczek na dostawy towarów
Bieżące aktywa podatkowe
Pozostałe aktywa finansowe

Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

PASYWA
PASYWA
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
Wyemitowany kapitał akcyjny
Inne skumulowane całkowite dochody
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Kapitał zapasowy

4 005 160

4 005 160

305 605

305 605

-7 604

-3 362

21 020 152

15 223 713

27 423 313

21 631 116

-

-

Kapitały przypadające udziałom niedającym kontroli

27 423 313
-

21 631 116
-

Razem kapitał własny

27 423 313

21 631 116

962 504

-

1 140 929

1 022 139

354 576

267 272

Rezerwy długoterminowe

-

-

Przychody przyszłych okresów

-

-

Pozostałe zobowiązania

-

-

2 458 010

1 289 411

Kapitał rezerwowy
Kapitał z tyt. różnic z konsolidacji
Zyski zatrzymane
Kwoty ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami klasyfikowanymi
jako przeznaczone do sprzedaży
Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej

Zobowiązania długoterminowe
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
Pozostałe zobowiązania finansowe
Rezerwa na podatek odroczony

Zobowiązania długoterminowe razem
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

13 734 420

11 846 856

Pozostałe zobowiązania finansowe

423 687

496 423

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe

634 711

3 326 620

-

5 007
-

82 561
-

328 120
-

14 875 378

16 003 027

-

-

1 129 439

1 060 958

Zobowiązania krótkoterminowe razem

16 004 817

17 063 985

Zobowiązania razem

18 462 827

18 353 396

PASYWA RAZEM

45 886 139

39 984 511

Bieżące zobowiązania podatkowe
Rezerwy krótkoterminowe
Przychody przyszłych okresów
Pozostałe zobowiązania
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako
przeznaczone do sprzedaży
Rozliczenia międzyokresowe bierne

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej SESCOM SA za na koniec IV
kwartału roku obrotowego Spółki - 2016/2017 oraz IV kwartał roku narastająco wraz z danymi
porównawczymi.
kwartalnie
01.07.201730.09.2017

narastająco

01.07.201630.09.2016

01.10.201630.09.2017

01.10.201530.09.2016

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży

28 766 983

24 929 803

95 590 356

70 419 155

Koszt własny sprzedaży

22 149 911

19 538 731

76 603 891

54 082 236

6 617 072

5 391 072

18 986 465

16 336 919

Zysk (strata) brutto na sprzedaży
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897 915

644 745

3 559 178

2 809 187(I)

2 050 682

2 654 141

8 228 838

7 999 001(I)

Pozostałe przychody operacyjne

25 265

120 954

450 564

223 102

Pozostałe koszty operacyjne

85 642

228 381

210 436

324 715

3 608 097

1 984 759

7 438 577

5 427 118

3 470

733

44 873

34 430

35 086

179 234

444 441

235 089

3 576 481

1 806 257

7 039 009

5 226 459

461 469

321 713

1 239 080

798 905

3 115 013

1 484 544

5 799 928

4 427 554

-

-

-

-

3 115 013

1 484 544

5 799 928

4 427 554

-

-

-

-

32 490

-3 362

-7 604

-3 362

-

-

-

-

32 490

-3 362

-7 604

-3 362

3 147 502

1 481 182

5 792 324

4 424 192

3 147 502

1 484 544

5 792 324

4 424 192

-

-

-

-

1,50

0,71

2,76

2,11

1,50

0,71

2,76

2,11

Koszty sprzedaży
Koszty zarządu

Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto
Inne całkowite dochody
Zyski/(Straty) aktuarialne
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za
granicą
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych
dochodów
Inne całkowite dochody (netto)
Całkowite dochody ogółem
Zysk netto przypadający:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Udziałom niesprawującym kontroli
Zysk (strata) na jedną akcję
(w zł/gr na jedną akcję)
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:
Zwykły
Z działalności kontynuowanej:
Zwykły

(I)korekta prezentacyjna, przesunięcie kwoty 1.478.951między kosztami zarządu (-) a kosztami sprzedaży (+)

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej SESCOM SA za IV kwartał roku
obrotowego Spółki – 2016/2017 wraz z danymi porównawczymi.
kwartalnie
01.07.201730.09.2017

narastająco

01.07.201630.09.2016

01.10.201630.09.2017

01.10.201530.09.2016

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem

3 576 481

1 806 257

7 039 009

5 226 459

423 043

472 665

1 680 089

1 135 130

4 227

24 430

-10 843

424

Korekty:
Amortyzacja i umorzenie aktywów trwałych
(Zysk) strata na działalności inwestycyjnej, w tym na
sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
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(Zysk) strata z tytułu różnic kursowych

5 683

17 750

-7 732

22 741

472

2 175

-9 159

2 126

-

-

-

-

44 208

88 912

226 177

116 228

-

-

-

-

477 634

605 932

1 878 532

1 276 648

-5 030 803

-5 255 884

-5 390 698

-5 270 704

97 116

99 902

-53 547

-1 277 424

(Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów

-159 049

-337 793

-938 898

-905 402

Zwiększenie /(Zmniejszenie) salda zobowiązań z
tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań

753 665

2 653 789

1 707 443

3 065 150

Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw

218 739

-

-69 268

-

79 318

-153 696

-245 560

-506 076

192 901

-581 493

4 106 813

1 608 651

-179 800

-740 236

-1 087 963

-1 217 428

13 101

-1 321 729

3 018 851

391 223

-382 873

225 329

-1 176 018

-6 470 650

-

-

-115 000

-

100

-41 898

16 929

3 552

106 150

-

111 150

-

1 554

1 595

4 892

21 671

-275 070

185 026

-1 158 047

-6 445 427

Wpływ z emisji akcji

-

-

-

-

Nabycie akcji własnych

-

-

-

-

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych

-

-

-

-

Wykup dłużnych papierów wartościowych

-

-

-

-

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek

-

-10 713

-

3 850 000

Spłaty kredytów i pożyczek

-308 113

-357 668

-1 776 157

-535 983

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego

-175 242

-142 321

-626 936

-344 431

-45 761

28 520

-231 069

-101 121

Wpływy z tytułu dotacji

-

78 709

137 749

78 709

Prowizje zapłacone

-

-82 250

-

-82 250

Udział w (zyskach) stratach jednostek
stowarzyszonych
Odpis ujemnej wartości firmy
Koszty finansowe ujęte w wyniku
Otrzymane dywidendy

Zmiany w kapitale obrotowym:
(Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z tytułu
dostaw i usług oraz pozostałych należności
(Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów

Zwiększenie / (zmniejszenie) przychodów przyszłych
okresów
Środki pieniężne wygenerowane na działalności
operacyjnej(I)
Podatek dochodowy zapłacony
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(I)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Płatności za rzeczowe aktywa trwałe, wartości
niematerialne
Płatności za aktywa finansowe
Przychody ze zbycia aktywów trwałych oraz aktywów
niematerialnych
Przychody ze zbycia aktywów finansowych
Odsetki otrzymane
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w
związku z działalnością inwestycyjną
Przepływy pieniężne z działalności finansowej

Odsetki zapłacone
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Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności
finansowej

-529 116

-485 723

-2 496 413

2 864 924

Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów

-791 084

-1 622 426

-635 609

-3 189 281

4 249 176

5 716 126

4 093 700

7 282 981

-

-

-

-

3 458 092

4 093 700

3 458 092

4 093 700

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków
pieniężnych w walutach obcych
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
(I)
(II)

suma pozycji ujętych jako zmiany w kapitale obrotowym + suma korekt + zysk przed opodatkowaniem
suma pozycji środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej + podatek dochodowy zapłacony
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Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej SESCOM SA za IV kwartału roku obrotowego Spółki – 2016/2017 wraz z danymi
porównawczymi.

Stan na 30 czerwca 2016 roku

Kapitał
podstawowy

Nadwyżka ze
sprzedaży akcji

Kapitał rezerwowy
ogółem

Zyski zatrzymane z
lat ubiegłych

Zysk/strata netto
roku

RAZEM

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PL PLN N

2 100 000

4 005 160

305 605

Zysk netto za rok obrotowy

10 800 668

2 943 010

20 154 444

-7 870

1 484 544

1 476 673

Różnice z konsolidacji

0

Emisja akcji

0

Umorzenie akcji

0

Emisja akcji powyżej wartości nominalnej

0

Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych

0

Stan na 30 września 2016 roku

2 100 000

4 005 160

305 605

10 792 798

4 427 554

21 631 116

Stan na 30 czerwca 2017 roku

2 100 000

4 005 160

305 605

15 206 937

2 684 915

24 302 617

3 115 013

3 115 013

Zysk netto za rok obrotowy
Różnice z konsolidacji

5 683

5 683

Emisja akcji

0

Umorzenie akcji

0

Emisja akcji powyżej wartości nominalnej

0

Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych

0

Stan na 30 września 2017 roku

2 100 000

4 005 160

305 605

15 212 621

5 799 928

27 423 313

(I) korekta prezentacyjna, przesunięcie wartości 13.260 między kapitałem rezerwowym a zyskiem zatrzymanym
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Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach
stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

4.

Raport kwartalny sporządzony został w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości
Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską („MSSF”)
Ogólne zasady polityki prowadzenia ksiąg rachunkowych Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta


stosowanie przyjętych zasad rachunkowości w sposób ciągły;



założenie, że Emitent będzie kontynuował działalności w dającej się przewidzieć przyszłości;



ujęcie wszystkich przychodów i kosztów w okresie sprawozdawczym, w którym zostało osiągnięte
lub poniesione, niezależnie od terminu ich zapłaty oraz stosowanie zasady współmierności
przychodów i związanych z nimi kosztów;



zasadę ostrożności;



niestosowanie kompensaty sald aktywów i pasywów bądź przychodów z wyjątkiem przypadków
przewidzianych dla prezentacji niektórych danych np.: różnic kursowych.

Emitent stosuje zasadę przedstawiania w sprawozdaniu finansowym sald i transakcji zgodnie z ich
rzeczywistym charakterem i skutkiem ekonomicznym, a nie tylko formą prawną.
Zasady rachunkowości, które zostały omówione poniżej stosuje się w sposób ciągły całego okresu
sprawozdawczego. W przypadku podjęcia decyzji o zmianie zasad rachunkowości na inne zmiany te bez
względu na datę podjęcia decyzji wprowadza się ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego.

Zasady sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wyłączeniu podlega wyrażona w cenie nabycia wartość udziałów posiadanych przez Emitenta i inne
jednostki objęte konsolidacją w jednostkach zależnych z tą częścią, wycenioną według wartości godziwej
aktywów netto jednostek zależnych, która odpowiada udziałowi Emitenta i innych jednostek Grupy
Kapitałowej objętych konsolidacją w jednostkach zależnych, na dzień rozpoczęcia sprawowania nad nimi
kontroli.

Wyłączeniu podlegają również w całości:
a. wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze jednostek objętymi
konsolidacją,
b. przychody i koszty operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją,
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c. zyski i straty powstałe w wyniku operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi
konsolidacją, zawarte w wartości aktywów podlegających konsolidacji,
d. dywidendy naliczone lub wypłacone przez jednostki zależne Jednostce Dominującej i innym jednostkom,
objętym konsolidacją.
Grupa kapitałowa Emitenta może nie dokonywać wyłączeń, jeżeli w Grupie wystąpiła sprzedaż aktywów
trwałych, zapasów, pod warunkiem, że na sprzedaży spółka nie generowała zysku lub marża była
nieznaczna.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:
1. Spółka przyjmuje za środek trwały składnik majątkowy o cenie jednostkowej powyżej 3.500,00 zł o ile
ich okres ekonomicznej użyteczności przekroczy rok. Ewidencja wyposażenia prowadzona jest dla
składników majątku o wartości od 500,00 zł
Wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie środków trwałych i wartości niematerialnych
i prawnych poniżej ww. wartości jednostka odpisuje w koszty pod datą przekazania do używania
w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów.
2. Do wartości niematerialnych i prawnych jednostka zalicza wszystkie nabyte lub wytworzone wartości
niezależnie od wartości ich nabycia.
Przyjmuje się następujące zasady amortyzacji aktywów trwałych:
a. odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym środek trwały został przyjęty do używania,
b. dla środków nowo zakupionych, których wartość jest wyższa od 3.500 zł stosuje się liniową metodę
amortyzacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności lub
przez krótszy z dwóch okresów: ekonomicznej użyteczności lub prawa do używania, który kształtuje
się następująco:
i.

-Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 10 lat

ii.

-Urządzenia techniczne i maszyny - od 3 do 10 lat

iii.

-Środki transportu - 3 i 5 lat

iv.

-Inne środki trwałe - od 3 do 5 lat

v.

Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego amortyzuje się przez
okres ich przewidywanego użytkowania ekonomicznego na takich samych zasadach jak
aktywa własne. W sytuacji, gdy nie ma wystarczającej pewności, że własność zostanie
przeniesiona na koniec okresu leasingu, aktywa są amortyzowane przez okres ich
ekonomicznej użyteczności. Składnik rzeczowych aktywów trwałych usuwa się z bilansu na
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moment zbycia lub gdy oczekuje się, iż nie uzyska się korzyści ekonomicznych z
użytkowania składnika aktywów.
c.

od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej nie
przekraczającej 3.500 zł, amortyzację odpisuje się jednorazowo w koszty w miesiącu oddania
środka do użytkowania.

d. wartość firmy powstała w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej
części przedsiębiorstwa, wycenionej według metody dochodowej przez rzeczoznawcę
majątkowego Wartość firmy ujmuje się po koszcie ustalonym na dzień wniesienia, pomniejszonym
o kwotę utraty wartości.
e. wartość firmy powstała w wyniku zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wycenionej
według metody dochodowej. Wartość firmy ujmuje się po koszcie ustalonym na dzień wniesienia,
pomniejszonym o kwotę utraty wartości.
3. Inwestycje długo i krótkoterminowe wycenia się w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu
trwałej utraty ich wartości.
Jeżeli ceny nabycia jednakowych albo uznanych za jednakowe, ze względu na podobieństwo rodzaju
i przeznaczenie, składników inwestycji są różne, to ich rozchód wycenia się według metody FIFO.
4. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Należności wątpliwe
pomniejszono o odpisy aktualizujące.
5. Materiały i towary ujmuje w kosztach się na podstawie dokumentów obrotu magazynowego.
6. Materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno-gospodarcze odpisuje
się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur (rachunków) pod datą ich zakupu.
7. Wartość produkcji w toku wycenia się po rzeczywistych kosztach wytworzenia.
8. Zgodnie z zasadą memoriału do czynnych rozliczeń międzyokresowych zalicza się koszty przypadające
na następne lata obrotowe tj.: koszty ubezpieczeń mienia, abonamenty telefoniczne, czynsze itp.
9. Koszty prac rozwojowych wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Są one
amortyzowane metodą liniową przez przewidywany okres uzyskiwania przychodów ze sprzedaży
z danego przedsięwzięcia.
10. Leasing klasyfikuje się jako leasing finansowy, gdy w ramach zawartej umowy zasadniczo całe
potencjalne korzyści oraz ryzyko wynikające z posiadania przedmiotu leasingu przenoszone jest na
leasingobiorcę. Wszelkie pozostałe rodzaje leasingu traktowane są jako leasing operacyjny.
Aktywa użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego traktuje się jak aktywa Spółki i wycenia
w ich wartości godziwej w momencie ich nabycia, nie wyższej jednak niż wartość bieżąca
minimalnych opłat leasingowych. Powstające z tego tytułu zobowiązanie wobec leasingodawcy jest

338

prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji zobowiązań z tytułu leasingu
finansowego.
Płatności leasingowe dzielone są na część odsetkową i zmniejszenie zobowiązania z tytułu leasingu, tak
by stopa odsetek od pozostającego zobowiązania była wielkością stałą. Koszty finansowe odnosi się
bezpośrednio do rachunku zysków i strat, chyba że można je bezpośrednio przyporządkować do
odpowiednich aktywów – wówczas są one kapitalizowane zgodnie z zasadami rachunkowości Spółki
dotyczącymi kosztów finansowania zewnętrznego. Płatności warunkowe z tytułu leasingu ujmuje się
w kosztach w okresie ich ponoszenia.
Płatności z tytułu leasingu operacyjnego odnosi się na wynik metodą liniową przez okres leasingu,
z wyjątkiem przypadków, kiedy inna, systematyczna podstawa rozliczenia jest bardziej reprezentatywna
dla wzorca czasowego rządzącego konsumpcją korzyści ekonomicznych wypływających z leasingu
danego składnika aktywów. Płatności warunkowe z tytułu leasingu operacyjnego ujmuje się w kosztach
w okresie ich ponoszenia. W przypadku otrzymania specjalnych zachęt motywujących do zawarcia
umowy leasingu operacyjnego, ujmuje się je jako zobowiązania. Zagregowane korzyści z tytułu takich
zachęt ujmuje się jako pomniejszenie kosztów wynajmu metodą liniową, z wyjątkiem sytuacji, gdy inna
systematyczna podstawa jest bardziej reprezentatywna w odzwierciedleniu konsumpcji korzyści
ekonomicznych dostarczanych przez składnik aktywów objęty leasingiem.

5.

Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta oraz Grupy Kapitałowej
Emitenta w IV kwartale 2016/2017 r. wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w
szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki

W IV kwartale Emitent oraz Grupa Kapitałowa Emitenta równolegle rozwijały dotychczasową działalność
podstawową Grupy. W IV kwartale Emitent realizuje pełny front prac serwisowych sezonu letniego. Sezon letni
obfituje także w zwiększoną akcję ofertowania nowych usług.

Przychody netto ze sprzedaży na koniec IV kwartału roku obrotowego 2016/2017 wyniosły odpowiednio
dla Emitenta 77 mln zł oraz dla Grupy Kapitałowej Emitenta 95 mln zł. W porównaniu do roku poprzedniego
przychody Grupy Emitenta wzrosły o 36% tj. 25,2 mln zł. Zysk netto na koniec okresu sprawozdawczego
wyniósł odpowiednio dla Emitenta 4,2 mln zł., dla grupy Kapitałowej Emitenta – 5,8 mln zł.
Przyrost przychodów Emitenta w analizowanym okresie w porównaniu do analogicznego okresu roku
poprzedniego wynika z włączenia obrotów, jakie wygenerował oddziału SESCOM S.A. we Wrocławiu
odpowiedzialny za świadczenie usług serwisu infrastruktury IT. W miesiącu kwietniu 2016 roku Emitent
przejął własność zorganizowanej części przedsiębiorstwa Cube.ITG. Przedsiębiorstwo kontynuuje swoją
działalność w ramach powołanego oddziału SESCOM S.A. we Wrocławiu.
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Emitent zdecydowanie odczuwa brak dostępu do pracowników na rynku pracy, szczególnie w rekrutacji na
wybrane stanowiska pracy w spółce Emitenta, ale także ogromne deficyty rąk do pracy u partnerów
współpracujących z Emitentem. Ponadto w dalszym ciągu spółka dostrzega zwiększone koszty związane z
biurokracją. Rynek pracy dodatkowo wykazuje wzrost wynagrodzeń, co istotnie zwiększa koszty
działalności.

Czwarty kwartał roku obrotowego zwyczajowo wykazuje zwiększone zapotrzebowanie klientów na usługi
serwisowe. Letnia pora roku spowodowała wzrost prac serwisowych planowanych jak i zlecanych w ramach

napraw awaryjnych.

6. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, o których
Emitenta informował w dokumencie informacyjnym
Dokument informacyjny Emitenta z dnia 9 maja 2013 roku nie zawierał informacji, o których mowa w § 10
pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
7. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników
finansowych na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym
Emitent nie publikował prognoz na 2016/2017 rok.
8. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie
Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań
innowacyjnych w przedsiębiorstwie.
9. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji
Na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym Emitent posiadał udziały w następujących
podmiotach gospodarczych:

SESCOM Czech Republic s.r.o.
Forma prawna:

s.r.o. (společnost s ručenímomezeným)15

Siedziba:

Ostrawa, Republika Czeska

Numer w rejestrze:

293 92 004

Przedmiot działalności:

obsługa serwisowa klientów Emitenta posiadających
swoje placówki na terenie Czech i Słowacji

Udział SESCOM SA

15

Odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
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w kapitale zakładowym:

100 proc. (sto procent)

Udział SESCOM SA
w ogólnej liczbie głosów na ZW:

100 proc. (sto procent)

Pan Adam Kabat, członek Zarządu SESCOM SA, pełni funkcje członka zarządu SESCOM Czech Republic s.r.o.
Pan Sławomir Kądziela, członek Zarządu SESCOM SA, pełni funkcje członka zarządu SESCOM Czech
Republic s.r.o.

SESCOM Műszaki Szerviz KorlátoltFelelősségűTársaság
Forma prawna:

KorlátoltFelelősségűTársaság16

Siedziba:
Numer w rejestrze:

1133 Budapest, Váciút 76. III. em.

Przedmiot działalności:

obsługa serwisowa klientów Emitenta posiadających

01-09-175242
swoje placówki na terenie Węgier

Udział SESCOM SA
w kapitale zakładowym:

100 proc. (sto procent)

Udział SESCOM SA
w ogólnej liczbie głosów na ZW:

100 proc. (sto procent)

Pan Adam Kabat, członek Zarządu SESCOM SA, pełni jednocześnie funkcję Członka Zarządu SESCOM Műszaki
Szerviz Kft
Pan Sławomir Kądziela, członek Zarządu SESCOM SA, pełni jednocześnie funkcję Członka Zarządu SESCOM
Műszaki Szerviz Kft
SESCOM GmbH
Forma prawna:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung17

Siedziba:
Numer w rejestrze:

Meinekestraße 27, 10719 Berlin
HRB 157689 B

Przedmiot działalności:

obsługa serwisowa klientów Emitenta posiadających
swoje placówki na terenie Niemiec

Udział SESCOM SA
w kapitale zakładowym:

100 proc. (sto procent)

16

Odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

17

Odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
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Udział SESCOM SA
w ogólnej liczbie głosów na ZW:

100 proc. (sto procent)

Pan Adam Kabat, członek Zarządu SESCOM SA, pełni funkcje członka zarządu SESCOM GmbH
Pan Sławomir Kądziela, członek Zarządu SESCOM SA, pełni funkcje członka zarządu SESCOM GmbH

SESTORE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Forma prawna:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba:

Gdańsk

Numer w rejestrze:

0000529146

Przedmiot działalności:

specjalistyczne roboty budowlane

Udział SESCOM SA
w kapitale zakładowym:

100 proc. (sto procent)

Udział SESCOM SA
w ogólnej liczbie głosów na WZ:

100 proc. (sto procent)

Pan Adam Kabat, członek Zarządu SESCOM SA, pełni funkcje członka zarządu SESTORE Sp. z o.o.
Pan Sławomir Kądziela, członek Zarządu SESCOM SA, pełni funkcje członka zarządu SESTORE Sp. z o.o.

SDC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Forma prawna:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba:

Gdańsk

Numer w rejestrze:

0000529961

Przedmiot działalności:

działalność w zakresie inżynierii i związane z nią
doradztwo techniczne

Udział SESCOM SA
w kapitale zakładowym:

100 proc. (sto procent)

Udział SESCOM SA
w ogólnej liczbie głosów na WZ:

100 proc. (sto procent)

SESCOM Technischer Support GmbH
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Forma prawna:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung18

Siedziba:
Numer w rejestrze:

Kärntner Ring 5-7, 1010 Wien
FN 434777d

Przedmiot działalności:

obsługa serwisowa klientów Emitenta posiadających
swoje placówki na terenie Austrii

Udział SESCOM SA
w kapitale zakładowym:

100 proc. (sto procent)

Udział SESCOM SA
w ogólnej liczbie głosów na ZW:

100 proc. (sto procent)

Pan Adam Kabat, członek Zarządu SESCOM SA, pełni funkcje członka zarządu SESCOM Technischer Support
GmbH
Pan Sławomir Kądziela, członek Zarządu SESCOM SA, pełni funkcje członka zarządu SESCOM Technischer
Support GmbH

SESCOM LTD

Forma prawna:

Limited Liability Company 19

Siedziba:

Lower Ground Floor, One George Yard, London EC3V 9DF

Numer w rejestrze:

10628319

Przedmiot działalności:

obsługa serwisowa klientów Emitenta posiadających
swoje placówki na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii

Udział SESCOM SA
w kapitale zakładowym:

100 proc. (sto procent)

Udział SESCOM SA
w ogólnej liczbie głosów na ZW:

100 proc. (sto procent)

Pan Adam Kabat, członek Zarządu SESCOM SA, pełni funkcje Dyrektora SESCOM LTD
Pan Sławomir Kądziela, członek Zarządu SESCOM SA, pełni funkcje Dyrektora SESCOM LTD
Podmioty stowarzyszone:

18

Odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

19

Odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
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Bałtyckie Centrum Transferu Technologii Spółka Akcyjna (BCTT S.A.).
Forma prawna:

spółka akcyjna

Siedziba:

Gdańsk

Numer w rejestrze:

0000366480

Przedmiot działalności:

zarządzania procesem komercjalizacji badań naukowych
oraz transferu technologii pomiędzy nauką i biznesem
oraz pomiędzy przedsiębiorstwami

Udział SESCOM SA
w kapitale zakładowym:

30 proc. (trzydzieści procent)

Udział SESCOM SA
w ogólnej liczbie głosów na WZ:

30 proc. (trzydzieści procent)

Prezes Zarządu SESCOM SA, pan Sławomir Halbryt, pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu BCTT S.A.
10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty
01/07/201730/09/2017
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etat

01/07/201630/09/2016
112

97
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20.6

Polityka dywidendy

Opis polityki Emitenta odnośnie do wypłaty dywidendy oraz wszelkich ograniczeń w tym zakresie
Emitent nie posiada sformalizowanej polityki dywidendy w postaci odrębnego dokumentu, w praktyce jednak
realizuje politykę dywidendy zorientowaną na maksymalizację wartości majątku Emitenta, zgodnie z niżej
przywołanymi przepisami.
Zgodnie z 395 §2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia
akcjonariuszy należy powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty. Zwyczajne walne zgromadzenie
ustala w uchwale o podziale zysku za ostatni rok obrotowy wysokość dywidendy, dzień ustalenia prawa do
dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 KSH).
Zgodnie z §8 Statutu Emitenta, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w razie podjęcia uchwały o podziale zysku,
upoważnione jest, z zastrzeżeniem art. 348 §3 KSH, do wskazania dnia, według którego ustala się listę osób
uprawnionych do wypłaty dywidendy za poprzedni rok obrotowy.
Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia
uchwały o podziale zysku. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie
kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. Dzień wypłaty dywidendy powinien przypaść nie później niż
w ciągu 15 dni roboczych od dnia dywidendy zgodnie z §8 ust. 3 Statutu Emitenta. Ustalenie dłuższego okresu
pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia w uchwale Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z §22 Statutu Emitenta, kapitał zapasowy tworzy się z odpisów czystego zysku rocznego
z przeznaczeniem na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Emitenta.
Coroczne odpisy czystego zysku na kapitał zapasowy nie mogą być niższe nić 8% czystego zysku. Dokonuje się
ich do momentu osiągnięcia przez kapitał zapasowy wartości równej 1/3 wartości kapitału akcyjnego.
Do sposobu przeznaczenia i podziału czystego zysku odnosi się §22 Statutu Emitenta, zgodnie z którym z czystego
zysku dokonuje się odpisów na kapitał zapasowy w wysokości nie niższej niż 8% czystego zysku. W latach 20122013, 2013-2014 oraz 2014-2015 Walne Zgromadzenie Emitenta zgodnie z rekomendacjami Zarządu
podejmowało uchwały o przeznaczeniu całego zysku na kapitał zapasowy Emitenta. W okresie od 1.10.2012 roku
do 30.09.2013 roku zysk w wysokości 743 169,49 PLN został w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.
W okresie od 1.10.2013 roku do 30.09.2014 roku zysk w wysokości 2 013 008,89 PLN został w całości
przeznaczony na kapitał zapasowy. Zysk Emitenta za rok obrotowy od 1 października 2014 roku do dnia
30 września 2015 roku w kwocie 2 449 008,33 PLN został w całości przeznaczony na kapitał zapasowy Emitenta.
Zysk Emitenta za rok obrotowy od 1 października 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku w kwocie
3 941 357,88 PLN został w całości przeznaczony na kapitał zapasowy Emitenta.

Wypłata dywidendy w spółkach publicznych
Zgodnie z § 127 (Rozdział 13, Oddział 4) Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Emitent jest obowiązany
bezzwłocznie powiadomić GPW o podjęciu uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy dla
akcjonariuszy, wysokości dywidendy, dniu ustalenia prawa do dywidendy oraz dniu wypłaty dywidendy. Zgodnie
z §106 i nast. Szczegółowych Zasad Działania KDPW, Emitent informuje KDPW o wysokości dywidendy
przypadającej na jedną akcję oraz o terminach dnia dywidendy i dnia wypłaty nie później niż 5 dni przed dniem
dywidendy. Przekazanie tych informacji następuje poprzez wypełnienie i wysłanie poprzez dedykowaną stronę
internetową Krajowego Depozytu zamieszczonego na niej formularza zgłoszeniowego. Emitent ponosi
odpowiedzialność za prawidłowość tych informacji oraz ich zgodność z uchwałą właściwego organu Emitenta w
sprawie wypłaty dywidendy. Dzień wypłaty może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu dywidendy.
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Krajowy Depozyt ustala liczbę papierów wartościowych, których właściciele mają prawo do dywidendy,
rejestrowanych na kontach ewidencyjnych prowadzonych w Krajowym Depozycie dla poszczególnych
uczestników bezpośrednich.
Wypłata dywidendy następuje w dniu wypłaty poprzez przekazanie przez Emitenta do godz. 11.30 do dyspozycji
KDPW na rachunek pieniężny lub bankowy środków przeznaczonych na realizację prawa do dywidendy. KDPW
rozdziela środki otrzymane od Emitenta na poszczególne rachunki pieniężne uczestników bezpośrednich, zgodnie
z ustaleniami określonymi w §106 – 112 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, po pobraniu należnych z nich
podatków dochodowych, w zakresie których Krajowy Depozyt wykonuje obowiązki płatnika.
Informacje o wypłacie dywidendy przekazywane będą w trybie raportu bieżącego.
W dniu dywidendy wszyscy akcjonariusze zidentyfikowani jako uprawnieni do dywidendy nabywają roszczenie
do Emitenta o wypłatę dywidendy. Roszczenie to nie wygasa, ale ulega dziesięcioletniemu przedawnieniu zgodnie
z przepisami kodeksu cywilnego.
Ograniczenia i procedury związane z dywidendami w przypadku posiadaczy akcji niebędących rezydentami
sprowadzają się do obowiązku dostarczenia, w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania posiadacza akcji
niebędącego rezydentem, właściwego dokumentu potwierdzającego możliwość niepobrania podatku albo
zastosowania innej stawki podatku niż podstawowa. Według najlepszej wiedzy Emitenta, nie istnieją inne
ograniczenia lub procedury w przypadku posiadaczy akcji niebędących rezydentami.
20.6.1

Wartość dywidendy na akcję za każdy rok obrotowy okresu objętego historycznymi informacjami
finansowymi skorygowana w przypadku zmiany liczby akcji Emitenta, w celu umożliwienia
dokonania porównania

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Emitent nie wypłacał dywidendy. Zysk za
zakończony rok obrotowy 2015/2016 został przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Emitenta. Uchwała co
do przeznaczenia zysku za ostatni zakończony rok obrotowy 2016/2017 nie została jeszcze podjęta.
20.7

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Emitent oświadcza, iż zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, w okresie co najmniej ostatnich 12 miesięcy nie miały
miejsca żadne postępowania przed organami rządowymi, postępowania sądowe lub arbitrażowe, które mogły mieć
lub miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową lub rentowność Emitenta, z zastrzeżeniem
informacji wskazanych poniżej.
Ponadto Emitent oświadcza, iż zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, w okresie co najmniej ostatnich 12 miesięcy
nie miały miejsca żadne postępowania przed organami rządowymi, postępowania sądowe lub arbitrażowe, które
mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową lub rentowność spółek
wchodzących w skład Grupy Emitenta, z zastrzeżeniem informacji wskazanych poniżej.
Emitent oświadcza, iż zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, na Dzień Prospektu nie są znane żadne przesłanki
pozwalające stwierdzić, aby w dającej się przewidzieć przyszłości mogły zostać wszczęte jakiekolwiek
postępowania sądowe, administracyjne lub arbitrażowe o istotnym znaczeniu dla Emitenta lub spółek
wchodzących w skład Grupy Emitenta, z następującym wyjątkiem:
W związku z zawarciem z CUBE ITG S.A. z siedzibą w Warszawie („Sprzedawca”) umowy sprzedaży
zorganizowanej części przedsiębiorstwa, którą stanowi wyodrębniony w ramach struktury organizacyjnej
Sprzedawcy zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności
gospodarczej w zakresie świadczenia na rzecz klientów sektora sprzedaży detalicznej usług IT, w tym usług
dostaw, integracji i serwisu infrastruktury IT, instalacji i wdrożeń sieci komputerowych, wyposażenia i instalacji
stanowisk sprzedaży oraz dostaw i wdrożeń aplikacji („ZCP”), Emitent nabył ZCP. W umowie sprzedaży ZCP
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Emitent i Sprzedawca ustalili zasady określenia ostatecznej ceny sprzedaży ZCP. Wobec kwestionowania przez
Sprzedawcę wysokości ostatecznej ceny ZCP ustalonej przez Emitenta, strony umowy, zgodnie z jej brzmieniem,
zleciły określenie ostatecznej ceny ZCP audytorowi. Audytor w wyniku przeprowadzonego badania określił
wysokość ceny na poziomie równym cenie ustalonej przez Emitenta. Zgodnie z postanowieniami umowy
sprzedaży ZCP ostateczna cena ZCP ustalona przez audytora nie podlega kwestionowaniu. Jednakże Emitent
powziął informację, że Sprzedawca, niezależnie od postanowień umowy sprzedaży ZCP, złożył w Sądzie
Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu
obejmującemu część należności z tytułu umowy sprzedaży ZCP na kwotę 1.265.426,40 zł. Wniosek ten, zgodnie
z wiedzą Emitenta, został oddalony.
Emitent wskazuje, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą oraz zgodnie z postanowieniami umowy sprzedaży ZCP
roszczenie Sprzedawcy jest bezzasadne, a w przypadku nadania klauzuli wykonalności przeciwko Emitentowi
Emitent podejmie stosowne kroki prawne w celu ochrony swoich interesów.
Szczegółowe informacje dotyczące transakcji nabycia przez Emitenta ZCP zostały opisane w pkt 5.2.1 oraz 22
Prospektu.
Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta

20.8

Ostatnim zbadanym sprawozdaniem opublikowanym przez Sescom jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 30 września 2016 r. W ocenie Zarządu Emitenta po dacie bilansowej do
Daty Prospektu nastąpiły następujące znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub ekonomicznej Grupy:
-

październik 2016 - podjęcie uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie wyrażania
zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii A2;
- listopad 2016 - Emitent zawarł umowę wdrożeniową w zakresie Komputerowego System Zarządzania
IFS Applications z IFS Industrial and Financial Systems Poland Sp. z o.o. Celem umowy jest dostawa,
konfiguracja i uruchomienie oprogramowania wraz z konfiguracją oraz rozszerzeniami funkcjonalnymi
oraz
udzielenie
licencji
na
oprogramowanie.
System
posłuży
wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem w różnych obszarach biznesu, w tym między innymi:
zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa, planowanie zasobów przedsiębiorstwa, zarządzanie projektem,
zarządzanie łańcuchem dostaw;
Termin zakończenia wdrożenia – 31.10.2017, przy czym start produkcyjny 02.10.2017.
Wdrożenie realizowane będzie w kilku etapach, począwszy od analizy wdrożenia, poprzez dostawę
licencji, wdrożenie, odbiór końcowy i asysta po starcie produkcyjnym. Obecnie Emitent jest w końcowej
fazie etapu I – analiza wdrożeniowa. Projekt realizowany jest zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Całkowita wartość projektu zgodnie z umową wyniesie 999.500,00 zł. Płatność realizowana jest
częściowo po zakończeniu i odebraniu prac realizowanych w poszczególnych etapach;
- listopad 2016 - Emitent zawarł umowę serwisową w zakresie Komputerowego System Zarządzania IFS
Applications z Industrial and Financial Systems Central and Eastern Europe Sp. z .o.o. Przedmiotem
umowy jest zdalny serwis oprogramowania IFS wraz z dokonanymi modyfikacjami. Na dzień podpisania
umowy roczna kwota opłat serwisowych szacowana jest na poziomie 62,2 tys. PLN. Pierwszy okres
rozliczeniowy liczony jest od startu produkcyjnego;
- listopad 2016 - Emitent zawarł umowę asysty technicznej oprogramowania ORACLE, IFS Middleware
Server i Mobilnych Zleceń Roboczych z Industrial and Financial Systems Central and Eastern Europe Sp.
z .o.o. Przedmiotem umowy jest zdalny serwis oprogramowania. Na dzień podpisania umowy roczna
kwota opłat serwisowych szacowana jest na poziomie 12,2 tys. PLN. Asysta techniczna uruchamiana
jest od dnia instalacji oprogramowania;
- luty 2017 - utworzenie SESCOM LTD z siedzibą w Londynie, jako spółki w 100% zależnej od Emitenta
w celu zapewnienia sprawności obsługi klientów na rynku angielskim;
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-

maj 2017 – Emitent ustalił ostateczną cenę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa CUBE.ITG.
S.A. na łączną kwotę 6,2 mln PLN oraz przekazał zbywcy oświadczenie o ustaleniu ostatecznej ceny
nabycia;
maj 2017 – zbywca Cube.ITG zawiadomił Emitenta o braku zgody na cenę ostateczną określoną przez
Emitenta oraz określił wartość ceny ostatecznej na kwotę 9,6 mln PLN zł. Zgodnie z umową Strony
zobowiązały się do podjęcia w dobrej wierze działań mających na celu polubowne ustalenie ostatecznej
kwoty nabycia, a w przypadku, niemożności ustalenia jej przez strony, zgodnie z zapisami umowy
powołanie audytora w celu dokonania ostatecznej weryfikacji kwoty przedmiotowej transakcji;
czerwiec 2017 - Emitent oraz zbywca ZCP Cube.ITG powołali audytora, który rozpoczął prace związane
z weryfikacją ceny ostatecznej;
lipiec 2017 - Emitent oraz zbywca otrzymali raport z prac biegłego rewidenta potwierdzający poprawność
wyliczenia ceny ostatecznej przez Emitenta.

-

-

21 Informacje dodatkowe
Kapitał akcyjny

21.1

Na dzień 30 września 2016 r. oraz na dzień zatwierdzenia Prospektu kapitał zakładowy o wartości 2 100 000,00
zł Emitenta jest reprezentowany przez 2 100 000 akcji obejmujących odpowiednio:
-

750 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1,

-

750 000 akcji na okaziciela nieuprzywilejowanych serii A2,

-

50 000 akcji na okaziciela nieuprzywilejowanych serii B,

-

100 000 akcji na okaziciela nieuprzywilejowanych serii C oraz

-

450 000 akcji na okaziciela nieuprzywilejowanych serii D
o wartości nominalnej 1,00 PLN każda akcja.
Wszystkie akcje zostały w pełni opłacone.

Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A2,
B, C oraz D do obrotu na rynku regulowanym.
21.1.1
21.1.1.1

Wielkość wyemitowanego kapitału dla każdej klasy kapitału akcyjnego
Kapitał docelowy

Zgodnie z §7 ust. 4 Statutu Emitenta, Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Emitenta, upoważniony był
w terminie do 30 marca 2017 roku do powiększenia kapitału zakładowego Emitenta o 1 000 000,00 PLN. Zarząd
nie skorzystał z przedmiotowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału
docelowego. Statut Emitenta nie przewiduje kolejnych upoważnień dla Zarządu do powiększenia kapitału
zakładowego.

21.1.1.2

Liczba akcji wyemitowanych i w pełni opłaconych oraz wyemitowanych i nieopłaconych w pełni

Wszystkie dotychczas wyemitowane akcje, tj.
-

750 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1,

-

750 000 akcji na okaziciela nieuprzywilejowanych serii A2,

-

50 000 akcji na okaziciela nieuprzywilejowanych serii B;
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-

100 000 akcji na okaziciela nieuprzywilejowanych serii C oraz

-

450 000 akcji na okaziciela nieuprzywilejowanych serii D
zostały w pełni opłacone.

21.1.1.3

Wartość nominalna akcji lub stwierdzenie, że akcje nie mają wartości nominalnej

Wszystkie akcje Emitenta mają wartość nominalną równą 1,00 PLN.
21.1.1.4

Wskazanie liczby akcji w obrocie na początek i na koniec roku

Od 22 maja 2013 r. akcje serii B, C i D Emitenta w łącznej liczbie 600 000 akcji są przedmiotem obrotu
w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.
Na Dzień Prospektu akcje serii B, C i D Emitenta są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu
NewConnect organizowanym przez GPW.
Żadne papiery wartościowe Emitenta nie były dotychczas notowane na rynku regulowanym.
21.1.1.5

Wskazanie, czy w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi ponad 10 %
kapitału zostało opłacone w postaci aktywów innych niż gotówka

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi nie opłacono ponad 10% kapitału Emitenta
aktywami innymi niż gotówka.
21.1.2

Jeżeli istnieją akcje, które nie reprezentują kapitału (nie stanowią udziału w kapitale), należy podać
liczbę i główne cechy takich akcji

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, nie istnieją akcje, które nie reprezentują kapitału.
21.1.3

Liczba, wartość księgowa i wartość nominalna akcji emitenta w posiadaniu emitenta, innych osób
w imieniu emitenta lub przez podmioty zależne emitenta

Zgodnie z najlepszą wiedza Emitenta, żadne z wyemitowanych akcji Emitenta nie znajdują się w posiadaniu
Emitenta, osób w imieniu Emitenta lub podmiotów zależnych Emitenta.
21.1.4

Liczba zamiennych papierów wartościowych, wymiennych papierów wartościowych lub papierów
wartościowych z warrantami, ze wskazaniem zasad i procedur, którym podlega ich zamiana,
wymiana lub subskrypcja

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, do Dnia Prospektu nie zostały wyemitowane zamienne papiery
wartościowe, wymienne papiery wartościowe lub papiery wartościowe z warrantami.
§7 ust. 3 Statutu Emitenta dopuszcza możliwość emitowania obligacji zamiennych na akcje.
21.1.5

Informacje o wszystkich prawach nabycia lub zobowiązaniach w odniesieniu do kapitału
autoryzowanego (docelowego), ale niewyemitowanego, lub zobowiązaniach do podwyższenia
kapitału, a także o ich warunkach

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, na Dzień Prospektu nie istnieją zobowiązania do podwyższenia kapitału
Emitenta, a także prawa nabycia, z wyjątkiem ustawowego prawa poboru, lub zobowiązania w odniesieniu do
kapitału autoryzowanego.
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21.1.6

Informacje o kapitale dowolnego członka grupy, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego
zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji, a także
szczegółowy opis takich opcji włącznie z opisem osób, których takie opcje dotyczą

Zgodnie z najlepszą wiedza Emitenta, kapitał żadnego z podmiotów zależnych od Emitenta oraz Emitenta nie jest
przedmiotem opcji, a także w stosunku do żadnego z podmiotów zależnych Emitenta oraz Emitenta nie zostało
uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji.
21.1.7

Dane historyczne na temat kapitału zakładowego za okres objęty historycznymi informacjami
finansowymi

Zgodnie z §6 Statutu Emitenta kapitał zakładowy Emitenta wynosi 2 100 000,00 PLN. Składa się od odpowiednio
z:
-

750 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1,

-

750 000 akcji na okaziciela nieuprzywilejowanych serii A2,

-

50 000 akcji na okaziciela nieuprzywilejowanych serii B,

-

100 000 akcji na okaziciela nieuprzywilejowanych serii C oraz

-

450 000 akcji na okaziciela nieuprzywilejowanych serii D
o wartości nominalnej 1,00 PLN każda akcja.

21.1.7.1

Akcje serii A

Podstawę prawną dla emisji akcji serii A Emitenta stanowił akt zawiązania i Statut Emitenta nadany w dniu 14
sierpnia 2008 roku aktem notarialnym za Rep. A nr 18518/2008 sporządzonym przez notariusza Tomasza
Binkowskiego, Notariusza w Gdańsku, zmienionym 19 września 2008 roku w zakresie treści §6 aktem notarialnym
za Rep. A nr 20944/2008 sporządzonym przez notariusza Tomasza Binkowskiego, Notariusza w Gdańsku. Akcje
serii A powstały jako 30 000 000 akcji założycielskich o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. Cena emisyjna
Akcji serii A wyniosła 0,10 PLN za jedną Akcję serii A. W Krajowym Rejestrze Sądowym zostały zarejestrowane
w dniu 29 września 2008 roku. Wraz z akcjami serii A zarejestrowanych zostało 1 000 000 akcji serii B o wartości
nominalnej 0,10 PLN każda. Kapitał zakładowy Emitenta na dzień rejestracji Emitenta w Krajowym Rejestrze
Sądowym wynosił 3 100 000,00 PLN.
W dniu 11 maja 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło uchwałę
o obniżeniu kapitału zakładowego z 3 100 000,00 PLN do 1 550 000,00 PLN poprzez zmniejszenie wartości
nominalnej dotychczas wyemitowanych akcji z wartości 0,10 PLN do wartości 0,05 PLN. Obniżenie zostało
zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 15 września 2009 roku.
W dniu 19 października 2012 roku aktem notarialnym za Rep. A nr 18226/2012 sporządzonym przed notariuszem
Tomaszem Binkowskim, notariuszem w Gdańsku, dokonano połączenia akcji Emitenta w stosunku 20:1 w ten
sposób, że z wartości nominalnej 0,05 PLN określono ich wartość nominalną w wysokości 1,00 PLN każda.
Zmiana została zarejestrowana w KRS w dniu 21 listopada 2012 roku.
W dniu 23 maja 2016 roku Emitent otrzymał wnioski akcjonariuszy, którzy posiadają łącznie 750 000 sztuk akcji
imiennych serii A, o zamianę 750 000 sztuk akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela.
W związku z tym, iż zgodnie z § 6 ust. 3 Statutu Emitenta zamiany akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela
dokonuje Walne Zgromadzenie Emitenta, Zarząd Emitenta zwołał na dzień 24 czerwca 2016 roku Walne
Zgromadzenie, przedmiotem obrad którego było podjęcie uchwały w przedmiotowej kwestii.
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Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2016 roku podjęło uchwałę w przedmiocie zamiany
750 000 sztuk akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela. Tym samym Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Emitenta dokonało zmiany oznaczenia akcji serii A w ten sposób, że akcje imienne serii A zostały
oznaczone jako akcje imienne serii A1, a akcje na okaziciela serii A zostały oznaczone jako akcje na okaziciela
serii A2. Zmiana ta odnotowana została w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu
20 lipca 2016 r.

21.1.7.2

Akcje serii B

Podstawę prawną dla emisji akcji serii B Emitenta stanowił akt zawiązania i Statut Emitenta nadany w dniu
14 sierpnia 2008 roku aktem notarialnym za Rep. A nr 18518/2008 sporządzonym przez notariusza Tomasza
Binkowskiego, Notariusza w Gdańsku, zmienionym 19 września 2008 roku w zakresie treści §6 aktem notarialnym
za Rep. A nr 20944/2008 sporządzonym przez notariusza Tomasza Binkowskiego, Notariusza w Gdańsku. Akcje
serii B powstały jako 1 000 000 akcji założycielskich o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. Cena emisyjna Akcji
serii B wyniosła 0,10 PLN za jedną Akcję serii B. W Krajowym Rejestrze Sądowym zostały zarejestrowane w
dniu 29 września 2008 roku. Wraz z akcjami serii B zarejestrowanych zostało 30 000 000 akcji serii A o wartości
nominalnej 0,10 PLN każda. Kapitał zakładowy Emitenta na dzień rejestracji Emitenta w Krajowym Rejestrze
Sądowym wynosił 3 100 000,00 PLN.
W dniu 11 maja 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło uchwałę
o obniżeniu kapitału zakładowego z 3 100 000,00 PLN do 1 550 000,00 PLN poprzez zmniejszenie wartości
nominalnej dotychczas wyemitowanych akcji z wartości 0,10 PLN do wartości 0,05 PLN. Obniżenie zostało
zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 15 września 2009 roku.
W dniu 19 października 2012 roku aktem notarialnym za Rep. A nr 18226/2012 sporządzonym przed notariuszem
Tomaszem Binkowskim, notariuszem w Gdańsku, dokonano połączenia akcji Emitenta w stosunku 20:1 w ten
sposób, że z wartości nominalnej 0,05 PLN określono ich wartość nominalną w wysokości 1,00 PLN każda.
Zmiana została zarejestrowana w KRS w dniu 21 listopada 2012 roku.
Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 października 2012 roku, akcje serii B zostały
w prowadzone do obrotu na rynku NewConnect. Pierwsze notowanie odbyło się w dniu 22 maja 2013 roku.
21.1.7.3

Akcje serii C

Podstawę prawną dla emisji akcji serii C stanowiła uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia
14 września 2009 roku. Treść Statutu Emitenta zmieniono aktem notarialnym za Rep. A nr 18950/2009
sporządzonym przed notariuszem Tomaszem Binkowskim, notariuszem w Gdańsku. Akcje serii C powstały jako
akcje imienne, w liczbie 2 000 000, o wartości nominalnej 0,05 PLN każda. Cena emisyjna Akcji serii C wyniosła
0,07 PLN za jedną Akcję serii C. W Krajowym Rejestrze Sądowym zostały zarejestrowane w dniu 14 października
2009 roku.
W dniu 19 października 2012 roku uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dokonano zamiany akcji
imiennych serii C na akcje na okaziciela, co zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu
21 listopada 2012 roku.
Ponadto, w dniu 19 października 2012 roku uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dokonano połączenia
akcji i zwiększenia ich wartości nominalnej z 0,05 PLN do 1,00 PLN. Zmiana została zarejestrowana w KRS w
dniu 21 listopada 2012 roku.
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Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 października 2012 roku, akcje serii C zostały
wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. Pierwsze notowanie odbyło się w dniu 22 maja 2013 roku.
21.1.7.4

Akcje serii D

Podstawę prawną dla emisji akcji serii D była uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 lutego
2013 roku. Treść Statutu Emitenta zmieniono aktem notarialnym za Rep. A nr 3429/2013 sporządzonym przed
notariuszem Tomaszem Binkowskim, notariuszem w Gdańsku. Akcje serii D powstały jako akcje na okaziciela,
w liczbie 450 000 akcji, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda. Cena emisyjna Akcji serii D wyniosła 10,00 PLN
za jedną Akcję serii D. W Krajowym Rejestrze Sądowym zostały zarejestrowane w dniu 8 marca 2013 roku.
Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 października 2012 roku, akcje serii D zostały
wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. Pierwsze notowanie odbyło się w dniu 22 maja 2013 roku.
21.2

Statut

21.2.1

21.2.1.1

Opis przedmiotu i celu działalności Emitenta ze wskazaniem miejsca w statucie Spółki, w którym
są one określone
Przedmiot działalności

Przedmiot działalności Emitenta określony jest w §5 ust. 1 Statutu Emitenta. Jeżeli uchwała w sprawie zmiany
przedmiotu działalności została podjęta na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy większością dwóch trzecich
głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Emitenta, zmiana
przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji.
Przedmiot działalności Emitenta stanowi:
1) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (18);
2) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (26);
3) Produkcja urządzeń elektrycznych (27);
4) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (33);
5) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (41);
6) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.2);
7) Roboty budowlane specjalistyczne (43);
8) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (46);
9) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (47);
10) Telekomunikacja (61);
11) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność
powiązana (62);
12) Działalność usługowa w zakresie informacji (63);
13) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68);
14) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (70);
15) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (71);
16) Badania naukowe i prace rozwojowe (72);
352

Prospekt emisyjny Sescom S.A.
17) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (74);
18) Wynajem i dzierżawa (77);
19) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów
zieleni (81);
20) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca
prowadzenie działalności gospodarczej (82);
21) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (95.1);
22) Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców
(38);
23) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
(39);
24) Działalność wydawnicza (58);
25) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań
dźwiękowych i muzycznych (59);
26) Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z);
27) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z);
28) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń
i funduszów emerytalnych (64.99.Z);
29) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z.);
30) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (73);
31) Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników (78.30.Z);
32) Pozaszkolne formy edukacji (85.5).
21.2.2

21.2.2.1

Podsumowanie postanowień statutu lub regulaminów Emitenta, odnoszących się do członków
organów zarządzających i nadzorczych
Postanowienia dotyczące Rady Nadzorczej

21.2.2.1.1 Postanowienia dotyczące organizacji Rady Nadzorczej:
▪
▪
▪
▪
▪

Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków (§15 ust. 1 Statutu);
Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są przez Walne Zgromadzenie, które ustala również liczbę
członków Rady Nadzorczej danej kadencji (§15 ust. 2 Statutu);
Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres trzyletniej wspólnej kadencji i mogą być
powoływani ponownie na dalsze kadencje (§15 ust. 3 Statutu);
Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności w rozumieniu
dokumentu: „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (§15 ust. 4 Statutu);
Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności w rozumieniu dokumentu:
„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” powinien spełniać również kryteria niezależności
wskazane w ustawie z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. 2009 Nr 77,
poz. 649 z zm.)(§15 ust. 5 Statutu). Emitent uprzejmie wyjaśnia, że na Dzień Prospektu ustawa z dnia 7
maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. 2009 Nr 77, poz. 649 z zm.) została
zastąpiona przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
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▪

▪

▪
▪

▪

▪
▪

▪
▪

▪

▪

▪
▪
▪

▪

nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089, z późn. zm.);
Członkowie Rady Nadzorczej w drodze uchwały mogą uznać, iż dany członek Rady Nadzorczej posiada
status niezależnego mimo niespełnienia któregoś z kryteriów, o których mowa w dokumencie: „Dobre
Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, jak również, że mimo ich spełniania inne okoliczności
wskazują na to, iż status taki mu nie przysługuje. Stosowna uchwała powinna zawierać szczegółowe
uzasadnienie (§15 ust. 6 Statutu);
Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok działalności (§15 ust.
7 Statutu);
Rada Nadzorcza może dokooptowywać członków w przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady
przed końcem kadencji, w takim przypadku dokooptowany członek pełni funkcję do końca wspólnej
kadencji. Dokooptowani członkowie powinni być zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie.
Liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć połowy składu Rady (§15 ust. 7 Statutu);
Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, z wyjątkiem Przewodniczącego pierwszej kadencji,
którego powołali założyciele Emitenta (§15 ust. 8 Statutu);
Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi Emitenta informację na temat swoich
powiązań z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu. Obowiązek ten dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej
lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez
Radę (§15 ust. 9 Statutu);
Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości
jego powstania Radę Nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz głosowania
w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów (§15 ust. 10 Statutu);
Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki i prawa osobiście (§18 ust. 1 Statutu);
Rada Nadzorcza Spółki jest stałym organem nadzorczym Emitenta. Sprawuje nadzór nad działalnością
Emitenta we wszystkich dziedzinach jego działalności, działając na podstawie przepisów KSH, Statutu
Emitenta, uchwał Walnego Zgromadzenia i przepisów prawa (§1 ust. 1 i 2 Regulaminu Rady
Nadzorczej);
Członek Rady Nadzorczej podczas pełnienia swoich obowiązków ma na względzie przede wszystkim
interes Emitenta (§2 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej);
Członek Rady nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia swojej funkcji w trakcie trwania kadencji,
w sytuacji jeżeli mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym jeżeli
mogłoby to uniemożliwić podjęcie przez nią uchwały (§3 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej);
Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do składania oświadczeń dla potrzeb terminowego
wywiązania się przez Emitenta z ciążących na nim obowiązków informacyjnych. Obowiązek składania
oświadczeń dotyczy również byłych członków Rady Nadzorczej za okres pełnienia przez nich funkcji
w Radzie Nadzorczej (§3 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej);
Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy informacje powzięte w związku
z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej i nie udostępniać ich innym osobom, jeżeli
nie będzie to niezbędne do prawidłowego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej (§3 ust. 7
Regulaminu Rady Nadzorczej);
Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej będzie większa od pięciu, Rada Nadzorcza utworzy Komitet
Audytu, składający się co najmniej z trzech członków (§3 ust. 9 Regulaminu Rady Nadzorczej);
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wybierani są przez Radę Nadzorczą spośród
członków Rady Nadzorczej zwykłą większością głosów (§4 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej);
Przewodniczący Rady Nadzorczej jest odpowiedzialny za wykonywanie zadań związanych
z wypełnianiem funkcji przez Radę Nadzorczą, utrzymywanie kontaktów z Zarządem, reprezentowanie
Rady Nadzorczej w stosunkach z osobami trzecimi (§4 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej);
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wykonuje uprawnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej
przewidziane w Statucie Emitenta i Regulaminie Rady Nadzorczej w przypadku wygaśnięcia mandatu
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▪

▪

▪

Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jakiejkolwiek przyczyny, do czasu wyboru nowego
Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także w okresie jego choroby lub okresowej niezdolności do
pełnienia funkcji. (§4 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej);
Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Emitenta. Emitent zapewnia
obsługę administracyjno – techniczną Rady, a także pokrywa koszty działalności Rady, w tym koszty
związane z wykonywaniem funkcji przez członków Rady (§9 Regulaminu Rady Nadzorczej);
Wynagrodzenie członków Rady delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu
określa uchwała Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie członków Rady delegowanych do indywidualnego
wykonywania określonych czynności nadzorczych określa uchwała Walnego Zgromadzenia (§10 ust. 3 i
4 Regulaminu Rady Nadzorczej);
Walne Zgromadzenie zatwierdza regulamin Rady Nadzorczej, który określa szczegółowy tryb działania
Rady (§ 16 ust. 6 Statutu).

21.2.2.1.2.
▪

▪
▪

▪

▪

▪

▪
▪
▪
▪

Postanowienia dotyczące organizacji posiedzeń Rady Nadzorczej:

Rada może podejmować uchwały tylko pod warunkiem skutecznego zawiadomienia wszystkich
członków Rady. Za skuteczne zawiadomienie o posiedzeniu uznaje się doręczenie listu lub w innej
potwierdzonej przez adresata formie informacji na adres dla doręczeń co najmniej na trzy dni przed
terminem posiedzenia. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są wskazać adresy dla doręczeń.
Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się jako zwołane w trybie formalnym i nieformalnie.
Nieformalne posiedzenia odbywają się, jeżeli są na nich obecni wszyscy członkowie Rady i żaden z nich
nie wyraził sprzeciwu (§16 ust. 1 Statutu);
Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady z inicjatywy własnej lub Zarządu (§16 ust.
2 Statutu);
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej trzech
członków, chyba że Statut stanowi inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego (§16 ust. 3 Statutu);
Uchwały mogą być podejmowane w trybie pisemnym i za pomocą środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość może zostać podjęta, gdy wszyscy członkowie zostali zawiadomieni
o treści projektu uchwały (§16 ust. 4 Statutu);
Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w głosowaniu, oddając głos na piśmie za pośrednictwem
innego członka, jednak nie w sprawie wprowadzonej do porządku obrad podczas posiedzenia Rady (§ 16
ust. 5 Statutu);
Podejmowanie uchwał na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, podejmowanie
uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób (§7 ust. 4
Regulaminu Rady Nadzorczej);
W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu (§16
ust. 7 Statutu);
Rada Nadzorcza może tworzyć komitety złożone z członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza jest
upoważniona do wykonywania zadań Komitetu Audytu (§16 ust. 8 Statutu);
Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki odbywają się w siedzibie Emitenta lub w innym miejscu
wskazanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej (§5 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej);
Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się oraz
wzajemną identyfikację pomiędzy wszystkimi obecnymi członkami Rady Nadzorczej (§5 ust. 2
Regulaminu Rady Nadzorczej);
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▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał lub na pisemny wniosek członka
Rady Nadzorczej doręczony Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, lub na pisemny wniosek Zarządu
doręczony Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w terminie 14 dni od
otrzymania pisemnego wniosku przez Przewodniczącego. Jeżeli w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku
Przewodniczący nie wyznaczy terminu posiedzenia, uprawnienie do wyznaczenia terminu przechodzi na
członka Rady lub Zarząd, jeśli Zarząd był wnioskodawcą (§5 ust. 3, 4, 5 Regulaminu Rady Nadzorczej);
W przypadku, gdy ani Przewodniczący ani Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, z powodu
nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez nich funkcji, nie mogą
zwołać posiedzenia Rady Nadzorczej, prawo zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przysługuje
każdemu z pozostałych członków Rady Nadzorczej lub Prezesowi Zarządu Emitenta (§5 ust. 6
Regulaminu Rady Nadzorczej);
Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej. Członek Rady
Nadzorczej powinien poinformować Przewodniczącego Rady Nadzorczej o powodach swojej
nieobecności, które są odnotowywane w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej (§5 ust. 7 Regulaminu
Rady Nadzorczej);
Każdy członek Rady Nadzorczej może żądać na piśmie lub ustnie w trakcie posiedzenia, aby
Przewodniczący włączył określone sprawy do porządku obrad następnego posiedzenia (§6 ust. 3
Regulaminu Rady Nadzorczej);
Uchwały Rady Nadzorczej powinny zostać podpisane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz
osobę sporządzającą protokół. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej, z wyłączeniem treści podjętych
uchwał, są zatwierdzane podczas najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej (§7 ust. 5, §8 ust 3
Regulaminu Rady Nadzorczej);
Głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej jawne. Tajne głosowanie zarządza się w przypadkach
podejmowania uchwał w sprawach personalnych oraz na żądanie co najmniej jednego członka Rady
Nadzorczej (§7 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej);
Za zgodą Przewodniczącego Rady Nadzorczej osoby niebędące członkiem Rady Nadzorczej, w tym
członkowie Zarządu Emitenta, mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej (§7 ust. 7
Regulaminu Rady Nadzorczej).

21.2.2.1.3 Postanowienia dotyczące kompetencji Rady Nadzorczej:
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na warunki emisji akcji w ramach podwyższenia kapitału docelowego (§7
ust. 4 Statutu);
Rada Nadzorcza wyraża zgodę na ograniczenie lub wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji
emitowanych w ramach kapitału docelowego (§7 ust. 8 Statutu);
Rada Nadzorcza jest uprawniona do złożenia Zarządowi pisemnego wniosku w sprawie zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (§10 ust. 2 Statutu);
Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz, pod jego nieobecność, członkowie Rady Nadzorczej są
upoważnieni do otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia (§13 Statutu);
W umowach pomiędzy Emitentem a członkami Zarządu Emitenta Emitent jest reprezentowany przez
Radę Nadzorczą lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jeżeli czynność dokonywana jest w okresie
między posiedzeniami Rady Nadzorczej, lub przez pełnomocnika powołanego uchwałą Walnego
Zgromadzenia (§18 ust. 2 Statutu);
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy (§17 Statutu):

badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat Emitenta;

badanie sprawozdania Emitenta oraz propozycji Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat;

składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z czynności wymienionych
w dwóch punktach powyżej;

powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, ustalanie wynagrodzenia Zarządu;
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▪

▪
▪

21.2.2.2

uchwalenie regulaminu Zarządu;
wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie środków trwałych o wartości powyżej 1/5 kapitału
zakładowego Emitenta;

wybór biegłego rewidenta;

zatwierdzenie warunków podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego;
Rada Nadzorcza podejmuje odpowiednie działania w celu uzyskania od Zarządu regularnych
i wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Emitenta
oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. Rada
Nadzorcza corocznie sporządza i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę
sytuacji Emitenta, w takim terminie, aby akcjonariusze mogli się z nią zapoznać przed Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniem. Rada Nadzorcza corocznie sporządza i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu
Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zawierające ocenę pracy Rady Nadzorczej
(§2 ust. 2, 3, 4 Regulaminu Rady Nadzorczej);
Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia
(§2 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej);
Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie
umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego
Zgromadzenia (§3 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej).
Postanowienia dotyczące Zarządu

21.2.2.2.1 Postanowienia dotyczące organizacji i kompetencji Zarządu:
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪

▪

▪

▪

Zarząd udziela zgody w imieniu Emitenta na zbycie lub obciążenie akcji imiennych Emitenta (§ 6 ust. 7
Statutu);
Rada Nadzorcza wyraża zgodę na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy (§
8 ust. 2 Statutu);
Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z inicjatywy własnej lub na pisemny
wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału
zakładowego (§10 ust. 2 Statutu);
W razie nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub
innego członka Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie otwiera Prezesa Zarządu albo osoba wyznaczona
przez Zarząd (§ 13 ust. 1 Statutu);
Zarząd składa się z trzech do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa pięć lat (§19 ust. 1 i 2 Statutu);
Zarząd reprezentuje Emitenta na zewnątrz (§20 ust. 1 Statutu);
Domniemuje się, że wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Emitenta niezastrzeżone dla
innych jego organów należą do kompetencji Zarządu (§20 ust. 2 Statutu);
W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu
Emitenta upoważnieni są: a) Prezes Zarządu działający jednoosobowo lub b) dwóch Członków Zarządu
działających łącznie albo c) jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem (§ 21 ust. 1 Statutu);
Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności dokonuje rozdziału pracy pomiędzy innych
członków Zarządu i koordynuję ich pracę, ustala porządek obrad, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom
Zarządu, reprezentuje Zarząd wobec Walnego Zgromadzenia (art. 2 ust. 2 Regulaminu Zarządu);
Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Emitenta. Członkowie Zarządu mają
obowiązek informować się wzajemnie o podejmowanych działaniach i decyzjach. Wszelkie decyzje
w kwestiach budzących wątpliwości wymagają uchwały Zarządu (art. 2 ust. 4 i 5 Regulaminu Zarządu);
W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego Rada Nadzorcza wyznacza Prezesa Zarządu i
członków Zarządu. Zarząd spośród członków Zarządu wybiera Wiceprezesa Zarządu, który kieruje
pracami Zarządu pod nieobecność Prezesa Zarządu (art. 2 ust. 1 i 3 Regulaminu Zarządu).
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21.2.2.2.2 Postanowienia dotyczące zadań i obowiązków Zarządu:
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪

▪

Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej ustala warunki emisji akcji w ramach kapitału docelowego (§7 ust. 5
Statutu);
Zarząd prowadzi księgę akcji imiennych i świadectw depozytowych (§7 ust. 9 Statutu);
Zarząd w ciągu czterech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego składa Radzie Nadzorczej bilans na
ostatni dzień roku, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności, rachunek zysków i strat wraz
z propozycji podziału zysku lub pokrycia straty (§ 24 ust. 1 Statutu);
Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy (§23 ust. 4 Statutu);
Zarząd może na mocy uchwały podwyższyć kapitał o kapitał docelowy (§7 ust. 7 Statutu);
Zarząd jest zobowiązany prowadzić rachunkowość i sprawozdawczość Emitenta w zgodzie z polskimi
przepisami prawa (art. 4 ust. 3 Regulaminu Zarządu);
Członkowie Zarządu mają obowiązek działać z profesjonalną starannością. W razie zawinionego,
nienależytego wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, Statutu, Regulaminu Zarządu
lub uchwały Walnego Zgromadzenia członek Zarządu odpowiada przed Emitentem i akcjonariuszami
Emitenta za powstałe w związku z tym szkody. (art. 4 ust. 5 Regulaminu Zarządu);
Członkowie Zarządu mają obowiązek zachować w tajemnicy wobec nieupoważnionych osób trzecich
poufne fakty i okoliczności, w szczególności informacje poufne związane z działalnością Emitenta i
akcjonariuszy Emitenta oraz współpracujących z nimi przedsiębiorstw, o których dowiedzieli się w toku
swej działalności lub też w inny sposób. Obowiązek ten dotyczy również członków Zarządu po
zakończeniu pełnienia swojej funkcji. Wydawanie dokumentów Zarządu lub umożliwianie wglądu w nie,
jak również udzielanie informacji [poufnych] na temat wewnętrznych zdarzeń na Walnym Zgromadzeniu
lub w Zarządzie jest zabronione (art. 4 ust. 6, 7 Regulaminu Zarządu);
Ustępujący członek Zarządu ma obowiązek niezwłocznie wydać wszelkie dokumenty, w posiadanie
których wszedł w związku z pełnioną funkcją (art. 4 ust. 8 Regulaminu Zarządu).

21.2.2.2.3 Postanowienia dotyczące trybu pracy Zarządu:
▪
▪

▪

▪

▪

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Uchwała w przedmiocie ustanowienia
prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu (art. 2 ust. 7 Regulaminu Zarządu);
Uchwały Zarządu mogą zostać skutecznie podjęte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali w sposób
prawidłowy zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Za prawidłowe zawiadomienie uważa się informację
o posiedzeniu przesłano pisemnie, faksem, pocztą elektroniczną czy też przekazaną na poprzednim
posiedzeniu (potwierdzoną wpisem do protokołu) w terminie 5 –ciu dni roboczych przed planowanym
posiedzeniem. (art. 3 ust. 1 Regulaminu Zarządu);
Zarząd może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się. Uchwała podjęta w takim trybie jest ważna, jeżeli wszyscy
członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Uchwała taka winna zostać na
najbliższym posiedzeniu Zarządu wpisana do protokołu posiedzeń Zarządu (art. 3 ust. 2 Regulaminu
Zarządu);
Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Do protokołu wpisuje ; datę posiedzenia, porządek posiedzenia,
obecnych członków Zarządu, informację o sposobie powiadomienia Członków Zarządu o posiedzeniu,
treść powziętych uchwał i ich numerację, wyniki głosowania przy podejmowaniu poszczególnych
uchwał. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien zostać podpisany przez wszystkich obecnych członków
Zarządu. Nieobecni członkowie Zarządu podpisują Protokół po zapoznaniu się z nim z klauzulą
„Zapoznałem się”. Każdy członek Zarządu ma prawo wglądu do protokołów z posiedzeń Zarządu (art.
3 ust. 3, 4, 5 Regulaminu Zarządu);
Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Emitenta lub innym miejscu wskazanym przez Prezesa
Zarządu Emitenta nie rzadziej niż raz w miesiącu(art. 3 ust. 6,7 Regulaminu Zarządu).
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21.2.3

Opis praw, przywilejów i ograniczeń związanych z każdym rodzajem istniejących akcji

Akcje imienne serii A1 Emitenta są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję serii A1
przypadają dwa głosy. Zgodnie z § 6 ust. 7 Statutu Emitenta zbycie lub obciążenie akcji imiennych wymaga zgody
Emitenta. Zgody udziela Zarząd Emitenta. W przypadku odmowy zbycia akcji, akcje nabywa Emitent w celu
umorzenia lub odsprzedaży pracownikom.
Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta z akcjami Emitenta nie wiążą się inne przywileje i ograniczenia.
21.2.4

Opis działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji, ze wskazaniem tych zasad, które mają
bardziej znaczący zakres niż jest to wymagane przepisami prawa

Zgodnie z art. 334 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U z 2013 r. poz. 1030, KSH), akcje mogą być akcjami
imiennymi albo na okaziciela.
Zgodnie z §6 ust. 3 Statutu Emitenta, akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela i odwrotnie na
żądanie akcjonariusza za zgodą Walnego Zgromadzenia Emitenta.
Zgodnie z KSH Emitent może wydać akcje o szczególnych uprawnieniach, a także przyznać indywidualnie
oznaczonemu akcjonariuszowi osobiste uprawnienia, które wygasają najpóźniej z dniem, w którym uprawniony
przestaje być akcjonariuszem Spółki. Akcje uprzywilejowane, z wyjątkiem akcji niemych, powinny być imienne,
a uprzywilejowanie może dotyczyć m.in. prawa głosu, prawa do dywidendy lub podziału majątku w przypadku
likwidacji Emitenta. Uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu nie może dotyczyć spółki publicznej, chyba że
akcje o tym rodzaju uprzywilejowania istniały przed uzyskaniem przez Emitenta statusu spółki publicznej. Jednej
akcji uprzywilejowanej co do prawa głosu nie można przyznać więcej niż 2 głosy. Akcje uprzywilejowane w
zakresie dywidendy mogą przyznawać uprawnionemu dywidendę, która przewyższa nie więcej niż o połowę
dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych (nie dotyczy to
akcji niemych oraz zaliczek na poczet dywidendy). Akcje uprzywilejowane w zakresie dywidendy nie korzystają
z pierwszeństwa zaspokojenia przed pozostałymi akcjami (nie dotyczy akcji niemych). Wobec akcji
uprzywilejowanej w zakresie dywidendy może być wyłączone prawo głosu. Przyznanie szczególnych uprawnień
można uzależnić od spełnienia dodatkowych świadczeń na rzecz Emitenta, upływu terminu lub ziszczenia się
warunku. Osobiste uprawnienia mogą być przyznane jedynie indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi i
dotyczyć mogą m.in. prawa powoływania lub odwoływania członków Zarządu, Rady Nadzorczej lub prawa do
otrzymywania oznaczonych świadczeń. Akcje Emitenta są zbywalne. Zgodnie z KSH Statut może ograniczyć
rozporządzanie akcjami imiennymi.
Wszelkie opisane powyżej prawa i obowiązki akcjonariuszy nieobowiązujące bezwzględnie z przepisów KSH
muszą być wpisane do Statutu. Zmiana przyznanych w Statucie praw i obowiązków wymaga zmiany Statutu.
Zgodnie z art. 430 § 1 KSH zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i wpisu do KRS.
Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, poza wskazanymi powyżej, tj. zamianą akcji imiennych na okaziciela, brak
jest innych zasad, które mają bardziej znaczący zakres niż jest to wymagane przepisami prawa.
21.2.5

Opis zasad określających sposób zwoływania zwyczajnych walnych zgromadzeń oraz
nadzwyczajnych walnych zgromadzeń, włącznie z zasadami uczestnictwa w nich

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w siedzibie Emitenta, w Gdyni lub w Warszawie, jako
zwyczajne i nadzwyczajne. Zwoływane jest na podstawie art. 402 1 KSH, tj. poprzez ogłoszenie dokonywane na
stronie internetowej Emitenta oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie
z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia powinno być
dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia i powinno zawierać co
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najmniej datę, godzinę i miejsce odbycia się Walnego Zgromadzenia, a także szczegółowy porządek obrad, opis
procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, informacje
o prawach akcjonariusza, sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym o formularzach
stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Emitenta o ustanowieniu
pełnomocnika, sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną, dzień rejestracji uczestnictwa
w walnym zgromadzeniu oraz skutki rejestracji, wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona
Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi
Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać
wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Zwyczajne walne zgromadzenia
Zwoływane są przez Zarząd w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego w sposób wskazany powyżej.
W przypadku niezwołania Walnego Zgromadzenia przez Zarząd w tym terminie, do zwołania Walnego
Zgromadzenia uprawniona jest Rada Nadzorcza zgodnie z art. 399 KSH.
Nadzwyczajne walne zgromadzenia
Zgodnie z §10 Statutu Emitenta, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej
inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału
zakładowego. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie w terminie 2 tygodni od dnia wpłynięcia
wniosku.
Zasady uczestnictwa
Zgodnie z KSH, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na
szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli
dokumenty akcji zostaną złożone u Emitenta nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie
wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na
terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery
dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub
przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz
wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez
pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać
z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby
udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione
w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.
Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje
prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi
akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
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21.2.6

Opis postanowień statutu lub regulaminów Emitenta, które mogłyby spowodować opóźnienie,
odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, § 6 ust. 7 Statutu Emitenta może wpłynąć na opóźnienie, odroczenie lub
uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem w ten sposób, że przewiduje on, iż zbycie lub obciążenie akcji
imiennych wymaga zgody Emitenta. Zgody udziela Zarząd Emitenta. W przypadku odmowy zbycia akcji, akcje
nabywa Emitent w celu umorzenia lub odsprzedaży pracownikom. Poza powyższym, brak jest postanowień
Statutu lub regulaminów Emitenta, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie
zmiany kontroli nad Emitentem.
21.2.7

Wskazanie postanowień statutu lub regulaminów Emitenta, jeżeli takie istnieją, regulujących
progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu
posiadania akcji przez akcjonariusza

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, brak jest postanowień Statutu lub regulaminów Emitenta, które
regulowałyby progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu
posiadania akcji przez akcjonariusza.
21.2.8

Opis warunków nałożonych zapisami statutu Spółki, jej regulaminami, którym podlegają zmiany
kapitału w przypadku, gdy zasady te są bardziej rygorystyczne niż określone wymogami
obowiązującego prawa

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, brak jest postanowień Statutu lub regulaminów Emitenta, które
warunkowałyby zmiany kapitału w sposób bardziej rygorystyczny niż określony wymogami obowiązującego
prawa.

22 Istotne umowy zawarte poza normalnym tokiem działalności
Poniżej zostaną przedstawione wszystkie istotne umowy inne niż zawierane w normalnym toku działalności
Emitenta, których stroną jest Emitent lub dowolny członek jego grupy, z okresu dwóch lat poprzedzających datę
publikacji Prospektu.
Za kryterium istotności przyjęto kwotę 2 742 331,00 PLN stanowiącą ok. 10% wartości skonsolidowanych
kapitałów własnych Emitenta na dzień 30 września 2017 roku, tj. na ostatni dzień roku obrotowego
poprzedzającego Dzień Prospektu.
W przypadku zawierania umów, w których cena określona została w walucie euro, za kryterium istotności przyjęto
kwotę 636 404,58 euro, tj. równowartość kwoty 2 742 331,00 PLN po podzieleniu przez średni kurs euro według
notowań Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 września 2017 roku. W tym dniu średni kurs euro wyniósł 4,3091
PLN.
Poniżej przedstawiono umowy zawarte w okresie dwóch lat bezpośrednio poprzedzających datę publikacji
Prospektu spełniające wyżej określone kryterium istotności, a także niespełniające przyjętego powyżej kryterium
istotności, jednak uznane za istotne ze względu na ich znaczenie dla działalności Emitenta.
Umowa zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa
W dniu 22 lutego 2016 roku Emitent zawarł z CUBE ITG S.A. z siedzibą w Warszawie („Sprzedawca”)
przedwstępną umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, którą stanowi wyodrębniony w ramach
struktury organizacyjnej Sprzedawcy zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do
prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia na rzecz klientów sektora sprzedaży detalicznej
usług IT, w tym usług dostaw, integracji i serwisu infrastruktury IT, instalacji i wdrożeń sieci komputerowych,
wyposażenia i instalacji stanowisk sprzedaży oraz dostaw i wdrożeń aplikacji („ZCP”). W dniu 27 kwietnia 2016
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roku Emitent oraz Sprzedawca zawarli ostateczną umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa
(ZCP). Umowa ostateczna sprzedaży została zawarta pod następującymi warunkami:
- zawarcie przez Sprzedawcę, Emitenta i Jeronimo Martins Polska S.A. odpowiednich porozumień
oraz umów dotyczących m.in. przeniesienia na Emitenta praw i zobowiązań wynikających z zawartych
umów;
- spełnienie się powyższych warunków w ciągu trzech dni roboczych od dnia zawarcia ostatecznej umowy
sprzedaży pomiędzy Emitentem a Sprzedawcą.
Powyższe warunki spełniły się w dniu 29 kwietnia 2016 roku. W tym też dniu Emitent nabył ZCP. Cena sprzedaży
ZCP została określona w sposób podany poniżej. Zgodnie z umową po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia
umowy ostatecznej, lecz nie później niż w 21 dniu od dnia upływu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy
ostatecznej, Emitent miał obowiązek złożyć Sprzedawcy na piśmie oświadczenie o cenie ostatecznej, w którym
wskazać miał wysokość ceny wyliczonej zgodnie z zawartą w umowie regułą redukcji ceny, przy czym cena nie
mogła być niższa od kwoty 7,5 mln PLN oraz wyższa od kwoty 15,5 mln PLN. Jeżeli Emitent nie złożyłby
oświadczenia o cenie ostatecznej we wskazanym wyżej terminie, przyjmuje się, iż kwota ceny ostatecznej jest
równa cenie z dnia zawarcia umowy tj. 12,5 mln PLN. Cena nabycia ZCP podlega obecnie ustaleniu w następujący
sposób:
W maju 2017 roku Emitent złożył Sprzedawcy oświadczenie o ustaleniu ostatecznej ceny nabycia ZCP na łączną
kwotę 6,2 mln PLN. Sprzedawca zawiadomił Emitenta o braku zgody na cenę ostateczną określoną przez Emitenta
oraz określił wartość ceny ostatecznej na kwotę 9,6 mln PLN. Zgodnie z umową strony zobowiązały się do
podjęcia w dobrej wierze działań mających na celu polubowne ustalenie ostatecznej kwoty nabycia, a w przypadku
niemożności ustalenia jej przez strony, zgodnie z zapisami umowy powołanie audytora w celu dokonania
ostatecznej weryfikacji kwoty przedmiotowej transakcji. W czerwcu 2017 roku Emitent oraz Sprzedawca powołali
audytora, który rozpoczął prace związane z weryfikacją ceny ostatecznej. Zgodnie ze stanowiskiem audytora
ostateczna cena zbycia ZCP została określona w wysokości 6,2 mln złotych. Zgodnie z umową sprzedaży ZCP
ustalona przez audytora cena jest ceną ostateczną i żadnej ze stron umowy nie przysługuje prawo kwestionowania
jej wysokości.
Szczegółowe informacje dotyczące terminów płatności ceny nabycia ZCP zostały przedstawione w pkt 5.2.1.
Prospektu.
Umowy kredytowe z HSBC Bank Polska S.A.
W dniu 9 maja 2016 roku Emitent otrzymał, zawarte z bankiem HSBC Bank Polska S.A. (Bank) z siedzibą
w Warszawie z dniem 5 maja 2016 toku, podpisane umowy kredytowe. Umowy zostały zawarte w celu
finansowania zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) nabytej od Cube ITG S.A. na podstawie
umowy ostatecznej sprzedaży zawartej dnia 27 kwietnia 2016 roku. Do umów tych należą:
1. Umowa o kredyt nieodnawialny (Kredyt) na kwotę 3 850 000,00 PLN zawarta na okres do 28 kwietnia 2017
roku z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z realizacją inwestycji, w ramach której Emitent
nabył ZCP. Środki pochodzące z Kredytu zostały wykorzystane w pełnej wysokości;
2. Umowa o kredyt nieodnawialny A (Kredyt A) na kwotę do 9 825 000,00 PLN zawarta na okres do 29 marca
2019 roku z przeznaczeniem na finansowanie spłaty 50% uruchomionej kwoty Kredytu oraz wraz z Kredytem na
finansowanie kosztów związanych z inwestycją, w ramach której Emitent nabył ZCP.
Zabezpieczenie wykonania zobowiązań płynących z powyższych Umów stanowią między innymi:
1) zastaw rejestrowy na zapasach należących do Kredytobiorcy (zaakceptowanych przez Bank),
wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa nabytej w toku realizacji Inwestycji do
najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 14 737 500,00 PLN (słownie: czternaście milionów
siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) – zgodnie z aneksem z dnia 16 marca 2017 w
przypadku ustanowienia przez Kredytobiorcę zabezpieczenia jak w pkt 2 potwierdzonego prawomocnym
wpisem w rejestrze zastawów, Bank wyda pisemna zgodę na zwolnienie tego zabezpieczenia,
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2) zastaw rejestrowy na zorganizowanej części przedsiębiorstwa nabytej przez Emitenta w toku realizacji
Inwestycji do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 14 737 500,00 PLN (słownie: czternaście
milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) – ustanowiony zgodnie z aneksem z dnia
16 marca 2017 r,
3) poddanie się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego (KPC),
4) pełnomocnictwo dla Banku do regulowania wszelkich wierzytelności i roszczeń Banku wymagalnych
z tytułu udzielonego Kredytu w ciężar Rachunku i innych rachunków Kredytobiorcy otwartych w Banku.
Postanowienia Umów nie odbiegają w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju umów
kredytowych.
Umowa o linię gwarancji z HSBC Bank Polska S.A.
W dniu 5 maja 2016 Emitent zawarł z HSBC Bank Polska S.A. (Bank) umowę o linię gwarancji z przeznaczeniem
na finansowanie bieżącej działalności Emitenta poprzez wystawianie gwarancji na zlecenie Emitenta. Umowa
została zawarta na okres do 30 marca 2018 roku, z okresem obowiązywania gwarancji, w przypadku jej
wystawienia, do 29 marca 2019 roku. Emitent na warunkach określonych w umowie może występować o
wystawienie gwarancji do wysokości limitu 1 500 000,00 PLN (słownie: milion pięćset tysięcy złotych). Za
wystawienie gwarancji bank pobierze prowizję w wysokości 0,2% wartości gwarancji, jednak nie mniej, niż
200,00 PLN (słownie: dwieście złotych) za każdy rozpoczęty kwartał ważności gwarancji.
Zabezpieczenie Umowy stanowi pełnomocnictwo dla HSBC Bank Polska S.A. do regulowania wszelkich
wierzytelności i roszczeń Banku wymagalnych z tytułu udzielonego kredytu w ciężar rachunku i innych
rachunków Emitenta otwartych w Banku.
Umowa faktoringu z HSBC Bank Polska S.A.
W dniu 5 kwietnia 2016 Emitent zawarł z HSBC Bank Polska S.A. (Bank) umowę faktoringu, przedmiotem której
określenie zasad nabywania przez Bank istniejących oraz przyszłych, bezspornych wierzytelności Emitenta z
tytułu umów zawieranych z kontrahentami. W ramach umowy Bank świadczy na rzecz Emitenta między innymi
usługi zarządzania wierzytelnościami. Za usługi świadczone na rzecz Emitenta Bank pobiera opłatę nie niższą niż
14 000,99 PLN (słownie: czternaście tysięcy złotych) rocznie.
Do zabezpieczeń wierzytelności Banku z tytułu zawartej umowy faktoringu należy między innymi
pełnomocnictwo dla HSBC Bank Polska S.A. do regulowania wszelkich wierzytelności i roszczeń Banku
wymagalnych z tytułu udzielonego kredytu w ciężar rachunku i innych rachunków Emitenta otwartych w Banku.
Umowa z IFS Industrial and Financial Systems Poland Sp. z o.o.
Emitent zawarł umowę wdrożeniową w zakresie Komputerowego System Zarządzania IFS Applications z IFS
Industrial and Financial Systems Poland Sp. z o.o. Celem umowy jest dostawa, konfiguracja i uruchomienie
oprogramowania wraz z konfiguracją oraz rozszerzeniami funkcjonalnymi oraz udzielenie licencji na
oprogramowanie. System posłuży wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem w różnych obszarach biznesu, w
tym między innymi: zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa, planowanie zasobów przedsiębiorstwa, zarządzanie
projektem, zarządzanie łańcuchem dostaw.
Z dniem 01.10.2017 roku Emitent rozpoczął prace w systemie IFS. Wdrożenie realizowane jest w kilku etapach,
począwszy od analizy wdrożenia, poprzez dostawę licencji, wdrożenie, odbiór końcowy i asysta po starcie
produkcyjnym. Obecnie Emitent jest w końcowej fazie etapu III – wdrożenie, rozszerzenia funkcjonalne,
modyfikacje, wsparcie w raportach.
Całkowita wartość projektu zgodnie z umową wyniesie 999.500,00 zł. Płatność realizowana jest częściowo po
zakończeniu i odebraniu prac realizowanych w poszczególnych etapach.

Umowy z Industrial and Financial Systems Central and Eastern Europe Sp. z .o.o.
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Emitent zawarł umowę serwisową w zakresie Komputerowego System Zarządzania IFS Applications z Industrial
and Financial Systems Central and Eastern Europe Sp. z .o.o. Przedmiotem umowy jest zdalny serwis
oprogramowania IFS wraz z dokonanymi modyfikacjami. Na dzień podpisania umowy roczna kwota opłat
serwisowych szacowana jest na poziomie 62,2 tys. PLN. Pierwszy okres rozliczeniowy liczony jest od startu
produkcyjnego.
Emitent zawarł umowę asysty technicznej oprogramowania ORACLE, IFS Middleware Server i Mobilnych
Zleceń Roboczych z Industrial and Financial Systems Central and Eastern Europe Sp. z .o.o. Przedmiotem umowy
jest zdalny serwis oprogramowania. Na dzień podpisania umowy roczna kwota opłat serwisowych szacowana jest
na poziomie 12,2 tys PLN. Asysta techniczna uruchamiana jest od dnia instalacji oprogramowania.
Poza wskazanymi wyżej umowami brak jest istotnych umów, innych niż umowy zawierane w normalnym toku
działalności Emitenta, których stroną jest Emitent lub dowolny członek jego grupy, za okres dwóch lat
bezpośrednio poprzedzających Dzień Prospektu, jak również brak jest umów, które zawierają postanowienia
powodujące powstanie zobowiązania dowolnego członka grupy lub nabycie przez niego prawa o istotnym
znaczeniu dla grupy, w dacie publikacji niniejszego Prospektu.

23 Informacje osób trzecich oraz oświadczenia ekspertów i oświadczenia o jakimkolwiek
zaangażowaniu
Oświadczenia lub raporty ekspertów

23.1

W niniejszym Prospekcie Emitent nie zamieszcza oświadczenia lub raportu osoby lub osób określanych jako
ekspert.
Informacje od osób trzecich

23.2

Dla celów sporządzenia Prospektu Emitent wykorzystał dane pochodzące od osób trzecich. Zarząd Emitenta
potwierdza, że informacje te zostały dokładnie powtórzone oraz, że w stopniu, w jakim jest świadomy
oraz w jakim może ocenić na podstawie informacji opublikowanych przez osobę trzecią, nie zostały pominięte
żadne fakty, które sprawiłyby, że powtórzone informacje byłyby niedokładne lub wprowadzały w błąd.
W niniejszym Prospekcie emisyjnym wykorzystane zostały następujące zewnętrzne źródła informacji:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Office and Investment Market 2015/2016, Germany Market Report, Colliers International;
Market Overview Q4 2015, Prague, Czech Republic, Colliers International;
Market Overview, Annual Report 2015, Slovakia, Colliers International;
Research and forecast report, 2015, Croatia, Colliers International;
Research and forecast report, 2014, Budapest, Colliers International;
Office Market Overview, H2 2015, Bulgaria, Colliers International;
Research and forecast report, March 2016, Romania, Colliers International.
https://www.uk.issworld.com//media/issworld/uk/Files/Insights/Perspectives_on_the_FM_market_deve
lopmentSept14.pdf?la=en-GB).

24 Dokumenty udostępnione do wglądu
Emitent oświadcza, że w okresie ważności niniejszego Prospektu można zapoznawać się z następującymi
dokumentami:
- statutem Emitenta;
- wszystkimi raportami, pismami i innymi dokumentami, historycznymi informacjami finansowymi,
wycenami i oświadczeniami sporządzonymi przez eksperta na wniosek Emitenta, do których odniesienia
lub których fragmenty znajdują się niniejszym Prospekcie;
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-

historycznymi informacjami finansowymi Emitenta oraz jego jednostek zależnych za każde z dwóch lat
obrotowych poprzedzających publikację Prospektu, w tym jednostkowymi oraz skonsolidowanymi
sprawozdaniami finansowymi Emitenta, a także śródrocznymi informacjami finansowymi Emitenta

w siedzibie Emitenta, tj. w Gdańsku, /80-244/ Gdańsk, przy ul. Grunwaldzkiej 82.
Dodatkowo Emitent oświadcza, że Statut Emitenta, raporty bieżące oraz okresowe Emitenta, w tym sprawozdania
finansowe Emitenta za dwa ostatnie lata obrotowe umieszczone są na stronie internetowej Emitenta pod adresem
www.sescom.eu.

25 Informacja o udziałach w innych przedsiębiorstwach
Emitent posiada udziały w następujących przedsiębiorstwach:
- Sescom Czech Republic s.r.o. z siedzibą w Ostrawie w Republice Czeskiej. Emitent posiada 100%
udziałów w kapitale zakładowym spółki i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki. Spółka
świadczy usługi z zakresu zarządzania i usług serwisu technicznego nieruchomości na terenie Czech i
Słowacji. Ponadto spółka prowadzi działalności w zakresie reprezentowania na lokalnych rynkach spółek
specjalistycznych w ramach Grupy (SESTORE i SDC) - wraz z udostępnianiem lokalnych zasobów oraz
z koordynacją formalno-prawną prac;
-

Sescom Muszaki Szerviz Korlatolt Felelossegu Tarsasag z siedzibą w Budapeszcie w Republice
Węgierskiej. Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki i 100% głosów na
zgromadzeniu wspólników spółki. Spółka świadczy usługi z zakresu zarządzania i usług serwisu
technicznego nieruchomości na terenie Węgier. Ponadto spółka prowadzi działalności w zakresie
reprezentowania na lokalnym rynku spółek specjalistycznych w ramach Grupy (SESTORE i SDC) – wraz
z udostępnianiem lokalnych zasobów oraz z koordynacją formalno-prawną prac;

-

Sescom GmbH z siedzibą w Berlinie w Republice Federalnej Niemiec. Emitent posiada 100% udziałów
w kapitale zakładowym spółki i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki. Spółka świadczy
usługi z zakresu zarządzania i usługi serwisu technicznego nieruchomości na terenie Niemiec, Szwajcarii
i Holandii. Ponadto spółka prowadzi działalności w zakresie reprezentowania na lokalnych rynkach
spółek specjalistycznych w ramach Grupy (SESTORE i SDC) - wraz z udostępnianiem lokalnych
zasobów oraz z koordynacją formalno-prawną prac;

-

SESTORE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym
spółki i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki. Spóła świadczy sługi remontów i
remodelingu salonów handlowych i placówek handlowych – wraz z pracami projektowymi,
instalacyjnymi i utylizacją;

-

SDC Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki i
100% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki. Spółka prowadzi działalność w zakresie prac
badawczych i rozwojowych nad systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie i
optymalizujące procesy spółki np. digitalizacja dokumentów. Spółka rozwija komercyjną wersję systemu
monitoringu zużycia energii z wykorzystaniem platformy i mikroserwera SES Control® (platforma
przeniesiona do spółki w listopadzie 2014 roku);

-

Sescom Technischer Support GmbH z siedzibą w Wiedniu w Republice Austriackiej, Emitent posiada
100% udziałów w kapitale zakładowym spółki i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki.
Spółka świadczy usługi z zakresu zarządzania i usługi serwisu technicznego nieruchomości na terenie
Austrii. Ponadto spółka prowadzi działalności w zakresie reprezentowania na lokalnych rynkach spółek
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specjalistycznych w ramach Grupy (SESTORE i SDC) - wraz z udostępnianiem lokalnych zasobów oraz
z koordynacją formalno-prawną prac;
-

Bałtyckie Centrum Transferu Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku. Emitent posiada 30%
udziałów w kapitale zakładowym spółki i 30% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki.
Spółka prowadzi działalność w zakresie zarządzania procesem komercjalizacji badań naukowych oraz
transferu technologii pomiędzy nauką i biznesem oraz pomiędzy przedsiębiorstwami;

-

Sescom Ltd z siedzibą w Londynie w Wielkiej Brytanii, zarejestrowana w lutym 2017 roku. Emitent
posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników
spółki. Głównym przedmiotem działalności spółki jest montaż i serwis urządzeń wentylacji, klimatyzacji
i ogrzewania, innych instalacji budowlanych oraz wykonywanie prac ogólnobudowlanych.

W sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014-2015 spółki zakwalifikowane jako jednostki zależne (Sescom
Czech Republic s.r.o., Sescom Muszaki Szerviz kft, Sescom GmbH, SESTORE Sp. z o.o., SDC Sp. z o.o. oraz
Sescom Technischer Support GmbH) zostały objęte, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej, konsolidacją metodą pełną, natomiast spółka zakwalifikowana jako jednostka
stowarzyszona (Bałtyckie Centrum Transferu Technologii S.A.) została objęta, zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej, konsolidacją metodą praw własności.
W sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015-2016 spółki zakwalifikowane jako jednostki zależne (Sescom
Czech Republic s.r.o., Sescom Muszaki Szerviz kft, Sescom GmbH, SESTORE Sp. z o.o., SDC Sp. z o.o. oraz
Sescom Technischer Support GmbH) zostały objęte, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej, konsolidacją metodą pełną, natomiast spółka zakwalifikowana jako jednostka
stowarzyszona (Bałtyckie Centrum Transferu Technologii S.A.) została objęta, zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej, konsolidacją metodą praw własności.
Poza wyżej wskazanymi Emitent nie posiada udziałów w innych przedsiębiorstwach.
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CZĘŚĆ IV – DOKUMENT OFERTOWY
1.

Osoby odpowiedzialne

Dane osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w Prospekcie oraz ich oświadczenia znajdują się w pkt.
1 Części III Prospektu - „Dokument Rejestracyjny”.

2.

Czynniki ryzyka o istotnym znaczeniu dla oferowanych lub dopuszczonych do obrotu
papierów wartościowych

Opis czynników ryzyka związanych z papierami wartościowymi, o dopuszczenie których do obrotu na rynku
regulowanym Emitent zamierza się ubiegać, został przedstawiony w Części II Prospektu – „Czynniki Ryzyka”.

3.
3.1.

Istotne informacje
Oświadczenia o kapitale obrotowym

Zarząd Emitenta oświadcza, iż jego zdaniem na dzień zatwierdzenia Prospektu poziom kapitału obrotowego,
rozumianego, jako zdolność do uzyskania dostępu do środków pieniężnych oraz innych płynnych zasobów w celu
terminowego spłacenia swoich zobowiązań, jest odpowiedni i wystarczający na pokrycie bieżących potrzeb Grupy
Emitenta w okresie co najmniej 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia Prospektu.
3.2.

Oświadczenie o kapitalizacji i zadłużeniu

Poniższa tabela prezentuje informacje o kapitalizacji i zadłużeniu Grupy Emitenta na dzień 30 listopada 2017 r.
Zadłużenie na dzień 30 listopada 2017 r. (zł)
I. Zadłużenie krótkoterminowe ogółem

15 231 829

1. Gwarantowane

0

2. Zabezpieczone

628 598

Kredyt bankowy

628 598

3. Niegwarantowane/niezabezpieczone

14 603 230

Z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

12 989 189

Zobowiązania leasingowe

530 374

Przychody przyszłych okresów
Rozliczenia międzyokresowe bierne

1 083 667

II. Zadłużenie długoterminowe ogółem (z wyłączeniem
bieżącej części zadłużenia długoterminowego)

2 237 116

1. Gwarantowane

0

2. Zabezpieczone

962 504

Kredyt bankowy

962 504

3. Niegwarantowane/niezabezpieczone

1 274 612

Zobowiązania leasingowe

920 035

Rezerwa na podatek odroczony

354 576
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Zadłużenie na dzień 30 listopada 2017 r. (zł)
Kapitał własny:
Kapitał własny
dominującej:

przypadający

akcjonariuszom

jednostki

28 173 079

1.

- Kapitał zakładowy

2 100 000

2.

- Kapitał zapasowy

4 005 160

3.

- Kapitał z aktualizacji wyceny

0

4.

- Pozostałe kapitały rezerwowe

305 605

5.

- Wynik z lat ubiegłych

6.

- Wynik netto roku bieżącego

21 012 548
749 766

- Kapitał mniejszości

0

Zadłużenie na dzień 30 listopada 2017 r. (zł)
Kapitał własny:
Kapitał własny
dominującej:

przypadający

akcjonariuszom

jednostki

28 173 079

1.

- Kapitał zakładowy

2 100 000

2.

- Kapitał zapasowy

4 005 160

3.

- Kapitał z aktualizacji wyceny

0

4.

- Pozostałe kapitały rezerwowe

305 605

5.

- Wynik z lat ubiegłych
- Wynik netto roku bieżącego

6.

- Kapitał mniejszości

21 012 548
749 766
0

Źródło: Emitent
Wartość zadłużenia netto w krótkiej i średniej perspektywie czasowej zostały przedstawione poniżej.
Wartość zadłużenia netto w krótkiej i średniej perspektywie czasowej na dzień
30 listopada 2017r. (w zł)
A.

Środki pieniężne

B.

Ekwiwalenty środków pieniężnych (wyszczególnienie)

C.

Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

D.

Płynność (A+B+C)

3 087 469
0
0
3 087 469

E.

Bieżące należności finansowe

F.

Krótkoterminowe zadłużenie w bankach

628 598

G.

Bieżąca część zadłużenia długoterminowego

530 374

H.

Wyemitowane obligacje krótkoterminowe

0

I.

Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe

0

J.

Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (F+G+H+I)

K.

Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (J-E-D)

L.

Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe

M.

Wyemitowane obligacje długoterminowe

4 204

1 158 973
-1 932 700
962 504
0
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N.

Inne długoterminowe kredyty, pożyczki i leasing

O.

Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (L+M+N)

P.

Zadłużenie finansowe netto (K+O)

920 035
1 882 539
-50 161

Wartość zadłużenia netto w krótkiej i średniej perspektywie czasowej na dzień
30 listopada 2017r. (w zł)
A.

Środki pieniężne

B.

Ekwiwalenty środków pieniężnych (wyszczególnienie)

C.

Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

D.

Płynność (A+B+C)

3 087 469
0
0
3 087 469

E.

Bieżące należności finansowe

F.

Krótkoterminowe zadłużenie w bankach

628 598

G.

Bieżąca część zadłużenia długoterminowego

530 374

H.

Wyemitowane obligacje krótkoterminowe

0

I.

Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe

0

J.

Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (F+G+H+I)

K.

Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (J-E-D)

L.

Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe

M.

Wyemitowane obligacje długoterminowe

N.

Inne długoterminowe kredyty, pożyczki i leasing

O.

Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (L+M+N)

P.

Zadłużenie finansowe netto (K+O)

4 204

1 158 973
-1 932 700
962 504
0
920 035
1 882 539
-50 161

Źródło: Emitent

W okresach objętych historycznymi informacjami finansowymi Grupa zaciągnęła zobowiązania warunkowe
konieczne do otrzymania kredytu oraz świadczenia usług przedstawione w poniższej tabeli:
Zobowiązania warunkowe (w zł)
Gwarancje bankowe
Gwarancja bankowa należytego
wykonania umowy
Oświadczenie o poddaniu się
egzekucji 1)
Umowa przeniesienia środków
pieniężnych na własność banku
(kaucja)
Umowa zastawu rejestrowego na
zbiorze rzeczy i praw
Ogółem

30.09.2017 30.06.2017 31.03.2017 30.09.2016 30.06.2016 31.03.2016 30.09.2015
151 035

151 035

150 566

150 566

150 566

99 200

99 200

129 950

129 950

129 950

329 950

329 950

90 000

90 000

-

975 000

975 000

50 000

-

-

14 737 500 14 737 500 14 737 500 14 737 500

-

-

-

35 401 035 35 401 035 35 530 516 35 780 516

530 516

1 164 200

1 164 200

20 512 500 20 512 500 20 512 500 20 512 500
-

-

-

50 000
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2) 30.09.2015, 31.03.2016 - oświadczenie o poddaniu się egzekucji – jako zabezpieczenie do kredytu
odnawialnego w rachunku bieżącym w Banku BPH S.A., kredyt w kwocie 600 000,00 zł przeznaczony na
działalność bieżącą - zabezpieczenie 900 00,00 zł; oświadczenie o poddaniu się egzekucji – jako
zabezpieczenie do gwarancji bankowej w kwocie 50 000,00 zł w Banku BPH S.A. – zabezpieczenie 75
000,00 zł;
30.06.2016, 31.03.2017,30.06.2017. 30.09.2017 - oświadczenie o poddaniu się egzekucji – jako
zabezpieczenie spłaty kredytów nieodnawialnych w HSBC Bank Polska S.A., przeznaczonych na
sfinansowanie części wydatków związanych z nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa; kredyt do
kwoty 3 850 000 PLN - zabezpieczenie 5 775 000 PLN oraz kredyt do kwoty 9 825 000 PLN - zabezpieczenie
14 737 500 PLN;
3) zastaw rejestrowy na zorganizowanej części przedsiębiorstwa nabytej przez Spółkę w toku realizacji
Inwestycji do kwoty 14.737.500 PLN.

Wyżej wymienione dane finansowe oświadczenia o kapitalizacji i zadłużeniu, sporządzonego według stanu na
dzień 30 listopada 2017 roku nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

3.3.

Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w emisję lub ofertę

Firma Inwestycyjna
Na podstawie niniejszego prospektu nie jest przeprowadzana oferta papierów wartościowych. Niniejszy Prospekt
został sporządzony w celu dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym Akcji. Ventus Asset
Management S.A. z siedzibą w Warszawie jest związany z Emitentem umową na świadczenie usług związanych
z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW. Pomiędzy Ventus Asset
Management S.A. i Emitentem nie występują żadne konflikty interesów. Firma Inwestycyjna nie jest
akcjonariuszem Emitenta.
Doradca Prawny
Na podstawie niniejszego prospektu nie jest przeprowadzana oferta papierów wartościowych. Niniejszy Prospekt
został sporządzony w celu dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym Akcji. CP Legal
Oprzalski Szczecińśki sp. k. z siedzibą w Warszawie pełni funkcję doradcy prawnego w procesie dopuszczenia
i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW. Pomiędzy działaniami Doradcy Prawnego
i Emitentem nie występują żadne konflikty interesów. Doradca Prawny nie jest akcjonariuszem Emitenta.
3.4.

Przesłanki oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych

Prospekt emisyjny nie został sporządzony w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych, a wyłącznie
w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.

4.
4.1.

Informacje o papierach wartościowych oferowanych lub dopuszczonych do obrotu
Opis typu i rodzaju oferowanych lub dopuszczanych do obrotu papierów wartościowych

Akcje serii A2, B, C i D objęte niniejszym Prospektem emisyjnym nie są przedmiotem oferty papierów
wartościowych.
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Niniejszy Prospekt emisyjny sporządzony jest w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku
regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Emitenta, tj. 1 350 000 akcji Emitenta o
wartości nominalnej 1,00 zł każda, w szczególności:
750 000 akcji na okaziciela serii A2,
50 000 akcji na okaziciela serii B,
100 000 akcji na okaziciela serii C,
450 000 akcji na okaziciela serii D.
Wszystkie akcje zostały w pełni opłacone.
Na Dzień Prospektu akcje serii B, C i D są zdematerializowane oraz dopuszczone od 22 maja 2013 roku do obrotu
na rynku NewConnect.
Akcje serii B, C i D posiadają kod ISIN PLSESCM00013.
4.2.

Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone papiery wartościowe

Wszystkie akcje Emitenta zostały utworzone zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.
4.2.1 Akcje serii A2
Akcje serii A2 zostały wyemitowane jako akcje serii A. Podstawę prawną dla emisji akcji serii A Emitenta stanowił
akt zawiązania i Statut Emitenta nada Podstawę prawną dla emisji akcji serii B Emitenta ny w dniu 14 sierpnia
2008 roku aktem notarialnym za Rep. A nr 18518/2008 sporządzonym przez notariusza Tomasza Binkowskiego,
Notariusza w Gdańsku, zmienionym 19 września 2008 roku w zakresie treści §6 aktem notarialnym za Rep. A nr
20944/2008 sporządzonym przez notariusza Tomasza Binkowskiego, Notariusza w Gdańsku. Akcje serii A
powstały jako 30 000 000 akcji założycielskich o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. W Krajowym Rejestrze
Sądowym zostały zarejestrowane w dniu 29 września 2008 roku. Wraz z akcjami serii A zarejestrowanych zostało
1 000 000 akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. Kapitał zakładowy Emitenta na dzień rejestracji
Emitenta w Krajowym Rejestrze Sądowym wynosił 3 100 000,00 PLN.

W dniu 11 maja 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło uchwałę o
obniżeniu kapitału zakładowego z 3 100 000,00 PLN do 1 550 000,00 PLN poprzez zmniejszenie wartości
nominalnej dotychczas wyemitowanych akcji z wartości 0,10 PLN do wartości 0,05 PLN. Obniżenie zostało
zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 15 września 2009 roku.

W dniu 19 października 2012 roku aktem notarialnym za Rep. A nr 18226/2012 sporządzonym przed notariuszem
Tomaszem Binkowskim, notariuszem w Gdańsku, dokonano połączenia akcji Emitenta w stosunku 20:1 w ten
sposób, że z wartości nominalnej 0,05 PLN określono ich wartość nominalną w wysokości 1,00 PLN każda.
Zmiana została zarejestrowana w KRS w dniu 21 listopada 2012 roku.
W dniu 23 maja 2016 roku Emitent otrzymał wnioski akcjonariuszy, którzy posiadają łącznie 750 000 sztuk akcji
imiennych serii A, o zamianę 750 000 sztuk akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela.
W związku z tym, iż zgodnie z § 6 ust. 3 Statutu Emitenta zamiany akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela
dokonuje Walne Zgromadzenie Emitenta, Zarząd Emitenta zwołał na dzień 24 czerwca 2016 roku Walne
Zgromadzenie, przedmiotem obrad którego było podjęcie uchwały w przedmiotowej kwestii.
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Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2016 roku podjęło uchwałę w przedmiocie zamiany
750 000 sztuk akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela. Tym samym Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Emitenta dokonało zmiany oznaczenia akcji serii A w ten sposób, że akcje imienne serii A zostały
oznaczone jako akcje imienne serii A1, a akcje na okaziciela serii A zostały oznaczone jako akcje na okaziciela
serii A2. Zmiana ta odnotowana została w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu
20 lipca 2016 r.
4.2.2

Akcje serii B

Podstawę prawną dla emisji akcji serii B Emitenta stanowił akt zawiązania i Statut Emitenta nadany w dniu 14
sierpnia 2008 roku aktem notarialnym za Rep. A nr 18518/2008 sporządzonym przez notariusza Tomasza
Binkowskiego, Notariusza w Gdańsku, zmienionym 19 września 2008 roku w zakresie treści §6 aktem notarialnym
za Rep. A nr 20944/2008 sporządzonym przez notariusza Tomasza Binkowskiego, Notariusza w Gdańsku. Akcje
serii B powstały jako 1 000 000 akcji założycielskich o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. W Krajowym
Rejestrze Sądowym zostały zarejestrowane w dniu 29 września 2008 roku. Wraz z akcjami serii B
zarejestrowanych zostało 30 000 000 akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. Kapitał zakładowy
Emitenta na dzień rejestracji Emitenta w Krajowym Rejestrze Sądowym wynosił 3 100 000,00 PLN.
W dniu 11 maja 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło uchwałę o
obniżeniu kapitału zakładowego z 3 100 000,00 PLN do 1 550 000,00 PLN poprzez zmniejszenie wartości
nominalnej dotychczas wyemitowanych akcji z wartości 0,10 PLN do wartości 0,05 PLN. Obniżenie zostało
zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 15 września 2009 roku.
W dniu 19 października 2012 roku aktem notarialnym za Rep. A nr 18226/2012 sporządzonym przed notariuszem
Tomaszem Binkowskim, notariuszem w Gdańsku, dokonano połączenia akcji Emitenta w stosunku 20:1 w ten
sposób, że z wartości nominalnej 0,05 PLN określono ich wartość nominalną w wysokości 1,00 PLN każda.
Zmiana została zarejestrowana w KRS w dniu 21 listopada 2012 roku.
Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 października 2012 roku, akcje serii B zostały
w prowadzone do obrotu na rynku NewConnect. Pierwsze notowanie odbyło się w dniu 22 maja 2013 roku.
4.2.3

Akcje serii C

Podstawę prawną dla emisji akcji serii C stanowiła uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia
14 września 2009 roku. Treść Statutu Emitenta zmieniono aktem notarialnym za Rep. A nr 18950/2009
sporządzonym przed notariuszem Tomaszem Binkowskim, notariuszem w Gdańsku. Akcje serii C powstały jako
akcje imienne, w liczbie 2 000 000, o wartości nominalnej 0,05 PLN każda. W Krajowym Rejestrze Sądowym
zostały zarejestrowane w dniu 14 października 2009 roku.
W dniu 19 października 2012 roku uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dokonano zamiany akcji
imiennych serii C na akcje na okaziciela, co zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu
21 listopada 2012 roku.
Ponadto, w dniu 19 października 2012 roku uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dokonano połączenia
akcji i zwiększenia ich wartości nominalnej z 0,05 PLN do 1,00 PLN. Zmiana została zarejestrowana w KRS w
dniu 21 listopada 2012 roku.
Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 października 2012 roku, akcje serii C zostały
wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. Pierwsze notowanie odbyło się w dniu 22 maja 2013 roku.
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4.2.4

Akcje serii D

Podstawę prawną dla emisji akcji serii D była uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 lutego
2013 roku. Treść Statutu Emitenta zmieniono aktem notarialnym za Rep. A nr 3429/2013 sporządzonym przed
notariuszem Tomaszem Binkowskim, notariuszem w Gdańsku. Akcje serii D powstały jako akcje na okaziciela,
w liczbie 450 000 akcji, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda. W Krajowym Rejestrze Sądowym zostały
zarejestrowane w dniu 8 marca 2013 roku.
Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 października 2012 roku, akcje serii D zostały
w prowadzone do obrotu na rynku NewConnect. Pierwsze notowanie odbyło się w dniu 22 maja 2013 roku.
4.3.

Informacje na temat rodzaju i formy papierów wartościowych oferowanych lub dopuszczonych

Akcje serii A2 Emitenta są niezdematerializowanymi papierami wartościowymi na okaziciela.
Akcje serii B, C i D Emitenta są zdematerializowanymi papierami wartościowymi na okaziciela. Zostały
zarejestrowane w dniu 14 maja 2013 roku w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych na podstawie
uchwały KDPW nr 347/13 z dnia 10.05.2013 roku.
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. mieści się w Warszawie (00-498) przy ul. Książęcej 4.
4.4.

Waluta emitowanych papierów wartościowych

Walutą papierów wartościowych, w związku z dopuszczeniem których publikowany jest niniejszy Prospekt
emisyjny, jest złoty polski (PLN).
4.5.

Opis praw, włącznie ze wszystkimi ograniczeniami, związanych z papierami wartościowymi oraz
procedury wykonywania tych praw

4.5.1.

Prawa Majątkowe

4.5.1.1.

Prawo do dywidendy

Zgodnie z art. 347 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku
wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez
Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne
oraz o kwoty, które zgodnie z KSH lub Statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na
kapitały zapasowy lub rezerwowe. Na pokrycie straty przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy
na kapitał zapasowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu
powzięcia uchwały o podziale zysku. Statut Emitenta w §8 ust. 1 upoważnia Walne Zgromadzenie do określenia
dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień
dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia
powzięcia uchwały o podziale zysku. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo
w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. Dzień wypłaty dywidendy powinien przypaść nie później
niż w ciągu 15 dni roboczych od dnia dywidendy zgodnie z §8 ust. 3 Statutu Emitenta. Ustalenie dłuższego okresu
pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia w uchwale Walnego Zgromadzenia.
Emitent może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie
finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku
osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym
przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty
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zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. Zgodnie z §8 ust. 2
Statutu Emitenta, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, uprawniony jest do wypłaty zaliczki na poczet
przewidywanej dywidendy.
Zgodnie z §106 i nast. Szczegółowych Zasad Działania KDPW, Emitent informuje KDPW o wysokości dywidendy
przypadającej na jedną akcję oraz o terminach dnia dywidendy i dnia wypłaty nie później niż 5 dni przed dniem
dywidendy. Przekazanie tych informacji następuje poprzez wypełnienie i wysłanie poprzez dedykowaną stronę
internetową Krajowego Depozytu zamieszczonego na niej formularza zgłoszeniowego. Emitent ponosi
odpowiedzialność za prawidłowość tych informacji oraz ich zgodność z uchwałą właściwego organu Emitenta w
sprawie wypłaty dywidendy. Dzień wypłaty może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu dywidendy.
Krajowy Depozyt ustala liczbę papierów wartościowych, których właściciele mają prawo do dywidendy,
rejestrowanych na kontach ewidencyjnych prowadzonych w Krajowym Depozycie dla poszczególnych
uczestników bezpośrednich.
Wypłata dywidendy następuje w dniu wypłaty poprzez przekazanie przez Emitenta do godz. 11.30 do dyspozycji
KDPW na rachunek pieniężny lub bankowy środków przeznaczonych na realizację prawa do dywidendy. KDPW
rozdziela środki otrzymane od Emitenta na poszczególne rachunki pieniężne uczestników bezpośrednich, zgodnie
z ustaleniami określonymi w §106 – 112 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, po pobraniu należnych z nich
podatków dochodowych, w zakresie których Krajowy Depozyt wykonuje obowiązki płatnika.
W dniu dywidendy wszyscy akcjonariusze zidentyfikowani jako uprawnieni do dywidendy nabywają roszczenie
do Emitenta o wypłatę dywidendy. Roszczenie to nie wygasa, ale ulega dziesięcioletniemu przedawnieniu zgodnie
z przepisami kodeksu cywilnego.
Ograniczenia i procedury związane z dywidendami w przypadku posiadaczy akcji niebędących rezydentami
sprowadzają się do obowiązku dostarczenia, w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania posiadacza akcji
niebędącego rezydentem, właściwego dokumentu potwierdzającego możliwość niepobrania podatku albo
zastosowania innej stawki podatku niż podstawowa. Według najlepszej wiedzy Emitenta, nie istnieją inne
ograniczenia lub procedury w przypadku posiadaczy akcji niebędących rezydentami.
W ciągu ostatnich trzech lat obrotowych Walne Zgromadzenie Emitenta nie podjęło uchwały o wypłacie
dywidendy. Całkowity zysk został przeznaczony na powiększenie kapitału zapasowego.
4.5.1.2.

Prawo do udziału w zyskach Emitenta

Żaden z akcjonariuszy nie jest uprawniony do udziału w zyskach Emitenta w sposób inny, niż wskazany powyżej.
4.5.1.3.

Prawo poboru

Zgodnie z art. 433 i nast. KSH, prawo poboru jest prawem pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do
objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji. W interesie Emitenta Walne Zgromadzenie może
pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga
większości co najmniej czterech piątych głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w
przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedstawia
Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną
cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia.
4.5.1.4.

Prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji

Prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji Emitenta przysługuje zgodnie z art. 474 KSH wszystkim
akcjonariuszom proporcjonalnie do dokonanych przez nich wpłat na kapitał zakładowy Emitenta. Żadne z akcji
Emitenta nie korzystają z prawa pierwszeństwa w podziale majątku Emitenta.
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4.5.1.5.

Prawo do rozporządzania akcjami

Akcje Emitenta są zbywalne. Zgodnie z §6 ust. 7 Statutu Emitenta zbycie lub obciążenie akcji imiennych Emitenta
wymaga zgody Zarządu Emitenta. W przypadku odmowy, Emitent nabywa akcje w celu umorzenia lub
odsprzedaży pracownikom Emitenta.
4.5.2.
4.5.2.1.

Prawa korporacyjne
Prawo głosu

Każdej akcji serii A2, B, C i D przysługuje prawo głosu. Emitent nie wyemitował akcji niemych. Zgodnie z art.
4113 KSH, akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej przez siebie akcji.
Akcje imienne serii A1 Emitenta są uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję imienną
serii A1 przypadają dwa głosy.

4.5.2.2.

Prawo do udziału w walnym zgromadzeniu

Każdy akcjonariusz ma prawo do udziału i głosowania na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy osobiście lub
przez pełnomocnika. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby
pełnomocników. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba
że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli
wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i
głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej, posiadający akcje zapisane
na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych
na tym rachunku. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku
papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych
na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej i
wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa
w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Członek Zarządu lub pracownik Emitenta mogą być
pełnomocnikami akcjonariuszy. Statut Emitenta nie wprowadza dalej idących ograniczeń dotyczących formy
udzielenia pełnomocnictwa.
Zgodnie z KSH, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na
szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli
dokumenty akcji zostaną złożone u Emitenta nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie
wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na
terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery
dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa
w walnym zgromadzeniu.
Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje
prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Emitenta, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej
w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4.5.2.3.

Prawo do złożenia wniosku o zwołanie walnego zgromadzenia
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Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne. Akcjonariusze maja prawo do żądania zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
tego Zgromadzenia. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w ciągu dwóch tygodni
od otrzymania wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy od akcjonariuszy
reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Emitenta. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia
przedstawienia żądania zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może
upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.
Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.
4.5.2.4.

Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Emitenta mają prawo do żądania zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego
zgromadzenia, zgodnie z punktem powyżej „Prawo do złożenia wniosku o zwołanie walnego zgromadzenia”.
Zgodnie z art. 401 KSH, akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać
zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Żądanie
powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie
może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na
osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad,
wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.
4.5.2.5.

Prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 422 KSH, uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami
i godząca w interes Emitenta lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze
wytoczonego przeciwko Emitentowi powództwa o uchylenie uchwały. Prawo do wytoczenia powództwa
o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia przysługuje akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale,
a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu; akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do
udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na Walnym Zgromadzeniu, ale
tylko jedynie w przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie
nieobjętej porządkiem obrad. W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa wynosi miesiąc od
dnia powzięcia wiadomości o podjęciu uchwały przez akcjonariusza, jednak nie dłużej, niż trzy miesiące od
podjęcia uchwały.
4.5.2.6.

Prawo do wyboru członków Rady Nadzorczej grupami

Zgodnie z art. 385 KSH, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału
zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze
głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej.
4.5.2.7.

Prawo do żądania zbadania określonych spraw przez biegłego rewidenta

Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby
głosów, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt spółki,
określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Emitenta lub prowadzeniem jego spraw (rewident do spraw
szczególnych). Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub
żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli
Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wniosku albo podejmie taką uchwałę bez
oznaczenia:
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4.5.2.8.

rewidenta do spraw szczególnych, na którego wnioskodawca wyraził zgodę na piśmie;
przedmiotu i zakresu badania, zgodnego z treścią wniosku, chyba że wnioskodawca wyraził na piśmie
zgodę na ich zmianę;
rodzajów dokumentów, które spółka powinna udostępnić biegłemu;
terminu rozpoczęcia badania, nie dłuższego niż 3 miesiące od dnia podjęcia uchwały; wnioskodawcy
mogą, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie
wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych.
Prawo do uzyskania informacji o Emitencie

Wszystkim akcjonariuszom przysługuje prawo do uzyskiwania informacji o Emitencie w sposób i w zakresie
przewidzianym przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Na podstawie art. 428 i nast. KSH, podczas obrad
Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji
dotyczących Emitenta, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd może udzielić
informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd może
odmówić udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Emitentowi lub podmiotom od Emitenta
zależnym, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych
przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby
stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Odpowiedź uznaje się
za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Emitenta w miejscu wydzielonym
na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji
nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.
W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji
dotyczących Emitenta, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie z wyjątkiem sytuacji, gdy
mogłoby to wyrządzić szkodę Emitentowi lub podmiotom od Emitenta zależnym, w szczególności przez
ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Zarząd ujawnia na piśmie informacje
udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której
udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować
informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia.
Dodatkowo akcjonariusz może żądać udzielenia informacji o wszystkich spółkach dominujących lub zależnych
od Emitenta, a także o charakterze powiązań pomiędzy tymi podmiotami.
4.5.2.9.

Prawo do imiennego świadectwa depozytowego

Akcjonariuszowi spółki publicznej posiadającemu akcje zdematerializowane przysługuje uprawnienie do
imiennego świadectwa depozytowego wystawionego zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi
oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej. Zgodnie z
art. 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 94), na żądanie posiadacza rachunku
papierów wartościowych podmiot prowadzący ten rachunek, zwany „wystawiającym”, wystawia mu na piśmie,
oddzielnie dla każdego rodzaju papierów wartościowych, imienne świadectwo depozytowe, zwane dalej
„świadectwem”. Na żądanie posiadacza rachunku w treści wystawianego świadectwa może zostać wskazana część
lub wszystkie papiery wartościowe zapisane na tym rachunku. Świadectwo potwierdza legitymację do realizacji
uprawnień wynikających z papierów wartościowych wskazanych w jego treści, które nie są lub nie mogą być
realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych, z wyłączeniem prawa
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
4.5.2.10. Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności
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Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na walnym
zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej
z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.
4.5.2.11. Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody Emitentowi
Jeżeli Emitent nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej mu szkody w terminie roku od dnia ujawnienia
czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub
podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi.
4.5.2.12. Prawo do przeglądania dokumentów i do żądania ich odpisów
Zgodnie z KSH, odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania finansowego wraz
z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich
żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mają prawo
żądania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przez Walnym
Zgromadzeniem. Akcjonariuszom przysługuje również prawo przeglądania księgi protokołów i wydania odpisów
uchwał. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem
kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy
nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Każdy akcjonariusz może
przeglądać księgę akcyjną i żądać odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusze mogą przeglądać
dokumenty oraz żądać ich odpisów, jeśli dotyczą one połączenia się Emitenta z inną spółką, podziału Emitenta
oraz przekształcenia Emitenta.
4.5.2.13. Prawo do żądania zamiany akcji imiennych na okaziciela i na odwrót
Zamiany akcji imiennych na okaziciela i na odwrót dokonuje Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza.
4.5.3.

Postanowienia w sprawie umorzenia

Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu. Zgodnie ze Statutem Emitenta, akcje mogą być umarzane na
wniosek akcjonariusza poprzez ich nabycie przez Emitenta. Warunki i sposób umorzenia będzie określała
szczegółowo uchwała Walnego Zgromadzenia. Umorzenie nie może być dokonywane częściej niż raz w roku
obrotowym. Umorzenie może zostać również przeprowadzone w przypadku niewyrażenia przez Zarząd zgody na
zbycie lub obciążenie akcji imiennych przez akcjonariusza.
4.5.4.

Postanowienia w sprawie zamiany

Zamiany akcji imiennych na okaziciela i na odwrót dokonuje Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza.
Zgodnie z §7 ust. 3 Statutu, Emitent może dokonywać emisji obligacji zamiennych na akcje.
4.6.

Podstawa prawna emisji papierów wartościowych

Na Dzień Prospektu nie jest przeprowadzana ani planowana emisja nowych akcji.
4.7.

Przewidywana data emisji papierów wartościowych

Na Dzień Prospektu nie jest przeprowadzana ani planowana emisja nowych akcji.
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Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych

4.8.

Akcje Emitenta są zbywalne (przenaszalne). Zgodnie z §6 ust. 7 Statutu Emitenta zbycie lub obciążenie akcji
imiennych Emitenta wymaga zgody Zarządu Emitenta. W przypadku odmowy, Emitent nabywa akcje w celu
umorzenia lub odsprzedaży pracownikom Emitenta.
4.8.1.

Obrót akcjami Emitenta podlega przepisom Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.
z 2014 r. poz. 94, Ustawa o Obrocie) oraz przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w
sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L 2014 Nr 173,
str. 1)

Na podstawie art. 7 Ustawy o Obrocie, prawa ze zdematerializowanych papierów wartościowych powstają
z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej
posiadaczem tego rachunku. Przeniesienie praw ze zdematerializowanych papierów wartościowych następuje
z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych. W przypadku, gdy ustalenie
prawa do pożytków ze zdematerializowanych papierów wartościowych nastąpiło w dniu, w którym w depozycie
papierów wartościowych powinno zostać przeprowadzone rozliczenie transakcji lub później, a papiery te są nadal
zapisane na rachunku zbywcy, pożytki przypadają nabywcy w chwili dokonania zapisu na jego rachunku papierów
wartościowych. W przypadku, gdy nabycie zdematerializowanych papierów wartościowych nastąpiło na
podstawie zdarzenia prawnego powodującego z mocy ustawy przeniesienie tych papierów, zapis n a rachunku
papierów wartościowych nabywcy jest dokonywany na jego żądanie. Zgodnie z art. 19 Ustawy o Obrocie, papiery
wartościowe objęte zatwierdzonym Prospektem Emisyjnym mogą być przedmiotem obrotu na rynku
regulowanym wyłącznie po ich dopuszczeniu do tego obrotu, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Jednocześnie obrót
papierami wartościowymi na rynku regulowanym wymaga pośrednictwa firmy inwestycyjnej.
Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia MAR zabrania się każdej osobie:
-

wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych;
rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych; lub
bezprawnego ujawniania informacji poufnych.

Zgodnie z art. 19 Rozporządzenia MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze u Emitenta nie może dokonywać
żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących
akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi
instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego
raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do
wiadomości publicznej zgodnie z:
-

przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta są dopuszczone do obrotu; lub
prawem krajowym.

Przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta rozumie się osobę, która:
-

jest członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego Emitenta; lub
pełni funkcje kierownicze, nie będąc członkiem organów, o których mowa powyżej, przy czym ma stały
dostęp do informacji poufnych dotyczących pośrednio lub bezpośrednio tego podmiotu oraz uprawnienia
do podejmowania decyzji zarządczych mających wpływ na dalszy rozwój i perspektywy gospodarcze
tego podmiotu.
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Zgodnie z art. 19 Rozporządzenia MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane
mają obowiązek, w ciągu trzech dni roboczych po dniu transakcji, powiadamiać Emitenta oraz Komisję Nadzoru
Finansowego o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów
dłużnych Emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych.
Powiadomienie o transakcjach powinno zawierać następujące informacje:
-

-

nazwisko osoby;
przyczynę powiadomienia;
nazwę danego emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do emisji;
opis i identyfikację instrumentu finansowego;
charakter transakcji (np. nabycie lub zbycie), ze wskazaniem, czy jest ona związana z wykonywaniem
programów opcji na akcje lub z konkretnymi przypadkami określonymi w art. 19 ust. 7 Rozporządzenia
MAR;
datę i miejsce transakcji; oraz
cenę i wolumen transakcji. W przypadku zastawu, którego warunki przewidują zmianę jego wartości,
informacja o tym powinna być ujawniona wraz z wartością na dzień ustanowienia zastawu.

Przez osoby blisko związane rozumie się:
-

małżonka lub partnera uznawanego zgodnie z prawem krajowym za równoważnego z małżonkiem;
dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym;
członka rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez
okres co najmniej roku; lub
osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze pełni osoba
pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba, o której mowa w tiretach powyżej, lub nad którą osoba taka
sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, lub która została utworzona, by przynosić korzyści takiej
osobie, lub której interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby.

Za naruszenie przepisów Rozporządzenia MAR Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć sankcje określone
w Dziale VIII Ustawy o Obrocie.
4.8.2.

Obrót akcjami Emitenta podlega ograniczeniom określonym w Ustawie o Ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382, Ustawa o Ofercie)

Na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie każdy podmiot, który osiągnął lub przekroczył progi 5%, 10%, 15%, 20%,
25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% albo 90% w ogólnej liczbie głosów Emitenta; jest obowiązany niezwłocznie
zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz Emitenta, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od
dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej
staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia akcji Emitenta w transakcji
zawartej na rynku regulowanym - nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji. Dotyczy
to również sytuacji zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2%
ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań
giełdowych; 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na innym rynku
regulowanym niż rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33%
ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. Wykaz informacji przedstawianych w
zawiadomieniu składanym w KNF jest określony w art. 69 oraz art. 69a Ustawy o Ofercie.
Zgodnie z art. 73 ust. 1 Ustawy o Ofercie przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może
nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w
liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, z zastrzeżeniem art. 74 Ustawy o Obrocie.
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Zgodnie z art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie, przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może
nastąpi w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji
tej spółki.
Zgodnie z art. 74 ust. 2 Ustawy o Obrocie, w przypadku gdy przekroczenie progu 66% nastąpiło w wyniku
pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach
wnoszenia ich jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki,
wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz
lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 66%
ogólnej liczby głosów, do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich
pozostałych akcji tej spółki, chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył
akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów, odpowiednio
w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego
akcji.
Obowiązki wskazane powyżej nie powstają w przypadku nabywania akcji w obrocie pierwotnym, a także
w przypadku nabywania akcji od Skarbu Państwa w wyniku pierwszej oferty publicznej i w okresie 3 lat od dnia
zakończenia sprzedaży przez Skarb Państwa akcji w wyniku pierwszej oferty publicznej. Warunki
przeprowadzenia wezwania określają przepisy art. 73 - 77 Ustawy o Ofercie oraz przepisy wykonawcze do
przedmiotowych artykułów.
Zgodnie z art. 89 Ustawy o Ofercie akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji nabytych z naruszeniem
wskazanych powyżej obowiązków. Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew zakazowi, nie jest
uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem
przepisów innych ustaw.
Za naruszenie przepisów Ustawy o Ofercie Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć karę pieniężną do
wysokości 1 000 000,00 PLN. Kara ta może zostać nałożona odrębnie za każde z naruszeń. Ponadto kara może też
być nałożona odrębnie na każdy z podmiotów, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania
przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu lub prowadzenia
trwałej polityki wobec tej spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności
powodujące powstanie tych obowiązków.
4.8.3.

Obrót akcjami Emitenta podlega ograniczeniom określonym w Ustawie o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, Ustawa o UOKiK)

Zgodnie z Ustawą o UOKiK, zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji
I Konsumentów (Prezesowi UOKiK), jeżeli:
-

łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym
poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1 000 000 000,00 euro lub
łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w
roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50 000 000,00 euro.

Obowiązek ten dotyczy zamiaru:
-

-

połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;
przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek
inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez
jednego lub więcej przedsiębiorców;
utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy;
381

Prospekt emisyjny Sescom S.A.
-

nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa),
jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających
zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10 000 000,00 euro.

Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio
uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których
należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Obrót, o którym mowa wyżej, obejmuje obrót
zarówno przedsiębiorcy, nad którym ma zostać przejęta kontrola, jak i jego przedsiębiorców zależnych. Wartość
euro, o której mowa w przepisach ustawy, podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego walut obcych
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia
zamiaru koncentracji lub nałożenia kary.
Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:
-

-

-

-

-

-

-

jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2
Ustawy o UOKiK, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat
obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000,00 euro;
jeżeli obrót żadnego z przedsiębiorców, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 lub 3 Ustawy o UOKiK,
nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych
poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000,00 euro;
polegającej na przejęciu kontroli nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami należącymi do jednej grupy
kapitałowej oraz jednocześnie nabyciu części mienia przedsiębiorcy lub przedsiębiorców należących do
tej grupy kapitałowej - jeżeli obrót przedsiębiorcy lub przedsiębiorców, nad którymi ma nastąpić
przejęcie kontroli, i obrót realizowany przez nabywane części mienia nie przekroczył łącznie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie
równowartości 10 000 000,00 euro;
polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich
odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub
cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem,
że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że instytucja ta nie
wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub wykonuje te prawa
wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych
akcji albo udziałów;
polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu
zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub
udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży;
następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający
przejąć kontrolę lub nabywający część mienia jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej,
do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego lub którego część mienia jest nabywana;
przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują: wspólnie łączący się przedsiębiorcy, przedsiębiorca przejmujący
kontrolę, wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy oraz
przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy. Postępowanie antymonopolowe w sprawach
koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia.
Prezes UOKiK wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku
nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku.
Wydając zgodę Prezes UOKiK może na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji
nałożyć obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do zbycia całości lub części majątku jednego
lub kilku przedsiębiorców, wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w
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szczególności przez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu
zarządzającego lub nadzorczego jednego lub kilku przedsiębiorców, udzielenia licencji praw wyłącznych
konkurentowi.
Prezes UOKiK określa w decyzji termin spełnienia warunków oraz nakłada na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców
obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych warunków. Decyzje w sprawie
udzielenia zgody na koncentrację wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja nie została
dokonana. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, na wniosek przedsiębiorcy, przedłużyć, w
drodze postanowienia, wyżej wskazany termin, jeżeli przedsiębiorca wykaże, że nie nastąpiła zmiana okoliczności,
w wyniku której koncentracja może spowodować istotne ograniczenie konkurencji na rynku.
Zgodnie z art. 106 Ustawy o UOKiK, Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę
pieniężną w wysokości nie większej niż 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok
nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie:
-

dopuścił się naruszenia zakazu określonego w art. 6 Ustawy o UOKiK, w zakresie niewyłączonym na
podstawie art. 7 i art. 8 Ustawy o UOKiK, lub naruszenia zakazu określonego w art. 9 Ustawy o UOKiK;
dopuścił się naruszenia art. 101 lub art. 102 TfUE;
dokonał koncentracji bez uzyskania zgody Prezesa UOKiK;
dopuścił się naruszenia zakazu określonego w art. 24 Ustawy o UOKiK.

Prezes UOKiK może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości
stanowiącej równowartość do 50 000 000,00 euro, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie:
-

-

we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o UOKiK, lub w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 94
ust. 2 Ustawy o UOKiK, podał nieprawdziwe dane;
nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 10 ust. 9, art. 12 ust. 3, art. 19
ust. 3, art. 28 ust. 3 lub art. 50 Ustawy o UOKiK bądź udzielił nieprawdziwych lub wprowadzających
w błąd informacji;
uniemożliwia lub utrudnia rozpoczęcie lub przeprowadzenie kontroli na podstawie art. 105a lub art. 105i,
w tym nie wykonuje obowiązków określonych w art. 105d ust. 1 lub w art. 105e ust. 1 Ustawy o UOKiK;
uniemożliwia lub utrudnia rozpoczęcie lub przeprowadzenie przeszukania na podstawie art. 91 lub art.
105n, w tym nie wykonuje obowiązków określonych w art. 105d ust. 1 lub w art. 105e ust. 1 Ustawy
o UOKiK.

Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorców, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej
równowartość do 10 000,00 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu decyzji wydanych na podstawie art. 10, art.
12 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 2 i 4, art. 26, art. 27 ust. 2, art. 28 ust. 1 oraz art. 89 ust. 1 i 3,
postanowień wydanych na podstawie art. 105g ust. 1 Ustawy o UOKiK lub wyroków sądowych w sprawach z
zakresu praktyk ograniczających konkurencję, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz
koncentracji; karę pieniężną nakłada się, licząc od daty wskazanej w decyzji.
Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład
organu zarządzającego przedsiębiorcy karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego
wynagrodzenia, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie:
-

nie wykonała decyzji, postanowień lub wyroków, o których mowa w art. 107 Ustawy o UOKiK;
nie zgłosiła zamiaru koncentracji, o którym mowa w art. 13 Ustawy o UOKiK.

Prezes UOKiK może uchylić decyzje, o których mowa w art. 18, 19 ust. 1 i w art. 20 ust. 2 Ustawy o UOKiK,
jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za które są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący
w koncentracji lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają warunków, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 Ustawy
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o UOKiK. Jeżeli w przypadkach, o których mowa wyżej, koncentracja została już dokonana, a przywrócenie
konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, określając termin
jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności podział połączonego przedsiębiorcy
na warunkach określonych w decyzji, zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy, zbycie udziałów lub akcji
zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub rozwiązanie spółki, nad którą
przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia
dokonania koncentracji. Przepis ten stosuje się odpowiednio w przypadku niezgłoszenia Prezesowi UOKiK
zamiaru koncentracji oraz w przypadku niewykonania decyzji o zakazie konkurencji.
4.8.4.

Obrót akcjami Emitenta podlega ograniczeniom określonym w Rozporządzeniu Rady (WE) nr
139/2004 z dnia 20 stycznia 2004r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców
(Rozporządzenie w sprawie koncentracji)

Rozporządzenie w sprawie koncentracji reguluje tzw. koncentrację o wymiarze wspólnotowym. Koncentracja
o wymiarze wspólnotowym dotyczy przedsiębiorstw i powiązanych z nimi podmiotów, które przekraczają
określone progi obrotu towarami i usługami. Rozporządzenie w sprawie koncentracji obejmuje wyłącznie
koncentracje prowadzące do trwałej zmiany struktury własnościowej w przedsiębiorstwie.
Koncentracja ma wymiar wspólnotowy, jeżeli:
-

łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 5 000 mln euro;
oraz
łączny obrót przypadający na Wspólnotę, każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych
przedsiębiorstw, wynosi więcej niż 250 mln euro,

chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych
obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym Państwie Członkowskim.
Koncentracja, która nie osiąga progów ustanowionych punktach powyżej, ma wymiar wspólnotowy, w przypadku
gdy:
-

-

łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 2 500 mln euro;
w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich łączny obrót wszystkich zainteresowanych
przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 mln euro;
w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich, dla których łączny obrót wszystkich
zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 mln euro, łączny obrót każdego z co najmniej
dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 25 mln euro; oraz
łączny obrót przypadający na Wspólnotę każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych
przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 mln euro,

chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych
obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym Państwie Członkowskim.
Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem,
a po zawarciu umowy, ogłoszeniu publicznej oferty lub przejęciu większościowego udziału.
Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w sprawie koncentracji można również
dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji
o wymiarze wspólnotowym.
Uznaje się, że koncentracja występuje w przypadku, gdy trwała zmiana kontroli wynika z:
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-

łączenia się dwóch lub więcej wcześniej samodzielnych przedsiębiorstw lub części przedsiębiorstw; lub
przejęcia, przez jedną lub więcej osób już kontrolujących co najmniej jedno przedsiębiorstwo albo przez
jedno lub więcej przedsiębiorstw, bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym lub częścią jednego
lub więcej innych przedsiębiorstw, czy to wartościowych drodze zakupu papierów wartościowych lub
aktywów, czy to w drodze umowy lub w jakikolwiek inny sposób.

Uznaje się, że koncentracja nie występuje w przypadku, gdy:
-

-

-

instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których normalna
działalność obejmuje transakcje i obrót papierami wartościowymi, prowadzone na własny rachunek lub
na rachunek innych, czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich
odsprzedaży, pod warunkiem że nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów
wartościowych w celu określenia zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem że
wykonują te prawa wyłącznie w celu przygotowania zbycia całości lub części tego przedsiębiorstwa lub
jego aktywów, bądź zbycia tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem że wszelkie takie zbycie
następuje w ciągu jednego roku od daty nabycia; okres ten może być przedłużony przez Komisję
działającą na wniosek, w przypadku gdy takie instytucje lub firmy udowodnią, że zbycie nie było
w zasadzie możliwe w ciągu tego okresu;
kontrolę przejmuje osoba upoważniona przez władze publiczne zgodnie z prawem Państwa
Członkowskiego dotyczącym likwidacji, upadłości, niewypłacalności, umorzenia długów, postępowania
układowego lub analogicznych postępowań;
przejęcia bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym lub częścią jednego lub więcej innych
przedsiębiorstw przeprowadzane są przez holdingi finansowe, określone w art. 5 ust. 3 czwartej
dyrektywy Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. ustanowionej w oparciu o art. 54 ust. 3 lit. g)
Traktatu, w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, jednakże pod
warunkiem że prawa głosu w odniesieniu do holdingu wykonywane są, w szczególności w stosunku do
mianowania członków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw, w których mają one
udziały, wyłącznie w celu zachowania pełnej wartości tych inwestycji, a nie ustalania, bezpośrednio lub
pośrednio, zachowania konkurencyjnego tych przedsiębiorstw.

Komisja może, przez decyzję zgłoszoną bezzwłocznie zainteresowanym przedsiębiorstwom i właściwym
władzom pozostałych Państw Członkowskich, skierować zgłaszaną koncentrację do właściwych władz danego
Państwa Członkowskiego. W ciągu 15 dni roboczych od daty otrzymania kopii zgłoszenia Państwo Członkowskie,
z własnej inicjatywy lub na prośbę Komisji, może powiadomić Komisję, która zawiadamia zainteresowane
przedsiębiorstwa, o tym, że:
-

koncentracja grozi znaczącym zakłóceniem konkurencji na rynku tego Państwa Członkowskiego, który
ma wszelkie cechy odrębnego rynku; lub
koncentracja zakłóciłaby konkurencję na rynku tego Państwa Członkowskiego, który ma wszelkie cechy
odrębnego rynku i nie stanowi on znacznej części wspólnego rynku.

Komisja bada zgłoszenie niezwłocznie po jego otrzymaniu, nie dłużej jednak, niż w ciągu 25 dni. W przypadku
gdy stwierdza ona, że zgłaszana koncentracja nie wchodzi w zakres niniejszego rozporządzenia, fakt ten
odnotowywany jest w formie decyzji. W przypadku gdy stwierdza ona, że chociaż zgłaszana koncentracja podlega
zakresowi niniejszego rozporządzenia, ale nie wzbudza poważnych wątpliwości co do jej zgodności ze wspólnym
rynkiem, podejmuje decyzję o niezgłoszeniu sprzeciwu i stwierdza, że jest ona zgodna ze wspólnym rynkiem.
Decyzję stwierdzającą zgodność koncentracji ze wspólnym rynkiem uznaje się za uwzględniającą ograniczenia,
które są bezpośrednio związane i konieczne dla dokonania koncentracji.

385

Prospekt emisyjny Sescom S.A.
Jeżeli Komisja stwierdza, że zgłaszana koncentracja podlega zakresowi Rozporządzenia w sprawie koncentracji
i wzbudza poważne wątpliwości co do zgodności ze wspólnym rynkiem, podejmuje decyzję o wszczęciu
postępowania.
Komisja Europejska może nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości do 10% łącznych przychodów
przedsiębiorstwa w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu art. 5 Rozporządzenia w sprawie kontroli, jeżeli
przedsiębiorca ten dokonał koncentracji bez zgody Komisji Europejskiej lub wbrew decyzji Komisji Europejskiej.
Ponadto, zgodnie z art. 8 ust 4 Rozporządzenia w sprawie kontroli, w niektórych wypadkach, a w szczególności
w przypadku dokonania koncentracji, która została zakazana, Komisja Europejska może nakazać odwrócenie
skutków koncentracji, np. poprzez podział przedsiębiorcy lub zbycie całości lub części majątku, udziałów lub
akcji.
4.9.

Obowiązujące regulacje dotyczące obowiązkowych ofert przejęcia lub przymusowego wykupu i
odkupu w odniesieniu do papierów wartościowych

Na Dzień Prospektu nie istnieją żadne obowiązujące oferty przejęcia w stosunku do Emitenta, wezwania do
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Emitenta, nie toczą się również procedury przymusowego wykupu
drobnych akcjonariuszy Emitenta przez akcjonariuszy większościowych (squeeze -out) ani procedury
umożliwiające akcjonariuszom mniejszościowym Emitenta sprzedaż ich akcji po przejęciu kontroli nad
Emitentem przez innego akcjonariusza (sell-out).
4.9.1.

Przymusowy wykup

Akcjonariuszowi Emitenta, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego
dominującymi oraz podmiotami, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te
podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej
polityki wobec tej spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności
powodujące powstanie tych obowiązków, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu, przysługuje, w terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, prawo
żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup).
Cenę przymusowego wykupu ustala się zgodnie z art. 79 ust. 1–3 Ustawy o Ofercie. Jeżeli osiągnięcie lub
przekroczenie progu nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych
akcji Emitenta, cena przymusowego wykupu nie może być niższa od ceny proponowanej w tym wezwaniu.
Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest
żądanie wykupu. Ogłoszenie żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu następuje po
ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem
przymusowego wykupu. Ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub
innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. Przymusowy wykup
jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, który jest obowiązany – nie później niż na 14 dni roboczych przed rozpoczęciem
przymusowego wykupu – do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia Komisji oraz spółki
prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są dane akcje. Podmiot ten załącza do zawiadomienia
informacje na temat przymusowego wykupu.
4.9.2.

Przymusowy odkup

Akcjonariusz Emitenta może zażądać wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który
osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów Emitenta. Żądanie składa się na piśmie w terminie trzech
miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie tego progu przez innego akcjonariusza. W
przypadku, gdy informacja o osiągnięciu lub przekroczeniu progu ogólnej liczby głosów nie została przekazana
do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 70 pkt 1 Ustawy o Ofercie, termin na złożenie żądania
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biegnie od dnia, w którym akcjonariusz, który może żądać wykupienia posiadanych przez niego akcji, dowiedział
się lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o osiągnięciu lub przekroczeniu tego progu
przez innego akcjonariusza. Żądaniu odkupu są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął
lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie
30 dni od dnia jego zgłoszenia. Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej
ze stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, o ile członkowie tego porozumienia
posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej 90% ogólnej liczby głosów.
Akcjonariusz żądający wykupienia akcji uprawniony jest do otrzymania ceny nie niższej niż określona zgodnie z
art. 79 ust. 1–3 Ustawy o Ofercie, chyba że osiągnięcie lub przekroczenie progu nastąpiło w wyniku ogłoszonego
wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji Emitenta, wtedy cena przymusowego odkupu
nie może być niższa od ceny proponowanej w tym wezwaniu.
4.10.

Wskazanie publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta dokonanych przez osoby
trzecie w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz bieżącego roku obrotowego

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, w ciągu ostatniego roku obrotowego i ciągu bieżącego roku obrotowego nie
zostały złożone przez osoby trzecie żadne oferty w stosunku do kapitału Emitenta.
4.11.

Informacje na temat potrącania u źródła podatków od dochodu

Wskazane poniżej zasady są jedynie zasadami ogólnymi i podstawowymi w dziedzinie opodatkowania
związanego z posiadaniem akcji. W celu uzyskania precyzyjnych informacji, Inwestor powinien skorzystać
z usług doradcy podatkowego, prawnego lub finansowego.
4.11.1. Podatek od osób fizycznych
Opodatkowanie osób fizycznych uregulowane jest w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U.
z 2012 r. poz. 361, updf). Z tytułu wypłaty dywidendy pobierany jest od osoby fizycznej podatek dochodowy z
dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4) updf w
wysokości 19% osiągniętego dochodu (przychodu). Dochodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami
opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 updf.
Zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów (przychodów), o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 updf,
w zakresie dywidendy oraz dochodów (przychodów) określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 3 lub 6 updf, pobierają,
jako płatnicy, podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla podatników, jeżeli dochody
(przychody) te zostały uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z papierami wartościowymi
zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za pośrednictwem tych
podmiotów.
Od dochodów (przychodów) przekazanych na rzecz podatników uprawnionych z papierów wartościowych
zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie
przewidzianym w Ustawie o Obrocie, podatek płatnik pobiera od łącznej wartości dochodów (przychodów)
przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku
zbiorczego.
Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów
finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji)
oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego
zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Dochodem o którym mowa w art.
30b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, jest:
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-

-

-

-

-

różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych
a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1
pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14 updf;
różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów
wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b Ustawy o Obrocie, a kosztami uzyskania przychodu,
określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a updf;
różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów
finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi
na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a updf;
różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) a kosztami
uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c updf;
różnica pomiędzy przychodem określonym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a updf a kosztami
uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e updf;
różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki kapitałowej
powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę
kapitałową a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1ł updf
-w roku podatkowym.

Powyższe przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną
jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu
podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem
udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem
rezydencji.
4.11.2. Podatek od osób prawnych
Opodatkowanie osób prawnych uregulowane jest w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U.
z 2014 r. poz. 851, updp). Zgodnie art. 10 updp dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z
zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b updp, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym
także:
-

-

dochód z umorzenia udziałów (akcji);
przychód z wystąpienia wspólnika ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 updp, które następuje w inny
sposób niż poprzez umorzenie akcji;
przychód ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3 updp,
które następuje w inny sposób niż poprzez umorzenie akcji;
wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki;
dochód spółki przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód
przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot
przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) takiej spółki albo spółdzielni;
w przypadku połączenia lub podziału spółek - dopłaty w gotówce otrzymane przez wspólników spółki
przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych;
w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez
wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią
zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości
udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub
objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt
8 updp; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość
lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów
(akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość
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-

-

nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji)
przed podziałem;
zapłata, o której mowa w art. 12 ust. 4d updp;
wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał
zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą
prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia;
odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę, o której mowa w art. 1 ust.
3 updp.

Dochody (przychody) z powyższych źródeł, ewentualnie po pomniejszeniu o kwoty niestanowiące przychodów,
określone w art. 12 ust. 4 pkt 3 updp, opodatkowane są, zgodnie z art. 22 ust. 1 updp, zryczałtowanym podatkiem
w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz
innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.
Zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału
w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału
w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 updp, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka
mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych, o których mowa w punkcie powyżej, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub
w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od
całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
3) spółka, o której mowa w punkcie drugim powyżej, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów
(akcji) w kapitale spółki, o której mowa w punkcie pierwszym powyżej;
4) spółka, o której mowa w punkcie drugim powyżej, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania
podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.
Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której
mowa w pkt 3 powyżej, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.
Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów
(akcji), w wysokości określonej w pkt 3) powyżej, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału
w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu
uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w
wysokości określonej w pkt 3 powyżej, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w pkt 2)
powyżej, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) w
wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo
do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze
zwolnienia.
Płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca dywidendę, która potrąca kwotę ryczałtowanego podatku
dochodowego z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla podatnika urzędu
skarbowego. Płatnikiem podatku w przypadku wypłat należności z tytułu dywidend uzyskanych z papierów
wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych będą podmioty
389

Prospekt emisyjny Sescom S.A.
prowadzące rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze, jeżeli wypłata należności będzie
następować za pośrednictwem tych podmiotów.
Zgodnie z art. 25 updp, osoby prawne, które sprzedały papiery wartościowe, zobowiązane są do wykazania
uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej co miesiąc deklaracji podatkowej o wysokości dochodu lub straty,
osiągniętych od początku roku podatkowego oraz do wpłacania na rachunek właściwego urzędu skarbowego
zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów uzyskanych od początku roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest
jako różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą
zaliczek zapłaconych za poprzednie miesiące tego roku. Podatnik może również wybrać uproszczony sposób
deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 ust. 6 i 7 updp.
Powyższe przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną
jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu
podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem
udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem
rezydencji.
4.11.3. Opodatkowanie zagranicznych osób fizycznych i osób prawnych
Obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku u źródła w wysokości 19% przychodu spoczywa na podmiocie
prowadzącym rachunek papierów wartościowych podmiotu zagranicznego w przypadku, gdy kwoty związane
z udziałem w zyskach osób prawnych wypłacane są na rzecz inwestorów zagranicznych, którzy podlegają
w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli:
-

osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu (art. 3 ust.
2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych) i
osób fizycznych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (art. 3
ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).

Co do zasady jednak, zgodnie z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest
Rzeczpospolita Polska, zagraniczne osoby fizyczne i osoby prawne nie podlegają opodatkowaniu z tytułu wypłaty
dywidend oraz sprzedaży (zamiany) papierów wartościowych, pod warunkiem przedstawienia certyfikatu
rezydencji.
4.11.4. Opodatkowanie z tytułu odpłatnego zbycia praw do akcji (PDA) lub praw poboru
Odnośnie opodatkowania z tytułu odpłatnego zbycia praw do akcji lub praw poboru zastosowanie znajdują zasady
wskazane powyżej w pkt 4.11.1 i 2.
4.11.5. Podatek od czynności cywilnoprawnych
Zgodnie z Ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 223, Ustawa o pcc), stawki
podatkowe w przypadku sprzedaży lub zamiany papierów wartościowych oraz praw do akcji lub praw poboru
wynoszą 1% wartości zbytego prawa.
Na podstawie art. 2 pkt 4 Ustawy o pcc, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają
czynności prawne, jeżeli przynamniej jedna ze stron z tytułu dokonywania tej czynności na podstawie odrębnych
przepisów jest:
-

opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub
zwolniona od tego podatku, z wyjątkiem
między innymi umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.
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Ponadto, zwolniona z opodatkowania jest sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami
finansowymi:
-

firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym;
dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych;
dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego;
dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy
inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego w
rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie.

Zgodnie z definicją obrotu zorganizowanego zawartą w art. 3 pkt 9 Ustawy o Obrocie, przez obrót zorganizowany
rozumie się obrót papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu. W związku z czym obrót
instrumentami finansowymi Emitenta jest zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych.
4.11.6. Podatek od spadków i darowizn
Zgodnie z Ustawą o Podatku od Spadków i Darowizn (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 205), nabycie przez osoby fizyczne
w drodze spadku lub darowizny, praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem papierów
wartościowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli:
-

w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca, spadkobierca lub obdarowany był
obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa lub
powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy darczyńcą
i obdarowanym.
4.11.7. Odpowiedzialność płatnika
Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 Ustawy Ordynacja Podatkowa (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) płatnik, który nie
wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym
terminie organowi podatkowemu, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik
odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest niezależna od woli płatnika.
Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią
inaczej albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika.

5.

Informacje o warunkach oferty

Sporządzenie niniejszego Prospektu emisyjnego nie jest związane z przeprowadzeniem oferty papierów
wartościowych.

6.

Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu i ustalenia dotyczące obrotu
Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie
do obrotu, z uwzględnieniem ich dystrybucji na rynku regulowanym lub innych rynkach

6.1.

Zamiarem Emitenta jest aby:
-

750 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
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-

50 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
100 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
450 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

notowanych było na rynku równoległym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Niezwłocznie po zatwierdzeniu niniejszego Prospektu, Emitent złoży odpowiednie wnioski na GPW o
dopuszczenie i wprowadzenie ww. papierów wartościowych do obrotu na rynku równoległym GPW.
Dopuszczenie Akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym takim jak rynek równoległy GPW, wymaga
spełnienia warunków określonych w Regulaminie GPW, a także uzyskania odpowiedniej zgody Zarządu GPW.
Dopuszczenie akcji Emitenta do obrotu giełdowego wymaga spełnienia warunków określonych w Regulaminie
GPW, a także uzyskania stosownej uchwały Zarządu Giełdy. Emitent zamierza złożyć wniosek o dopuszczenie
i wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynek równoległy GPW akcji serii Akcji serii A2, B, C oraz D.
Spółka zamierza podjąć wszelkie działania niezbędne do tego, aby ww. papiery wartościowe zostały dopuszczone
i wprowadzone do obrotu giełdowego w najkrótszym możliwym terminie od zatwierdzenia Prospektu. Nie ma
jednak pewności, że wszystkie wymienione w § 3 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 6 Regulaminu GPW warunki zostaną
spełnione i że akcje Spółki zostaną dopuszczone do obrotu giełdowego w planowanym terminie oraz na
planowanym rynku.
Zgodnie z § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2 Regulaminu GPW, do obrotu giełdowego mogą być dopuszczone
instrumenty finansowe, o ile:
1) został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru
albo został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, którego równoważność w rozumieniu
przepisów Ustawy o ofercie została stwierdzona przez właściwy organ nadzoru, chyba że sporządzenie,
zatwierdzenie lub stwierdzenie równoważności dokumentu informacyjnego nie jest wymagane;
2) ich zbywalność nie jest ograniczona;
3) w stosunku do ich emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne.
Emitent informuje, że zbywalność akcji Emitenta jest nieograniczona oraz na Datę Prospektu nie toczy się
w stosunku do niego postępowanie upadłościowe ani likwidacyjne. W opinii Emitenta brak jest podstaw by
przypuszczać, że postępowania takie miałyby być otworzone w najbliższej przyszłości. W związku z powyższym
ryzyko niespełnienia warunków wymienionych w § 3 ust. 1 Regulaminu GPW jest znikome.
Zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu GPW, dopuszczane do obrotu giełdowego akcje powinny spełniać następujące
warunki:
1) iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej tych akcji, a w przypadku gdy
określenie tej ceny nie jest możliwe – kapitały własne emitenta, powinny wynosić co najmniej 60 mln zł
albo równowartość w złotych co najmniej 15 mln euro, zaś w przypadku emitenta, którego akcje co
najmniej jednej emisji były przez okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających bezpośrednio złożenie
wniosku o dopuszczenie do obrotu giełdowego przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym lub
w organizowanym przez Giełdę alternatywnym systemie obrotu - co najmniej 48 mln zł albo
równowartość w złotych co najmniej 12 mln euro
2) w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na
walnym zgromadzeniu emitenta, powinno się znajdować co najmniej:
a) 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego oraz
b) 100 tys. akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej co
najmniej 4 mln zł albo równowartości w złotych równej co najmniej 1 mln euro, liczonej według
ostatniej ceny sprzedaży lub emisyjnej.
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Zgodnie z § 3 ust. 9 Regulaminu GPW, wartość akcji ustala się przy zastosowaniu średnich bieżących kursów
walut obcych, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski, obowiązujących w dniu poprzedzającym dzień złożenia
wniosku o dopuszczenie do obrotu giełdowego.
Zgodnie z § 3 ust. 10 Regulaminu GPW w przypadku, gdy akcje objęte wnioskiem o dopuszczenie:
1) są notowane na innym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, albo gdy akcje te były
notowane na innym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu w okresie bezpośrednio
poprzedzającym złożenie wniosku o dopuszczenie, wartość akcji ustala się na podstawie średniego kursu
tych akcji na tym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, z ostatnich 3 miesięcy
poprzedzających dzień złożenia wniosku o dopuszczenie; w przypadku notowania tych akcji na innym
rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu przez okres krótszy niż 3 miesiące, wartość tą
ustala się na podstawie średniego kursu tych akcji z całego tego okresu (z wyłączeniem kursu z dnia
złożenia wniosku o dopuszczenie);
2) są notowane, albo były notowane, zarówno na innym rynku regulowanym (innych rynkach
regulowanych), jak i w alternatywnym systemie obrotu (alternatywnych systemach obrotu), wartość akcji
ustala się jako średnią arytmetyczną średniego kursu na innym rynku regulowanym (średnich kursów na
innych rynkach regulowanych) i średniego kursu w alternatywnym systemie obrotu (średnich kursów w
alternatywnych systemach obrotu), z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o
dopuszczenie do obrotu giełdowego, a w przypadku krótszego okresu notowania –z całego tego okresu
(z wyłączeniem dnia złożenia wniosku o dopuszczenie).
Zgodnie z § 10 Regulaminu GPW rozpoznając wniosek o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu
giełdowego, Zarząd Giełdy bierze pod uwagę:
1) sytuację finansową emitenta i jej prognozę, a zwłaszcza rentowność, płynność i zdolność do obsługi
zadłużenia, jak również inne czynniki mające wpływ na wyniki finansowe emitenta,
2) perspektywy rozwoju emitenta, a zwłaszcza ocenę możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych
z uwzględnieniem źródeł ich
3) finansowania,
4) doświadczenie oraz kwalifikacje członków organów zarządzających i nadzorczych emitenta,
5) warunki, na jakich emitowane były instrumenty finansowe i ich zgodność z zasadami, o których mowa
w § 35 Regulaminu GPW (a więc z zasadami publicznego charakteru obrotu giełdowego określonymi we
wspólnych uchwałach Rady i Zarządu Giełdy),
6) bezpieczeństwo obrotu giełdowego i interes jego uczestników.
Ponadto, zgodnie z § 11 Regulaminu GPW, w celu wprowadzenia papierów wartościowych do obrotu na GPW
emitent powinien złożyć odpowiedni wniosek do Zarządu GPW w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia przez
Zarząd GPW uchwały o dopuszczeniu papierów wartościowych do obrotu na GPW.
Spółka niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, które to umożliwią podejmie działania w celu zakończenia
notowań Akcji serii B, C i D na rynku NewConnect oraz równoczesnego dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii
A2, B, C i D do obrotu giełdowego prowadzonego przez GPW na rynku równoległym.
W ocenie Spółki na Datę Prospektu Emitent spełnia warunki dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na
rynku równoległym w zakresie rozproszenia. Na Datę Prospektu nie jest znana ostateczna kapitalizacja rynkowa
Emitenta liczona według ceny rynkowej akcji notowanych na rynku NewConnect ze średniego kursu tych akcji z
ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o ich dopuszczenie. W ocenie Zarządu przyszła
kapitalizacja na ten dzień, będzie przewyższała wymaganą minimalną jej wartość tj. 48 mln zł. Jednakże w
przypadku znaczącego spadku kursu akcji Emitenta na rynku NewConnect istnieje ryzyko, iż Emitent może nie
spełnić wymogu minimalnej wartości akcji. Emitent zamierza podjąć wszelkie działania niezbędne do tego, aby
Akcje zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku równoległym GPW w najkrótszym możliwym
terminie.
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Istnieje ryzyko, że Spółka nie spełni kryteriów określonych w Regulaminie GPW i nie uzyska zgody Zarządu
GPW na dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku równoległym (Spółka może się odwołać od uchwały Zarządu
GPW w sprawie odmowy wydania zgody do rady nadzorczej GPW). W razie odmowy dopuszczenia Akcji do
obrotu na rynku równoległym Spółka nie będzie mogła złożyć kolejnego wniosku w sprawie dopuszczenia tych
samych Akcji do obrotu przez okres sześciu miesięcy od dnia doręczenia uchwały Zarządu GPW, a w przypadku
odwołania się od wyżej wymienionej uchwały - od dnia doręczenia uchwały rady nadzorczej GPW. Ponadto
zgodnie z Regulaminem GPW Zarząd GPW może uchylić uchwałę dotyczącą dopuszczenia instrumentów
finansowych do obrotu, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od przyjęcia takiej uchwały nie zostanie złożony wniosek
o wprowadzenie Akcji do obrotu na GPW.
Nie ma zatem pewności, że wszystkie wymienione powyżej warunki zostaną spełnione w okresie ważności
Prospektu i że Akcje Emitenta zostaną dopuszczone do obrotu na rynku równoległym GPW.
6.2.

Wszystkie rynki regulowane lub rynki równoważne, na których zgodnie z wiedzą Emitenta,
są dopuszczone do obrotu papiery wartościowe tej samej klasy, co papiery wartościowe oferowane
lub dopuszczone do obrotu

Akcje Emitenta nie są dopuszczone do obrotu na żadnym rynku regulowanym lub równoważnym.
6.3.

Informacje o ewentualnej subskrypcji prywatnej papierów wartościowych tej samej klasy
co papiery oferowane w drodze oferty publicznej lub wprowadzane do obrotu na rynku
regulowanym

Poza akcjami serii A2, B, C i D, które mają być przedmiotem dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, nie
zostały utworzone inne papiery wartościowe tej samej klasy lub inne klasy, które są przedmiotem subskrypcji lub
plasowania o charakterze publicznym lub prywatnym.
6.4.

Nazwa i adres podmiotów posiadających wiążące zobowiązanie do działania jako pośrednicy
w obrocie na rynku wtórnym, zapewniających płynność oraz podstawowe warunki ich
zobowiązania

Akcje serii B, C i D są przedmiotem obrotu na rynku wtórnym w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.
Na podstawie umowy o pełnienie funkcji animatora rynku dla akcji Emitenta, od dnia 22 maja 2013 roku Dom
Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej pełni zadania Animatora Rynku dla akcji spółki Sescom S.A.
6.5.

Informacje na temat stabilizacji cen w związku z ofertą

Emitent nie planuje podejmować działań stabilizacyjnych związanych ze stabilizacją kursu akcji. Do Daty
Prospektu Emitent nie zawarł umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną.

7.
7.1.

Informacje na temat właścicieli papierów wartościowych objętych sprzedażą
Podmioty oferujące akcje do sprzedaży

Nie dotyczy. Niniejszy Prospekt nie jest związany ze sprzedażą akcji.
7.2.

Liczba i rodzaj akcji oferowanych do sprzedaży

Nie dotyczy. Niniejszy Prospekt nie jest związany ze sprzedażą akcji.
7.3.

Umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up”

Nie dotyczy. Emitent nie zawarł umów zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up” z żadnym podmiotem.
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8.

Koszty emisji lub oferty

Nie dotyczy. Sporządzenie niniejszego Prospektu nie jest związane z przeprowadzeniem emisji lub oferty
papierów wartościowych.

9.

Rozwodnienie

Nie dotyczy. Sporządzenie Prospektu nie jest związane z przeprowadzeniem oferty papierów wartościowych.

10. Informacje dodatkowe
10.1.

Zakres działań doradców związanych z emisją

Sporządzenie Prospektu nie jest związane z przeprowadzeniem emisji lub oferty papierów wartościowych.
10.2.

Wskazanie innych informacji w Dokumencie Ofertowym, które zostały zbadane lub przejrzane
przez uprawnionych biegłych rewidentów, oraz w odniesieniu, do których sporządzili oni raport

W Dokumencie Ofertowym nie zostały zamieszczone żadne informacje zbadane lub przejrzane przez
uprawnionych biegłych rewidentów.
10.3.

Dane o ekspertach, których oświadczenia lub raporty zostały zamieszczone w Dokumencie
Ofertowym

W Dokumencie Ofertowym nie zostały zamieszczone żadne oświadczenia lub raporty ekspertów.
10.4.

Oświadczenie o rzetelności informacji uzyskanych od osób trzecich oraz o źródłach tych informacji

W celu sporządzenia Dokumentu Ofertowego nie wykorzystywano informacji uzyskanych od osób trzecich.
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Załącznik 2 – Statut
Tekst jednolity
STATUT SESCOM Spółki Akcyjnej
§1
Firma Spółki brzmi: SESCOM Spółka Akcyjna. --------------------------------------------------------§2
Siedzibą Spółki jest Gdańsk. --------------------------------------------------------------------------------§3
Założycielami Spółki są:----------------------------------------------------------------------------------1)

Sławomir Krzysztof Halbryt, -----------------------------------------------------------------------

2)

Julita Ilecka. --------------------------------------------------------------------------------------- --§4

1.

Spółka zostaje zawiązana na czas nieograniczony. --- ------------------------------------------

2.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-------------------

3.

Spółka na obszarze swego działania tworzy oddziały, filie i inne przedstawicielstwa. ----§5

1.

Przedmiotem działania Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:--------------- ------1) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (18); -------------------------- -----2) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (26);------------------ -----3) Produkcja urządzeń elektrycznych (27); ----------------------------------------------------- -----4) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (33); -------------------------- ------5) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (41); -------------------------- -----6) Roboty budowlane związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
(42.2);------------------------------------------------------------------ -----7) Roboty budowlane specjalistyczne (43); ----------------------------------------------------- -----8) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (46); ------------ -----9) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (47);10) Telekomunikacja (61); ------------------------------------------------------------------------- ------11) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność
powiązana (62); ------------------------------------------------------------- ------------12) Działalność usługowa w zakresie informacji (63); ----------------------------------------- -----13) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68); ------------------------------ -----14) Działalność firm centralnych (Head Offices); doradztwo związane z zarządzaniem (70);-- -406
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15) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (71); -- -----16) Badania naukowe i prace rozwojowe (72); -------------------------------------------------- -----17) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (74); ------------------------ -----18) Wynajem i dzierżawa (77);--------------------------------------------------------------------- -----19) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów
zieleni (81); -------------------------------------------------- ------20) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca
prowadzenie działalności gospodarczej (82);------------------------------ -----21) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (95.1).--------------- ------22) Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców
(38);--------------------------------------- ----------------------------------------23) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
(39);----------------------------------------------------------------- ---------24) Działalność wydawnicza (58)-------------------------------------------------------- ---------------25) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań
dźwiękowych i muzycznych (59);------------------------------------------------------ ---26) Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),--------------------- -27) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z);------------------------------------------------- -28) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń
i funduszów emerytalnych (64.99.Z);------------------------------29) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z.),------------------------------- ------------------30) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (73)----------------------------------------------- --31) Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników (78.30.Z)------------------ 32) Pozaszkolne formy edukacji (85.5)-------------------------------------------------------. ---------2.

Stosownie do treści art. 417 §4 KSH zmiana przedmiotu działalności spółki następuje bez wykupu akcji, jeżeli
uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących, co najmniej
połowę kapitału zakładowego.-------------- -

3.

W przypadku gdy określona działalność wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia działalność taka może
zostać podjęta przez Spółkę po uzyskaniu koncesji lub zezwolenia.
§6

1.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) złotych i składa się z 2.100.000 (dwa
miliony sto tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------------a)

750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A1 o numerach od 000001 do 750000, o
wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, -------------------

b) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 o numerach od 000001 do 750.000,
o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, -------------------c)

50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 1 do 50.000 o wartości nominalnej
1 (jeden) złoty każda. --------------------------------------------- --

d) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o numerach od 1 do 100.000 o wartości nominalnej 1
(jeden) złoty każda.------------------------ ----------------------- -407
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e)

450.000 (czterysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 1 do 450.000 o wartości
nominalnej 1 (jeden) złoty każda.----------------------------------- --

2.

Akcje imienne serii A1 są uprzywilejowane, co do głosu; każda posiada dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.
----- -------------------------------------------------------------------------

3.

Zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie dokonuje Walne Zgromadzenie na wniosek
akcjonariusza. -------------------------------------------------------- --

4.

Do czasu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za pierwszy pełny rok działalności Spółki, akcje imienne
serii A pozostają akcjami imiennymi i nie mogą zostać zbyte. ---- --

5.

Akcje mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych. ------------------------------------- ----

6.

Wszystkie akcje serii B objęte przez Sławomira Krzysztofa Halbryt w liczbie 1.000.000 (jeden milion) są
pokrywane wkładem pieniężnym w wysokości 100.000,00zł (sto tysięcy złotych) i opłacone zostały w całości
w tej kwocie przed zarejestrowaniem Spółki.------ --

7.

Zbycie lub obciążenie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgodę udziela Zarząd Spółki. W przypadku
odmowy zbycia akcji akcje nabywa Spółka w celu umorzenia lub odsprzedaży pracownikom Spółki.
§7

1.

Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji, których cenę emisyjną określi
uchwała Walnego Zgromadzenia. Akcje mogą być pokryte wkładem pieniężnym lub niepieniężnym.

2.

Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie
dobrowolne). Warunki i sposób umorzenia, a w szczególności wysokość wynagrodzenia i termin zapłaty
określać będzie każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.

3.

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki i obligacje z prawem
pierwszeństwa.

4.

Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na warunki emisji, jest upoważniony, w terminie do 30
marca 2017 r., do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę do 1.000.000 (jeden milion)
złotych na zasadach określonych poprzez emisję do 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela o
wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.

5.

Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w
granicach określonych w ust. 4, a w szczególności:
a)

ustali liczbę akcji, które mają być wyemitowane w transzy lub serii, ------------------ -

b) ustali ceny emisyjne poszczególnych emisji, --------------------------------------------- -c)

ustali termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji, ---------------------------------------- ---

d) ustali szczegółowe warunki przydziału akcji, ------------------------------------------- --e)

ustali dzień lub dni poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone, ------------- -

f)

podpisze umowy z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje oraz ustali miejsca i
terminy zapisów na akcje, ------------------------------------------

g) podpisze umowy zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, zabezpieczające powodzenie subskrypcji akcji, w
szczególności umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną.
6.

Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie wymaga zmiany Statutu.

7.

Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia
o podwyższeniu kapitału zakładowego. ------------------------ -----408
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8.

Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może ograniczyć lub wyłączyć prawo poboru w stosunku do akcji
emitowanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego w granicach limitu określonego w ust. 4. ------------

9.

Zarząd Spółki prowadzi księgę akcji imiennych i świadectw depozytowych, do których wpisuje imię,
nazwisko lub firmę oraz adres lub siedzibę posiadacza akcji lub świadectwa depozytowego, a także datę
przeniesienia własności akcji na inną osobę wraz z datą wpisu. -------------------------------------------------------------------------------------------------§8

1.

W razie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom Walne Zgromadzenie
upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do
dywidendy za dany rok obrotowy, z zastrzeżeniem art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz innych
powszechnie obowiązujących przepisów.------

2.

Zarząd upoważniony jest, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na
poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, z zachowaniem warunków przewidzianych w art.
349 kodeksu spółek handlowych. -----------

3.

Okres pomiędzy dniem ustalenia praw do dywidendy a dniem wypłaty dywidendy nie powinien wynosić
więcej niż 15 (piętnaście) dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga
szczegółowego uzasadnienia w uchwale Walnego Zgromadzenia.
§9

Władzami Spółki są: ---------------------------------------------------------------------------------------1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, ---------------------------------------------------------------

2.

Rada Nadzorcza, ---------------------------------------------------------------------------------------

3.

Zarząd. --------------------------------------------------------------------------------------------------§ 10

1.

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. ----------------------- -----

2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek
Rady Nadzorczej, albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.
---------------------------------------------------------------

3.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty
zgłoszenia wniosku. ---------------------------------------------------------------§ 11

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Gdyni lub w Warszawie. --------------§ 12
1.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy
ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.------------------------------- ----

2.

Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane, co najmniej 35% (trzydzieści pięć
procent) ogólnej liczby akcji. ------------------------------------------------- --409
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3.

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych
uprawnionych do głosowania. --------------------------------------------------------§ 13

1.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny
członek Rady. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba
wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się
przewodniczącego. --------------------------------

2.

Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. --------------------------------------------------------------------------------------------------§ 14

1.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy Spółki niezastrzeżone niniejszym Statutem dla
innych organów oraz określone przepisami Kodeksu spółek handlowych: ---------- -a)

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, bilansu oraz rachunków
zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy,--------------------------- --------

b) udzielenie absolutorium władzom Spółki z wykonania przez nie obowiązków, ------ -c)

zmiana Statutu Spółki, ------------------------------------------------------------------------ ---

d) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, podwyższenie lub obniżenie kapitałów
rezerwowych,------------------------------------------------------------ e)

połączenie lub przekształcenie spółki, ------------------------------------------------------- -

f)

rozwiązanie i likwidacja spółki, wybór i odwołanie likwidatorów oraz ustalenie zasad podziału majątku
Spółki po likwidacji,------------------------------------------------ --------

g) emisja obligacji, ------------------------------------------------------------------------------- --h) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich
ograniczonego prawa rzeczowego,---------------------------------- i)

sprawy dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub
sprawowaniu zarządu bądź nadzoru, -------------------------------------------- --

j)

zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, ----------------------------------------------- --

k) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, ---------------------------- -l)
2.

rozpatrywanie spraw wniesionych przez Akcjonariuszy zgłoszonych zgodnie z ustawą lub statutem.

Do nabycia, zbycia nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości i prawie
użytkowania wieczystego nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.--------------------------- -------------------------------------------------------------§ 15

1.

Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji

2.

Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są przez Walne Zgromadzenie, które ustala również liczbę członków
Rady Nadzorczej danej kadencji.--------------------------- ----

3.

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres trzyletniej, wspólnej kadencji. Członkowie Rady
Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.
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4.

W skład Rady nadzorczej powinno wchodzić co najmniej dwóch członków, spełniających kryteria
niezależności, wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.----------------------------------------

5.

Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności, o których mowa w ust. 4
winien nadto spełniać kryteria niezależności wskazane w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach
i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze
publicznym (Dz. U. 2009 Nr 77, poz. 649 ze zmianami).-------------------------------------------------------

6.

Członkowie Rady Nadzorczej w drodze uchwały mogą uznać, iż dany członek Rady Nadzorczej posiada status
niezależnego, mimo niespełnienia któregoś z kryteriów, o których mowa w ust. 4, jak również, że mimo ich
spełniania, inne okoliczności wskazują na to, iż status taki mu nie przysługuje. Stosowna uchwała powinna
zawierać szczegółowe uzasadnienie.-----------------------------------------------------------

7.

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego
sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok działalności. Rada Nadzorcza może
dokooptować członka Rady w miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub zmarłego członka
Rady. Liczba dokooptowanych członków Rady nie może przekroczyć połowy składu Rady. Dokooptowani
członkowie Rady winni być zatwierdzani przez najbliższe Walne Zgromadzenie, ich mandaty wygasają
z upływem kadencji Rady. --------------- --------

8.

Rada wybiera ze swego składu Przewodniczącego, z wyjątkiem Przewodniczącego pierwszej kadencji Rady,
którego powołali Założyciele Spółki. --------------------------

9.

Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań
z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na
Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej,
mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę. ---- --

10. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej powinien
poinformować Radę Nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad
uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. ------------------------------------------------------------§ 16
1.

Rada może podejmować uchwały o ile wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu. Za
skuteczne zawiadomienie o posiedzeniu uznaje się doręczenie listu lub w innej potwierdzonej przez adresata
formie informacji na adres dla doręczeń co najmniej na trzy dni przed terminem posiedzenia. Członkowie
Rady są obowiązani wskazać Spółce adres dla doręczeń. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się
bez formalnego zwołania jeżeli obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z obecnych nie
zgłasza sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej ani proponowanego porządku obrad

2.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy własnej lub na wniosek
członka Rady lub Zarządu. --------------------------------------------

3.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych, o ile Statut nie stanowi
inaczej, w obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej. W razie równej ilości głosów decyduje
głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. --------------

4.

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy
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członkowie Rady zostali zawiadomieni o treści projektu uchwały.- -------------------------------------------------------5.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie
za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw
wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej

6.

Szczegółowy tryb działania określa Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

7.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu.

8.

Rada Nadzorcza może tworzyć komitety złożone z członków Rady Nadzorczej. Upoważnia się Radę
Nadzorczą do wykonywania zadań Komitetu Audytu. ----------------§ 17

Do szczególnych obowiązków i uprawnień Rady Nadzorczej należy: -------------------------------a)

badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, --------------------------------------------------------

b) badanie sprawozdania zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
c)

składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których mowa w pkt. a
i b, ------------------------------------------------------------------------------

d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki i ustalanie dla nich wysokości wynagrodzenia, ----e)

uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki, ------------------------------------------------------------ --

f)

wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub środków trwałych, których wartość
przekracza 1/5 (jedną piątą) kapitału zakładowego; --------------------------- --

g) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki. --- --h) zatwierdzanie warunków podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.---------------§ 18
1.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. ------------ -

2.

W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub
Przewodniczący Rady Nadzorczej, jeżeli czynność dokonywana jest w okresie między posiedzeniami Rady
Nadzorczej, lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------§ 19

1.

Zarząd spółki składa się od jednej do pięciu osób powoływanych przez Radę Nadzorczą, z wyjątkiem
pierwszego Zarządu, który został powołany przez Założycieli Spółki. ---------

2.

Kadencja Zarządu trwa pięć lat. ---------------------------------------------------------------------§ 20

1.

Zarząd Spółki zarządza spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. --------------------------------------

2.

Wszelkie sprawy związane z zarządzaniem i prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone niniejszym statutem lub
przepisami kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą
do zakresu działania Zarządu. ---------------------§ 21
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1.

W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu
Spółki, upoważnieni są: -------------------------------------------------------------------a)

Prezes Zarządu działający jednoosobowo -----------------------------------------------------------

b) Dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z
Prokurentem. --------------------------------------------------------------------------------2.

W przypadku Zarządu jednoosobowego do samodzielnego składania oświadczeń i podpisywania w imieniu
Spółki upoważniony jest samodzielnie Prezes Zarządu. ------------§ 22

1.

Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku rocznego z przeznaczeniem na pokrycie strat
bilansowych jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Spółki. O przeznaczeniu kapitału zapasowego
rozstrzyga Walne Zgromadzenie. Coroczne odpisy z czystego zysku na kapitał zapasowy nie mogą być niższe
niż 8% (osiem procent) czystego zysku. Dokonuje się ich do momentu osiągnięcia przez kapitał zapasowy
wartości równej 1/3 (jedna trzecia) części kapitału akcyjnego.-------------------------------------------------

2.

Kapitały rezerwowe mogą być tworzone lub likwidowane stosownie do potrzeb ustalonych uchwałami
Walnego Zgromadzenia. Sposób gospodarowania kapitałami rezerwowymi określają zasady przyjęte przez
Radę Nadzorczą.--------------------------------------------------

3.

Środki poszczególnych kapitałów mogą być przemieszczane między sobą.-----------------§ 23

1.

Zysk pozostały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na: --------------a)

kapitały wymienione w §22, ------------------------------------------------------------------

b) dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie,-c)
2.

inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------

Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do
dywidendy za dany rok obrotowy. -----------------------------------------------

3.

Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o wyłączeniu zysku od podziału i pozostawieniu go w Spółce.-

4.

Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.
--------------------------------------------------------------------------------------§ 24

1

Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć
Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z
działalności Spółki w tym okresie wraz z propozycją podziału zysku i sposobu pokrycia strat.
2.

Rokiem obrotowym Spółki jest okres kolejnych dwunastu miesięcy od 1 października do 30 września
kolejnego roku, pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 30 września 2009 roku. ---
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Załącznik 3 – Objaśnienie definicji i skrótów
Akcje, Akcje Spółki
Akcje imienne serii
A1
Akcje serii A2
Akcje serii B
Akcje serii C
Akcje serii D
Akcjonariusz
Data Prospektu, Dzień
Prospektu, Dzień
zatwierdzenia
Prospektu, na dzień
zatwierdzenia
Prospektu
Doradca Prawny
Emitent, Spółka,
Jednostka
EUR, euro

Facility Management

Firma Inwestycyjna
Giełda, GPW

Grupa Kapitałowa,
Grupa

HVAC
Instrumenty
Wprowadzane
Inwestor
IT (usługi IT)
KDPW, Krajowy
Depozyt
Kodeks cywilny

Akcje serii A2, B, C i D Sescom S.A., stanowiące przedmiot dopuszczenia do obrotu
giełdowego na podstawie niniejszego Prospektu.
750 000 akcji imiennych serii A1 Sescom S.A. o numerach od 1 do 750 000,
o wartości nominalnej 1,00 PLN każda.
750 000 akcji na okaziciela serii A2 Sescom S.A. o numerach od 1 do 750 000,
o wartości nominalnej 1,00 PLN każda.
50 000 akcji na okaziciela serii B Sescom S.A. o numerach od 1 do 50 000,
o wartości nominalnej 1,00 PLN każda.
100 000 akcji na okaziciela serii C Sescom S.A. o numerach od 1 do 100 000,
o wartości nominalnej 1,00 PLN każda.
450 000 akcji na okaziciela serii D Sescom S.A. o numerach od 1 do 450 000,
o wartości nominalnej 1,00 PLN każda.
Uprawniony z Akcji Spółki

Dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego Sescom S.A.

CP Legal Oprzalski Szczeciński sp. k. z siedzibą w Warszawie
ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku
ul. Wyszyńskiego 1/219, 80-244 Gdańsk
Prawny środek płatniczy obowiązujący w krajach Europejskiej Unii Walutowej
z angielskiego Zarządzanie Ułatwieniami – w Polsce tożsame z Zarządzaniem
Obsługą Techniczną i Infrastrukturą Nieruchomości – usługi serwisu technicznego w
zakresie wyposażenia technicznego nieruchomości (np. systemy elektryczne,
słaboprądowe, grzewcze, wentylacyjne itp.) oraz usługi sprzątania, ochrony i inne
związane z utrzymaniem nieruchomości
Ventus Asset Managenent S.A. z siedzibą w Warszawie
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Sescom S.A. jako podmiot dominujący oraz następujące pomioty zależne
w rozumieniu Ustawy o Ofercie: Sescom Czech Republic s.r.o. z siedzibą w Ostrawie
w Republice Czeskiej, Sescom Muszaki Szerviz Korlatolt Felelossegu Tarsasag z
siedzibą w Budapeszcie w Republice Węgierskiej, Sescom GmbH z siedzibą w
Berlinie w Republice Federalnej Niemiec, Bałtyckie Centrum Transferu Technologii
Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, SESTORE Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, SDC Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku oraz Sescom Technischer Support GmbH
z siedzibą w Wiedniu w Republice Austriackiej.
z angielskiego Heating Ventilation Air Conditioning – skrót oznaczający systemy
techniczne Ogrzewania Wentylacji Klimatyzacji
Akcje serii A2, B, C i D Sescom S.A., stanowiące przedmiot dopuszczenia do obrotu
giełdowego na podstawie niniejszego Prospektu.
Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, która inwestuje wolne czasowo środki finansowe w przedsięwzięcia mogące
przynieść zysk np. w akcje Sescom S.A.
z angielskiego Technologie Informatyczne – zakres usług związanych z utrzymanie
infrastruktury informatycznej nieruchomości
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459, z
późn. zm.)
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Kodeks postępowania
cywilnego, KPC
Kodeks Spółek
Handlowych, KSH,
k.s.h.
Komisja, KNF
KRS
Maintenance
Outsourcing
Ordynacja Podatkowa
PKB
Platforma SES
Support

Platforma SES-BI

PLN, zł, złoty
Polskie Standardy
Rachunkowości, PSR
Prospekt, Prospekt
emisyjny
Rada Nadzorcza
Regulamin Giełdy,
Regulamin GPW
Regulamin KDPW
Rozporządzenie (WE)
nr 1606/2002
Rozporządzenie
Komisji (WE) nr
809/2004,
Rozporządzenie
809/2004
Rozporządzenie MAR

Rozporządzenie o
Prospekcie

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z
2016 r. poz. 1822, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz. 1577, z późn. zm.)
Komisja Nadzoru Finansowego
Krajowy Rejestr Sądowy
z angielskiego Zewnętrzne Zarządzanie Obsługą Techniczną – usługi świadczone na
rzecz nieruchomości klienta przez specjalistyczną firmę zewnętrzną – w zakresie
zarządzania serwisem technicznym oraz wykonywania czynności związanych z
obsługą techniczną
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201,
z późn. zm.)
Produkt Krajowy Brutto
Narzędzie informatyczne zwiększające efektywność technicznego facility
management. Umożliwia zgłaszanie problemów, planowanie przeglądów, obsługę
procesu ofertowania, obsługę procesu wykonywania prac, gromadzenie i
przetwarzanie informacji z rozproszonych obiektów, kontrolę, analizę danych i
raportowanie.
Platforma analityczna klasy Business Intelligence, oparta na hurtowni danych
pochodzących z wielu źródeł, np: pomiary zużycia mediów, procesy serwisowe, web
serwisy i inne systemu transakcyjne. Algorytmy analityczne w SES-BI umożliwiają
wielowymiarowe analizy danych, drążenie danych (Data mining) a także predykcje i
preskrypcje.
Prawny środek płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej
Standardy rachunkowości określone w Ustawie o Rachunkowości oraz w innych
przepisach obowiązujących w Polsce
Prospekt emisyjny w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Rozporządzenia
o Prospekcie, na podstawie którego spółka Sescom S.A. ubiega się dopuszczenie
do obrotu Akcji Spółki.
Rada Nadzorcza Sescom S.A.
Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy
z dnia 4 stycznia 2006 r., z późn. zm.
Regulamin KDPW w brzmieniu obowiązującym na dzień zatwierdzenia Prospektu
emisyjnego SESCOM S.A.
Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca
2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości
(Dz.U.UE.L.2002.243.1, z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. wdrażające
Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji
zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie
i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz upowszechniania reklam
(Dz.U.UE.L.2004.149.1, z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16
kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na
rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L 2014
Nr 173, str. 1, z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonujące
dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji
zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie
i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam
(Dz.U.UE.L.2004.149.1, z późniejszymi zmianami).
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Rozporządzenie w
sprawie koncentracji
SES Control
Statut, Statut
Emitenta, Statut
Spółki
Szczegółowe zasady
obrotu Giełdowego
Szczegółowe zasady
działania KDPW

Technologia NFC

Usługi IMAC
Ustawa o biegłych
rewidentach, firmach
audytorskich oraz
nadzorze publicznym
Ustawa o Obrocie,
Ustawa o Obrocie
Instrumentami
Finansowymi
Ustawa o Ochronie
Konkurencji i
Konsumentów
Ustawa o Podatku
Dochodowym od
Osób Fizycznych,
Ustawa o PDOF, updf
Ustawa o Podatku
Dochodowym od
Osób Prawnych,
Ustawa o PDOP, updp
Ustawa o Podatku od
Spadków i Darowizn
Ustawy o Ofercie
Publicznej, Ustawa o
Ofercie
Ustawy o Podatku od
Czynności
Cywilnoprawnych,
Ustawa o pcc
Ustawy
o rachunkowości,
UoR
WZA, NWZA, ZWZ

Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli
koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia
przedsiębiorstw) (Dz.Urz.UE.L 2004 Nr 24, str. 1, z późn. zm)
Technologia umożliwiająca optymalizację zużycia mediów i monitoring parametrów
technicznych w obiektach sieciowych.
Statut Sescom S.A.
Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP uchwalone Uchwałą
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 1038/2012 z dnia
17 października 2012 r. z późniejszymi zmianami
Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
stanowiące załącznik do uchwały nr 79/98 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych S.A. z dnia 29 stycznia 1998 r. (z późn. zm.)
Technologia NFC (Near Field Communication; z ang. – komunikacja bliskiego pola)
umożliwia bezprzewodową wymianę informacji pomiędzy tzw. tagiem NFC a
urządzeniem, np. smartfonem, z odpowiednią aplikacją. Cechą charakterystyczną
NFC jest krótkozasięgowa komunikacja, czyli wymiana danych na odległość do 20
cm. Zapisane na tagach NFC informacje są odczytywanie poprzez zbliżenie
urządzenia do taga.
instalacje sprzętu i oprogramowania; przygotowanie nowego stanowiska pracy;
modyfikacje sprzętu i oprogramowania powodująca rozszerzenie funkcjonalności;
zmiany w konfiguracji sprzętu i oprogramowania (np. wymiana komponentów
stacji/serwera etc.);przeprowadzki sprzętu.
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z
2016 r. poz. 1636, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z
2017 r. poz. 229, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U.
z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz. 833 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 1150, poz. 649, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047,
z późn. zm.)
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne
Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zgromadzenie
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Prospekt emisyjny Sescom S.A.

Zarząd

Zarząd Sescom S.A.
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