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1. Podstawowe informacje o Emitencie 

 
Guardier Spółka Akcyjna 

Tabela 1: Dane Emitenta 

Firma: Guardier S.A. 

Siedziba: Wrocław 

Adres: Ul. Hallera 180/18 

Kod pocztowy: 53-203 

Województwo: dolnośląskie 

Telefon: 71/ 71 716 42 93 

Fax: 71/ 712 24 22 

E-mail: biuro@guardier.com 

www: www.guardier.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. Pismo Zarządu 

 

Szanowni Akcjonariusze! 

 

Szanowni Akcjonariusze,  

Ubiegły rok, zarazem pierwszy działalności Guardier S.A.  był ogromnym wyzwaniem dla naszej spółki.  

Udało nam się osiągnąć kilka bardzo ważnych założeń. Dzięki emisji prywatnej akcji pozyskaliśmy inwestorów i środki 

na rozwój działalności w wysokości ponad 300 tys. zł. Równocześnie pozyskaliśmy inwestorów branżowych, którzy 

zobowiązali się do pomocy w zakresie marketingu na rynku amerykańskim. Kolejnym etapem był debiut na Giełdzie 

Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku New Connect. W tym czasie złożyliśmy 3 wnioski o dotacje z Unii 

Europejskiej w ramach programów operacyjnych 8.1, 6.1 oraz 1.3. 

Przez ostatni rok intensywnie pracowaliśmy nad rozwojem oprogramowania skanującego strony 

www.mycenturio.com , które w przyszłości stanowić ma główne źródło dochodów Spółki. Obecnie prace są na 

ukończeniu, a sam skaner posiada coraz więcej klientów oraz zdobywa uznanie wyróżnieniami w branżowych 

publikacjach.  

Na ten rok planowane są działania mające na celu zwiększenie sprzedaży oraz rozpoznawalności marki na rynku 

amerykańskim. 

Jednocześnie dziękujemy wszystkim Akcjonariuszom za okazane nam zaufanie i życzymy, aby podjęte przez 

Państwa decyzje inwestycyjne dały pozytywny efekt w postaci wzrostu wartości Państwa portfeli inwestycyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z poważaniem 

Bartosz Robaszewski 

Prezes Zarządu Guardier SA 



3. Oświadczenie Zarządu 

 
 
 
 Zarząd Guardier S.A. („Emitent") oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne 

sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami 

obowiązującymi emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że 

odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz 

jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz 

sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 

                 Z poważaniem 

Bartosz Robaszewski 

Prezes Zarządu Guardier SA 

 

   

 

 
 

 

 

 Zarząd Guardier S.A. („Emitent") oświadcza, że podmiot uprawniony do badania 

sprawozdań finansowych, tj. Accord`ab Biegli Rewidenci sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy 

ul. Grabiszyńskiej 241, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany 

zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego 

sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie 

z właściwymi przepisami prawa krajowego. 

 

Z poważaniem 

Bartosz Robaszewski 

Prezes Zarządu Guardier SA 

    

 
 
 
 
 

 



4. Wybrane dane finansowe 

 

 Poniższe tabele przedstawiają wybrane dane finansowe Emitenta za lata 2011 i 2010. Dane te 

powinny być analizowane w oparciu o informacje dotyczące czynników wpływających na prowadzoną 

przez Emitenta działalność oraz w kontekście sprawozdań finansowych zamieszczonych w niniejszym 

raporcie. Dane finansowe prezentowane zgodnie z ustawą o rachunkowości pochodzą ze zbadanego 

sprawozdania finansowego. W związku z tym, że Spółka została zawiązana w kwietniu 2011r., nie jest 

możliwe przedstawienie w raporcie danych za 2010r. 

 

Kwoty prezentowane w PLN przeliczone zostały na Euro wg następujących zasad: 

Przeliczenia kursu 2011 
 

Kurs euro na dzień bilansowy 4,4168 
 

Średni kurs euro w okresie 4,1198 
 

a. poszczególne pozycje bilansu wg stanu przeliczono po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego na dany dzień 
bilansowy.  

b. poszczególne   pozycje   rachunku  zysków  i  strat przeliczono wg kursu ustalonego poprzez obliczenie średniej 
arytmetycznej z średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca.  
 
 

Bilans PLN EUR 

Wg stanu na dzień  
31-12-2011r. 

Wg stanu na dzień 
 31-12-2010r. 

Wg stanu na dzień  
31-12-2011r. 

Wg stanu na dzień 
 31-12-2010r. 

Kapitał własny    50 069,34     b.d.   11 336,11     b.d. 

Należności długoterminowe            -       b.d.                -       b.d. 

Należności krótkoterminowe    25 652,18     b.d.     5 807,87     b.d. 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne    13 889,27     b.d.     3 144,65     b.d. 

Zobowiązania długoterminowe            -       b.d.                -       b.d. 

Zobowiązania krótkoterminowe    41 978,01     b.d.     9 504,17     b.d. 

Aktywa trwałe    16 248,90     b.d.     3 678,89     b.d. 

Aktywa obrotowe    80 803,45     b.d.   18 294,57     b.d. 

Aktywa/Pasywa razem    97 052,35     b.d.   21 973,45     b.d. 

 

Rachunek Zysków i Strat PLN EUR 

Od 11.04.2011 do 
31.12.2011 

Od 01.01.2010 do 
31.12.2010 

Od 11.04.2011 do 
31.12.2011 

Od 01.01.2010 do 
31.12.2010 

Przychody netto ze sprzedaży 29 350,00 
 

b.d.     7 124,13      

Zysk (strata) ze sprzedaży -147 581,59 
 

b.d. - 35 822,51      



Zysk (strata) z działalności operacyjnej -150 623,00 
 

b.d. - 36 560,76      

Amortyzacja 5 081,30 
 

b.d.     1 233,39      

Zysk (strata) brutto -150 930,66 
 

b.d. 
 

- 36 635,43      

Zysk (strata) netto -149 930,66 b.d. - 36 392,70      

 



5. Roczne sprawozdanie finansowe 

 



 



 



 



 



 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 

6. Sprawozdanie Zarządu 

 



 



 



 



 

 

 



7. Czynniki ryzyka 

Działalność prowadzona przez Emitenta uwarunkowana jest zmiennymi elementami, które mogą mieć poważny wpływ na jego 
pozycję rynkową. Identyfikacja najbardziej istotnych czynników wpływających na kondycję Spółki pozwala na dokładne 
przeanalizowanie sytuacji Emitenta oraz poznanie potencjalnych możliwości rozwoju. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie 
dają również możliwość identyfikacji kluczowych czynników ryzyka, które wpłynąć mogą niekorzystnie na planowane przez Emitenta 
przedsięwzięcia. 
Należy być świadomym faktu, iż zamieszczone w dokumencie czynniki ryzyka nie zostały uszeregowane pod względem ich 
znaczenia dla sytuacji Spółki w przyszłości. Nie można również wykluczyć, iż działalność prowadzona przez Emitenta znajdzie się 
pod wpływem innych bardzo istotnych, lecz nie wymienionych w dokumencie czynników.   
 

Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 

Ryzyko wynikające z krótkiej historii działalności Emitenta 

Spółka Guardier S.A. jest typowym przedsięwzięciem typu start-up. Została powołana do życia w dniu 11.04.2011 roku, po czym 
uzyskała wpis do rejestru 05.08. 2011r. W związku z faktem, iż jest to nowo powstały podmiot, należy liczyć się z ryzykiem 
wystąpienia trudności w zakresie rozwoju Spółki.  Brak rozpoznawalności marki Emitenta, wiążący się z brakiem ugruntowanej 
pozycji może znaleźć odzwierciedlenie w  niższym od oczekiwanego popycie na produkty Emitenta, co z kolei wywoła skutek 
niemożności zrealizowania planów strategicznych lub ich znacznego przesunięcia w czasie.  

Należy jednak zaznaczyć, że Spółka rozpoczęła działalność posiadając bogate zaplecze w postaci wiedzy, gotowych nowatorskich 
pomysłów - autorskich rozwiązań w zakresie projektowania bezpieczeństwa systemów ochrony danych oraz opracowanych usług 
dotąd jeszcze nie wprowadzonych na polskim rynku (audytu cloud computing sprawdzający bezpieczeństwo danych 
przechowywanych w chmurze). 

W ocenie Emitenta, powyższe czynniki, jak i wysoka jakość i skuteczność oferowanych produktów i świadczonych przez Emitenta 
usług, będą determinować  rozpoznawalność marki i wpływać na stałe zwiększanie udziału w rynku. Ponadto, wprowadzenie 
instrumentów finansowych Spółki Guardier na rynek NewConnect oraz uzyskanie statusu spółki publicznej będzie miało kluczowe 
znaczenie dla dalszego rozwoju Emitenta, albowiem ułatwi pozyskiwanie finansowania oraz uwiarygodni Emitenta w oczach 
kontrahentów i usługobiorców. Dodatkowo, ważnym atrybutem i jednocześnie cechą odróżniającą Spółkę od konkurencji będą niskie 
koszty jej funkcjonowania, przekładające się na stały wzrost innowacyjności produktów i rozwój Emitenta w obszarze kreowania 
własnych nowoczesnych rozwiązań.  

Ryzyko związane z koncentracją geograficzną klientów 

Dotychczas wszystkie przychody ze sprzedaży produktów i usług Emitenta pochodziły od klientów z województwa dolnośląskiego, 
gdzie znajduje się siedziba Emitenta. Podczas realizacji przez Emitenta projektów takich jak systemy CRM - Customer Relationship 
Manager (Zarządzanie Relacjami z Klientami) niezbędne są osobiste spotkania, aby omówić szczegóły zlecenia czy też przedstawić 
poczynione postępy w wykonywanym przedsięwzięciu. W przypadku, gdy klienci Spółki będą bardziej rozproszeni na terytorium 
Polski, bądź na całym świecie, dużym problem stanie się kwestia dotarcia bezpośrednio do klienta, aby odbyć niezbędne rozmowy. 
Biznesowe spotkania z klientami obsługiwanymi przez Emitenta będą wymagały ponoszenia znaczących kosztów związanych z 
transportem. Dodatkowym negatywnym aspektem takiej sytuacji jest fakt, iż zmniejszeniu ulegnie ilość efektywnego czasu pracy nad 
projektem osób oddelegowanych na spotkanie, co może znaleźć odzwierciedlenie w dłuższym niż do tej pory czasie oczekiwania na  
realizację zamówienia, a to z kolei wpłynąć może negatywnie na kondycję finansową Emitenta. 

Władze Spółki są jednakże głęboko przekonane, iż wynegocjowane kontrakty pozwolą na osiąganie odpowiedniego poziomu marży 
z tytułu sprzedaży oferowanych usług i produktów informatycznych, pomimo kłopotliwych sytuacji związanych z zagadnieniami 
logistycznymi.  

Ryzyko związane z funkcjonowaniem infrastruktury informatycznej 

Cechą charakterystyczną działalności prowadzonej przez Spółkę jest praca osób zatrudnionych w Firmie na własnym sprzęcie 
komputerowym. Bardzo trudno jest monitorować stan stosowanych przez pracownika rozwiązań informatycznych, czy też legalność 
oprogramowania zainstalowanego przez poszczególnych zatrudnionych. Zaniedbania związane z kwestią bezpieczeństwa mogą 
prowadzić do utraty danych, opóźnienia się terminu wykonania danego zlecenia, czy też kłopotów z kompatybilnością sprzętu oraz 
poszczególnych rozwiązań informatycznych.  

Spółka zachęca swoich pracowników do monitorowania stanu ich sprzętu komputerowego i tworzenia kopii zapasowych dla danych 
tworzonych w procesie realizacji przedsięwzięć. Ponadto pracownicy Spółki oświadczają na piśmie, iż korzystają jedynie z lega lnego 
oprogramowania. 

Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników 

Emitent nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę, jednakże stale współpracuje z dziewięcioma osobami w oparciu o umowę 
zlecenie lub umowę o dzieło przy realizacji konkretnych zadań. Dodatkowo Emitent współpracuje z dwoma podmiotami, będącymi 



podwykonawcami przy wykonywaniu poszczególnych projektów. Istnieje wiec ryzyko utraty pracowników bądź podwykonawców, 
czego efektem mogą być między innymi trudności w bieżącym funkcjonowaniu Spółki, powstanie luki kompetencyjnej, przejawiającej 
się w braku możliwości realizacji określonych zamówień, czy też niższej zdolności do długoterminowej obsługi klientów, co w 
rezultacie może wpłynąć negatywnie na kondycję rynkową Emitenta. Wpływ na opisane ryzyko oraz możliwe efekty jego realizacji 
ma przede wszystkim nieliczny zespół pracowników oraz model współpracy z pracownikami nie wiążący ich ze Spółką w postaci 
umowy o pracę. Emitent wskazuje, że w przypadku umów o dzieło nie ma formalnego zabezpieczenia przed utratą pracowników, a 
jedynie porozumienie zobowiązujące współpracownika do poinformowania o zakończeniu współpracy z miesięcznym 
wyprzedzeniem. W przypadku umowy zlecenia jest to zapis o miesięcznym okresie wypowiedzenia.  

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż zastosowanie wyżej omówionej polityki kadrowej pozwala na utrzymanie kosztów 
funkcjonowania przedsiębiorstwa na bardzo niskim poziomie, co sprzyja konkurencyjności cenowej Emitenta na rynku.   

Ryzyko związane z tworzeniem nowych usług i produktów  

Celem Emitenta jest skuteczne zaspokajanie rosnących potrzeb klientów. Uczestnictwo w dynamicznie ewoluującej branży IT 
wymusza decyzje o tworzeniu lub rozwoju nowych produktów lub usług zgodnych z bieżącymi standardami obowiązującymi w tym 
segmencie rynku. Zważywszy na powyższe, nie można wykluczyć sytuacji, w której decyzja o nowej inwestycji zostanie podjęta w 
oparciu o błędne przesłanki i nie trafi w aktualne potrzeby rynkowe, ewentualnie, że w okresie tworzenia lub modernizacji produktu 
dany segment rynku zostanie opanowany przez konkurencyjne podmioty. Dodatkowo, wprowadzanie nowatorskich usług wiąże się 
ze znacznymi kosztami, ponoszonymi na opracowanie ich koncepcji, wypracowanie, testowanie oraz reklamę. Nie można wykluczyć 
przypadku, w którym nowe usługi i produkty Emitenta przyniosą gorsze niż oczekiwane rezultaty ekonomiczne. Może to mieć 
negatywny wpływ na działalność, sytuację i wyniki finansowe Spółki. 

Ryzyko naruszenia praw własności intelektualnej podmiotów trzecich 

Istnieje ryzyko, że podmioty trzecie mogą w przyszłości występować z roszczeniami przeciwko Emitentowi bądź jego klientom w 
związku z domniemanym naruszeniem przez Emitenta bądź jego klienta praw własności intelektualnej tych podmiotów. Naruszenie 
to może mieć charakter niezawiniony (np. ujawnienie wady prawnej posiadanej licencji) lub zawiniony. Ewentualne postępowania 
sądowe mogą być kosztowne i mogą zakończyć się wyrokiem zasądzającym odszkodowanie. W przypadku wyroku zasądzającego 
odszkodowanie od klienta Emitenta, nie można wykluczyć wystąpienia klienta z roszczeniem regresowym wobec Emitenta. 
Roszczenia wobec Spółki dotyczące naruszenia praw własności intelektualnej mogą mieć istotny negatywny wpływ sytuację 
finansową Emitenta.  

Ryzyko konieczności pozyskania finansowania i ewentualne problemy w tym zakresie 

Plany Emitenta obejmują stworzenie gotowej strony wraz ze skanerem stron internetowych pod kątem ich sprawnego oraz 
bezpiecznego użytkowania, przygotowywanie testów penetracyjnych sieci komputerowych oraz stworzenie skanera urządzeń 
mobilnych. Są to inwestycje wymagające ponoszenia znacznych nakładów zarówno finansowych jak i pracy osób zatrudnionych 
przez Emitenta. Spółka zakłada finansowanie planowanych działań z wpływów z emisji akcji, z uzyskanych dofinansowań w ramach 
programów Unii Europejskiej oraz z innych dostępnych dla Emitenta środków (np. wypracowana nadwyżka finansowa, kredyty i 
pożyczki), a także w drodze emisji papierów wartościowych. W przypadku, gdy pozyskiwane środki nie byłyby wystarczające może 
nastąpić przesunięcie w czasie lub uniemożliwienie realizacji ww. inwestycji w części lub całości. Taka sytuacja wywarłaby istotnie 
negatywny wpływ na działalność, sytuację i wyniki finansowe  Emitenta.  
 
 

Ryzyko związane z realizowanymi kontraktami, odpowiedzialnością Emitenta za popełnione 

błędy oraz ich wpływem na postrzeganie Spółki na rynku 

Projekty wykonywane przez Emitenta charakteryzują się zazwyczaj dużą złożonością, a ich realizacja prowadzona jest na podstawie 
długoterminowych kontraktów i wymaga poniesienia znacznych nakładów finansowych w początkowych okresach wykonania. 
Natomiast, największe wpływy z realizacji takich projektów uzyskiwane są w końcowych fazach ich realizacji. Sytuacja ta może 
wywrzeć negatywny wpływ na płynność finansową Emitenta. Podczas realizacji skomplikowanych projektów informatycznych mogą 
występować również zmiany zakresu wykonywanych prac w stosunku do początkowo uzgodnionych w umowie. Istnieje więc ryzyko 
przesunięć w harmonogramie realizacji projektu, co w następstwie może spowodować przesunięcie w czasie przychodów ze 
sprzedaży oraz zmianę rentowności projektu. Znaczna część projektów realizowanych przez Emitenta polega na wdrożeniu aplikacji, 
które regulują, lub wręcz umożliwiają realizację ważnych procesów w przedsiębiorstwach klientów Emitenta. Spółka, dostarczając 
rozwiązania informatyczne, ponosi  
więc ryzyko popełnienia błędu, który może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa klienta. W takiej sytuacji 
poszkodowany klient Emitenta może podjąć próbę wyegzekwowania odszkodowania, co może mieć negatywny wpływ zarówno na 
wyniki Spółki, jak i na jego wizerunek rynkowy.  



Każde zlenienie wykonane niezgodnie z wytycznymi klienta, spowodowane głównie problemami komunikacyjnymi między klientem a 
pracownikami Spółki może implikować niezadowolenie klienta. Rozczarowany nabywca usług spółki Guardier S.A. może przyczynić 
się do rozpowszechniania tzw. „czarnego PR”, a to może prowadzić do utraty potencjalnych partnerów biznesowych w przyszłości. 
Istotna część projektów realizowanych przez Emitenta polega na wdrożeniu aplikacji, które regulują lub wręcz umożliwiającą  
realizację ważnych procesów w przedsiębiorstwach klientów, a co za tym idzie warunkując ich prawidłowe funkcjonowanie. Istnieje 
ryzyko, iż w przypadku wadliwego działania aplikacji zainstalowanych przez Spółkę u  kontrahentów mogą oni ponieść straty 
finansowe. W efekcie takich sytuacji klienci mogą usiłować wyegzekwować  odszkodowanie ze strony Spółki. 

W opinii Emitenta, umowy zawierane przez Spółkę ograniczają ryzyko wystąpienia takich roszczeń poprzez ograniczenie 
odpowiedzialności od szkód wynikających z ewentualnych błędów produktu i wyłączenie odpowiedzialności za szkody będące 
następstwem jego użytkowania. Jednakże już sam fakt wystąpienia z roszczeniami, jak i niezadowolenie klienta, może mieć 
negatywny wpływ na wizerunek rynkowy Spółki. 
Władze Emitenta dołożą wszelkich starań, aby wszystkie oferowane rozwiązania odznaczały się najwyższą jakością, znajdując 
uznanie w ocenie podmiotów z nich korzystających.      

Ryzyko związane z efektywną promocją usług i produktów Emitenta 

Kluczowym czynnikiem warunkującym sukces rynkowy Emitenta jest przeprowadzenie skutecznej kampanii marketingowej. Spółka 
Guardier S.A. przygotowała bardzo szerokie spektrum zaplanowanych przez niego działań marketingowych, które w jego ocenie są 
adekwatne, aby promować wytworzone produkty oraz świadczone usługi z pozytywnym skutkiem. Szczegółowe zestawienie 
wszystkich zamierzeń w sferze promocji zostało zaprezentowane w rozdziale 4.13.1 „Strategia działania Spółki”.  

W przypadku jednak, gdy zaplanowane działania marketingowe nie przyniosą spodziewanych rezultatów bardzo trudno będzie 
osiągnąć przyjęte poziomy rozwoju Emitenta, w tym zrealizowanie prognozowanych wyników finansowych przedstawionych w 
rozdziale 4.13.5 „Prognozy finansowe”. 

Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego największym akcjonariuszem jest Venture Incubator S.A.. Podmiot 
ten posiada 597.630 akcji, stanowiących % wszystkich wyemitowanych przez Emitenta akcji i po zarejestrowaniu akcji serii B, będą 
uprawniać do oddania % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.  

W przypadku działania ww. akcjonariuszy w porozumieniu, dysponują oni łącznie bezwzględną większością głosów na WZA 
Emitenta, co daje im możliwość do kreowania polityki Spółki w kluczowych sprawach. Należy mieć na uwadze fakt, iż polityka 
rozwoju Spółki założona przez największych akcjonariuszy może nie być spójna z interesami akcjonariuszy mniejszościowych.  

Ryzyko związane z brakiem lub też opóźnieniem realizacji celów emisyjnych  

W rozdziale 4.13.4 „Cele emisyjne” zostały przedstawione przedsięwzięcia, które Emitent zamierza zrealizować ze środków 
pozyskanych w wyniku przeprowadzonej emisji prywatnej akcji serii B. Zdaniem Emitenta wszystkie podjęte działania pozwolą na 
zwiększenie wartości przedsiębiorstwa w przyszłości. Nie można wykluczyć jednakże, iż w toku prowadzonej przez Spółkę Guardier 
S.A. działalności zaistnieją pewne okoliczności, które negatywnie wpłyną na możliwość wykonania założonych przedsięwzięć, bądź 
też spowodują znaczące opóźnienie w ich realizacji.  

Według Emitenta, na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu największym zagrożeniem dla sprawnej realizacji celów emisyjnych 
jest pozyskanie mniejszej niż zakładano kwoty z tytułu emisji akcji serii B. W takiej sytuacji część przedsięwzięć zostanie 
zrealizowana jedynie częściowo lub też Emitent całkowicie odstąpi od realizacji pewnych planów. 

Ryzyko utraty kluczowych dostawców lub zmiany warunków współpracy  

Dostawcy komercyjnego oprogramowania, z którego korzysta Emitent, mogą zażądać zmiany umowy, która już została zawarta lub 
zawarcia jej na innych warunkach, po wygaśnięciu poprzedniej umowy. Istnieje ryzyko, że nowe propozycje i zmienione warunki 
współpracy mogą wymagać od Spółki Guardier S.A. poniesienia zwiększonych kosztów działalności, a nawet uniemożliwić realizację 
zakładanych przedsięwzięć. W związku z niekorzystną ofertą przedstawioną przez obecnego dostawcę może nawet dojść do 
całkowitego zakończenia dotychczasowej współpracy. Taka sytuacja spowoduje konieczność pozyskania nowego kontrahenta, co 
może się przyczynić do istotnych opóźnień i przestojów w obsłudze klienta, a w konsekwencji może doprowadzić do słabszej 
kondycji finansowej Emitenta.  

 

Czynniki związane z otoczeniem, w jakim funkcjonuje Emitent 

Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w branży i rozwojem nowych produktów 

Rynek informatyczny charakteryzuje się bardzo szybkim rozwojem innowacyjnych rozwiązań oraz powstawaniem nowych 
technologii. W związku z powyższym  okres funkcjonowania na rynku danego produktu bądź rozwiązań informatycznych jest 



stosunkowo krótki. Pozycja na rynku IT firmy Guardier S.A. uzależniona jest od możliwości stałej obserwacji zachodzących zmian 
wśród produktów informatycznych oraz szybkości wdrażania nowych rozwiązań oraz ulepszania dotychczas opracowanych.  

Postęp technologiczny w branży stwarza ryzyko, iż rozwiązania proponowane przez spółkę mogą stać się nieatrakcyjne i 
przestarzałe, nie zapewniając Emitentowi osiągania szacowanych środków pieniężnych z ich sprzedaży. Zmiany technologiczne w 
branży IT wymuszają na Emitencie ponoszenie znacznych kosztów finansowych na utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych 
usług oraz utrzymanie swojej pozycji na rynku.  

Ryzyko spowodowane zmianą sytuacji makroekonomicznej Polski 

Rozwój rynku informatycznego jest ściśle związany z globalną kondycją gospodarki oraz sytuacją firm działających na rynku. Spadek 
tempa wzrostu produktu krajowego brutto może obniżyć rentowność polskich przedsiębiorstw i uszczuplić ich budżety przeznaczone 
na inwestycje w zakresie branży informatycznej. W przypadku pogarszającej się sytuacji gospodarczej w Polsce istnieje ryzyko 
spadku popytu na usługi i produkty oferowane przez Emitenta, co może doprowadzić do pogorszenia się rentowności Emitenta i 
bezpośrednio wpłynąć na jego sytuacje ekonomiczną. 

W ostatnich latach można jednak zaobserwować, iż większość przedsiębiorstw działających w sektorze IT osiągała bardzo dobre 
wyniki finansowe, co związane jest z pewnością z ciągłym rozwojem tego rynku oraz niesłabnącym popytem na nowe  
efektywniejsze rozwiązania informatyczne oraz coraz bardziej wydajny sprzęt komputerowy.   

Ryzyko związane z silną konkurencją na rynku 

Rynek, na którym działa Emitent charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem podmiotów pod kątem ich wielkości oraz zasięgu 
działalności. Funkcjonują na nim zarówno wielkie koncerny międzynarodowe  jak i małe firmy o zasięgu lokalnym. Konkurencyjność 
w branży nie sprowadza się tylko i wyłącznie do ceny oferowanych usług i produktów, ale także do doświadczenia danego podmiotu 
w implementacji skutecznych rozwiązań , wiedzy i innowacyjności proponowanych usług i produktów. 

Bardzo szybki rozwój branży IT zmusza Emitenta do ciągłego podnoszenia jakości oferowanych przez siebie usług oraz poszerzania 
wiedzy i poziomu kompetencji przez pracowników Spółki. Pozwala to na kreowanie ciekawych, innowacyjnych usług i produktów, 
które będą w stanie zaspokoić nawet najbardziej wysublimowane potrzeby klientów.  

Ryzyko zmian przepisów prawnych i interpretacji przepisów podatkowych 

Na działalność Spółki znaczny wpływ mogą mieć liczne zagrożenia wynikające ze zmian przepisów prawnych  czy też problemy 
związane z interpretacją zapisów regulujących prawne aspekty prowadzonej działalności. Brak jednolitej wykładni prawa, częste 
nowelizacje w zakresie regulacji prawnych dotyczące funkcjonowania podmiotów gospodarczych, zmian przepisów podatkowych, 
prawa pracy czy regulacji w zakresie teleinformatyki mogą negatywnie wpływać na wyniki osiągnięte przez Emitenta. Konieczność 
dostosowywania polskiego prawa do wymogów Unii Europejskiej może również mieć bardzo istotne znaczenie dla rynkowej sytuacji 
Emitenta.  

W związku z powyższym, w celu minimalizacji ryzyka Emitent na bieżąco dostosowuje standardy prowadzenia działalności do 
zmieniających się przepisów prawa, na bieżąco monitorując zmieniające się przepisy i ich rozumienie.  

Ryzyko związane z kursem walutowym 

Cena niektórych usług oferowanych przez Spółkę będzie związana z kształtowaniem się kursu walut obcych w stosunku do złotówki. 
Szczególnie istotny z punktu widzenia Władz Emitenta będzie kurs USD względem PLN, gdyż zgodnie z założeniami Spółki, 
większość przychodów powinna być generowana na rynku w Stanach Zjednoczonych.   
Emitent nie zamierza jednakże stosować żadnych narzędzi zabezpieczających ryzyko związane z aprecjacją lub deprecjacją polskiej 
waluty w stosunku do walut obcych, ponieważ w jego ocenie jedynie bardzo duże zmiany mogłyby mieć wpływ na prowadzoną 
działalność.      

 



8. Opinia i raport biegłego rewidenta 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

9. Informacje na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w 

dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” 

 

Spółka GUARDIER S.A. debiutowała na  rynku NewConnect w 2012 roku, w związku z tym nie 

podlegała w roku 2011 regulacjom zawartym w zbiorze „Dobrych praktyk spółek notowanych na 

NewConnect" będących załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008r., wraz ze zmianami wynikającymi z 

Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 

2010r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". 

 


