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1. Informacje ogólne

KCSP S.A.
Ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice
T. +48 32 461 20 30 F. +48 32 461 20 31
E. contact@kcsp.com www.kcsp.com
KRS: 0000362320 REGON: 241685391
NIP: 6312617274 Kapitał zakładowy: 

1.050.000,00 PLN

Zarząd: Bartłomiej J. Gawron
Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza: Józef Gawron
Marcin Wojcieszuk
Piotr Skrzyński
Piotr Lubina
Włodzimierz Krawczyk

KCSP S.A. jest firmą technologiczną prowadzącą działalność projektową oraz badawczo-
rozwojową w zakresie nowatorskich technologii informatycznych. Specjalizuje się w obszarach 
takich jak:
• automatyczna identyfikacja i gromadzenie danych (AIDC),
• bezprzewodowa infrastruktura teleinformatyczna (Cloud Wireless Mesh),
• bezprzewodowe usługi w ramach infrastruktury (Wireless Mesh Services),
• inteligentne sieci, rozwiązania pomiarowe i sensoryczne (Smart Grid/Smart Metering).

Spółka zajmuje się tworzeniem innowacyjnych produktów oraz usług pod m.in. automatyzację 
procesów biznesowych w tym identyfikację i analizy cyfrowych obrazów, bezprzewodową 
komunikację w czasie rzeczywistym między przedmiotami, osobami, a infrastrukturą oraz 
inteligentne systemy pomiarowe.

Obecność w systemach AIDC oraz w infrastrukturze komunikacji bezprzewodowej  przekłada się 
na budowę bardziej inteligentnych, wydajnych i przyszłościowych rozwiązań wspierających 
różne płaszczyzny całego ekosystemu gospodarczego.

„Myślenie o przyszłości generuje nam teraźniejszość” – Bartłomiej J. Gawron 
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Spółka publiczna notowana na NewConnect – Rynek akcji GPW
od 19 kwietnia 2011 r.

2. List Zarządu Spółki do Akcjonariuszy KCSP S.A.

Szanowni Państwo,

Niniejszym przekazuje na Państwa ręce raport za 2011 r. 

Rok 2011 był  szczególnie  przełomowy dla Spółki  pod względem realizacji  kluczowych zadań 
postawionych przez Spółkę oraz postępu technologicznego w zakresie działalności badawczo-
rozwojowej. Między innymi do najważniejszych zrealizowanych celów w 2011 roku zaliczamy 
złożenie przez Spółkę dwóch wniosków o dofinansowanie z działań 1.4 (prototyp sieci Wiroli  
oraz  rozwiązania  Meteros  Flex)  i  4.5.2  (budowa  ośrodka  badwczo-rozwojowego  KCSP 
WIHOUSE) Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, pozyskanie istotnych klientów z 
obszaru telekomunikacji i umocnienie pozycji rynkowej w tym obszarze i rozpoczęcie znaczącej 
współpracy  z  Akademią  Hutniczo-Górniczą  w  Krakowie.  Ponadto  Spółka  zadebiutowała  na 
NewConnect alternatywnym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie co pozwoliło 
pozyskać kapitał z emisji prywatnej i wzmocnić rozpoznawalność Spółki. Środki inwestycyjne z 
emisji  pozowliły  w  roku  2011  zrealizować  szereg  prac  badawczo-rozwojowych  oraz  pokryć 
koszty  działalności  operacyjnej.  Do  najważniejszych  realizacji  prac  badawczo-rozwojowych 
zaliczamy m.in.: ukończenie części prac nad rozwiązaniami Wiway w technologii Wi-Fi i WiMAX 
Mobile  (802.16e),  opracowanie  Meteros  Pico  Energy  autorskiego  systemu  komunikacyno-
pomiarowego dla rozwiązań smart metering oraz przygotowanie rozwiązania Meteros Smart 
Light. 

Wierzę, że praca jaką wkładamy w codzienną działalność KCSP S.A. daje ogromny postęp nie 
tylko dla samej Spółki, ale przede wszystkim dla gospodarki i nauki.

Dziękuję wszystkim Akcjonariuszom za zaufanie. Przed nami jeszcze długa i fascynująca droga 
rozwoju, do której serdecznie zapraszam.

Bartłomiej J. Gawron
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     Prezes Zarządu

3. Wybrane dane ze sprawozdania finansowego za rok 2011

Sprawozdanie Finansowe KCSP S.A.  z  siedzibą w Gliwicach przy ulicy Bojkowskiej  37, 

zostało  sporządzone  zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  29  września  1994r.  o  Rachunkowości  (tekst 

jednolity Dz. U. z 2009r nr 152,poz.1223 z późn zm.) oraz Kodeksem Spółek Handlowych. 

Sprawozdanie  finansowe  za  2010  podlegało  badaniu  przez  biegłych  rewidentów  na 

podstawie art. 64.1  Ustawy o rachunkowości.

Spółka  przedstawia  Sprawozdanie  Finansowe  za  rok  obrotowy,  który  rozpoczyna  się 

01.01.2011 r. kończy 31.12.2011 r. Jest to drugi rok działalności Spółki. 

Przyjęty  rok  obrotowy  jest  jednakowy  dla  celów  bilansowych  i  podatkowych  oraz 

pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Sprawozdanie  Finansowe  sporządzone  zostało  przy  założeniu  kontynuowania 

działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres 

nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym w istotny sposób zakresie. 

W ocenie Zarządu na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego brak jest podstaw 

prawnych  do  negatywnego  stanowiska  w  zakresie  prowadzenia  dalszej  działalności.  Zarząd 

przyjmuje,  iż  według  obecnej  wiedzy  i  stanu  prawnego,  w  ciągu  przynajmniej  dwunastu 

miesięcy Spółka ma zamiar kontynuować działalność w niezmienionym istotnie zakresie i nie 

będzie zmuszona ani sama nie zamierza istotnie ograniczyć swej aktywności gospodarczej.

Pełne Sprawozdanie Finansowe obejmuje:

• Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011r,

• Rachunek zysków i strat sporządzony w wariancie porównawczym ,

• Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią,

• Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym,

• Dodatkową informację i objaśnienia.
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Ewidencja księgowa zachowuje obowiązujące zasady rachunkowości;

• kompletności i chronologii zapisów księgowych,

• memoriału,

• współmierności przychodów i kosztów,

• istotności,

• ciągłości w zakresie grupowania operacji gospodarczych.

W Sprawozdaniu  Finansowym  Spółka  wykazuje  zdarzenia  gospodarcze  zgodnie  z  ich 

treścią ekonomiczną. Wycenę poszczególnych składników aktywów i pasywów przeprowadza 

się w sposób następujący:

• Środki trwałe oraz Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub 

kosztów wytworzenia i pomniejsza o odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej 

utraty wartości. 

• Dla aktywów trwałych o wartości początkowej od 3 500,00zł odpisów amortyzacyjnych 

dokonuje  się  miesięcznie  metodą liniową przy  zastosowaniu  stawek przewidzianych  

w  Wykazie  Rocznych  Stawek  Amortyzacyjnych  stanowiących  załącznik  do  Ustawy  o 

podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011r. nr 74,poz.397 z późn zm).

• Rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych  i  prawnych  trwałych  o  wartości  początkowej  powyżej  3 500,00zł 

następuje po miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.

Środki  trwałe  w  budowie  wycenia  się  w  wysokości  ogółu  kosztów  pozostających  

w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

Środki trwałe w leasingu uznanym podatkowo za finansowy przyjmuje się do ewidencji  

środków trwałych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych.

Należności i roszczenia:

• krajowe – wycenia się wg wartości nominalnej z dnia ich powstania,
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• zagraniczne  –  w  ciągu  roku  obrotowego  oraz  na  dzień  bilansowy,  wycenia  się  

z  zastosowaniem  kursu  średniego  waluty  ustalonego  przez  Narodowy  Bank  Polski 

(art.30ust.1 Ustawy) z dnia poprzedzającego przeprowadzenie transakcji  (wystawienia 

faktury) lub wyceny na dzień bilansowy.

Środki pieniężne wycenia się:

• w kasie – w wartości nominalnej,

• w bankach – w wysokości potwierdzonej wyciągiem bankowym.

Wyrażone  w  walutach  obcych  operacje  gospodarcze  ujmuje  się  w  księgach  rachunkowych 

zgodnie  z  zasadami  rachunkowości  (art.30  Ustawy  o  rachunkowości.  Wycenę  bilansową 

przeprowadza się raz w roku na dzień kończący rok obrotowy, według obowiązującego na ten 

dzień średniego kursu NBP.

Zobowiązania wycenia się w kwocie nominalnej wymagającej zapłaty:

• krajowe – wg wartości z dnia ich powstania,

• zagraniczne – w ciągu roku obrotowego oraz na dzień bilansowy, z zastosowaniem kursu 

średniego waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień 

przeprowadzenia  transakcji  (wystawienia  faktury)  lub  na  dzień  bilansowy,  chyba  że  

w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym Spółkę dokumencie ustalony został inny kurs 

(art.30ust.1 Ustawy)

Stany zapasów objętych ewidencją ilościowo -wartościową wycenia się:

• towary nabyte  -  w cenie zakupu.  Stosuje się  również zasadę pomniejszania wartości 

zapasów nie rokujących w przyszłości dalszego wykorzystania lub sprzedaży, o odpisy 

aktualizujące, rozchody towarów wycenia się w cenach zakupu stosując metodę FIFO.

Rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Spółka nie nalicza rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe. 

3.1 Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat za 2011 r.
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AKTYWA 
Stan na dzień

PASYWA 
Stan na dzień

31.12.2011 31.12.2011

0 1 0 1

A. Aktywa trwałe 01 A. Kapitał (fundusz) własny 76
I. Wartości niematerialne i prawne 02 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 77

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 03  -      78

2. Wartość firmy 04 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 79  -      
3. Inne wartości niematerialne i prawne 05 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 80
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 06  -      V. Kapitał (fundusz) z  aktualizacji wyceny 81  -      

07 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 82  -      
1. Środki trwałe 08 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 83

09  -      VIII. Zysk (strata) netto 84

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10  -      85  -      

c) urządzenia techniczne i maszyny 11 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 86
d) środki transportu 12 I. Rezerwy na zobowiązania 87

e) inne środki trwałe 13 88  -      

2. Środki trwałe w budowie 14  -      2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 89  -      
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 15  -      – długoterminowa 90  -      

III. Należności długoterminowe 16  -      – krótkoterminowa 91  -      
1. Od jednostek powiązanych 17  -      3. Pozostałe rezerwy 92
2. Od pozostałych jednostek 18  -      – długoterminowe 93  -      

IV. Inwestycje długoterminowe 19 – krótkoterminowe 94
1. Nieruchomości 20  -      II. Zobowiązania długoterminowe 95  -      
2. Wartości niematerialne i prawne 21  -      1. Wobec jednostek powiązanych 96  -      
3. Długoterminowe aktywa finansowe 22 2. Wobec pozostałych jednostek 97  -      

a) w jednostkach powiązanych 23  -      a) kredyty i pożyczki 98  -      

– udziały lub akcje 24  -      99  -      

– inne papiery wartościowe 25  -      c) inne zobowiązania finansowe 100  -      
– udzielone pożyczki 26  -      d) inne 101  -      
– inne długoterminowe aktywa finansowe 27  -      III. Zobowiązania krótkoterminowe 102
b) w pozostałych jednostkach 28 1. Wobec jednostek powiązanych 103  -      
– udziały lub akcje 29 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 104  -      
– inne papiery wartościowe 30  -      – do 12 miesięcy 105  -      
– udzielone pożyczki 31  -      – powyżej 12 miesięcy 106  -      
– inne długoterminowe aktywa finansowe 32  -      b) inne 107  -      

4. Inne inwestycje długoterminowe 33  -      2. Wobec pozostałych jednostek 108
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 34  -      a) kredyty i pożyczki 109

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 35 110  -      

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 36  -      c) inne zobowiązania finansowe 111
B. Aktywa obrotowe 37 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 112
I. Zapasy 38 – do 12 miesięcy 113

1. Materiały 39 – powyżej 12 miesięcy 114
2. Półprodukty i produkty w toku 40  -      e) zaliczki otrzymane na dostawy 115
3. Produkty gotowe 41  -      f) zobowiązania wekslowe 116

4. Towary 42 117

5. Zaliczki na dostawy 43 h) z tytułu wynagrodzeń 118
II. Należności krótkoterminowe 44 i) inne 119  255,30      

1. Należności od jednostek powiązanych 45  -      3. Fundusze specjalne 120  -      
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 46  -      IV. Rozliczenia międzyokresowe 121  -      
– do 12 miesięcy 47  -      1. Ujemna wartość firmy 122  -      
– powyżej 12 miesięcy 48 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 123  -      
b) inne 49  -      – długoterminowe 124  -      

2. Należności od pozostałych jednostek 50 – krótkoterminowe 125  -      
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 51
 – do 12 miesięcy 52
– powyżej 12 miesięcy 53  -      

54

c) inne 55
d) dochodzone na drodze sądowej 56  -      

III. Inwestycje krótkoterminowe 57
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 58

a) w jednostkach powiązanych 59  -      
– udziały lub akcje 60  -      
– inne papiery wartościowe 61  -      
– udzielone pożyczki 62  -      
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe 63  -      
b) w pozostałych jednostkach 64  -      
– udziały lub akcje 65
– inne papiery wartościowe 66
– udzielone pożyczki 67  -      
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe 68  -      
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 69
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 70
– inne środki pieniężne 71
– inne aktywa pieniężne 72

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 73
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 74

Aktywa razem 75 Pasywa razem 126

 741 640,26       1 220 405,77      
 516 829,03       1 050 000,00      

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 
(wielkość ujemna) 

 512 309,49      
 4 519,54       764 300,00      

II. Rzeczowe aktywa trwałe  27 368,23      
 27 368,23      -125 401,48      

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego 
gruntu) -468 492,75      

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego (wielkość ujemna) 

 10 945,17       4 799 922,86      
 12 494,75       6 731,14      

 3 928,31      1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

 6 731,14      

 197 443,00       6 731,14      

 197 443,00      

b) z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych 

 4 793 191,72      
 197 443,00      
 197 443,00      

 4 793 191,72      
 1 147 181,83      

b) z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych 

 5 278 688,37       3 623 229,02      
 137 555,57       3 623 229,02      

 137 555,57      
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 
świadczeń  22 525,57      

 4 673 071,13      

 4 673 071,13      
 4 346 500,36      
 4 346 500,36      

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń  69 507,66      

 257 063,11      

 465 478,57      
 465 478,57      

 465 478,57      
 465 478,57      

 2 583,10      
 6 020 328,63       6 020 328,63      
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Tre  ść
31.12.2011

1

A. PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym: 01
– od jednostek powiązanych 02

I.Przychody netto ze sprzedaży produktów 03

04
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 05
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 06

B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 07
I.Amortyzacja 08
II. Zużycie materiałów i energii 09
III.Usługi obce 10
IV. Podatki i opłaty, w tym: 11 432,27

– podatek akcyzowy 12
V. Wynagrodzenia 13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 14
VII. Podróże służbowe 15
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe 15
IX. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 16

C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B) 17

D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 18 770,46
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 19
II. Dotacje 20
III. Inne przychody operacyjne 21 770,46

E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 22
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 23
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 24
III. Inne koszty operacyjne 25

F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E) 26

G. PRZYCHODY FINANSOWE 27 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 28

– od jednostek powiązanych 29
II. Odsetki, w tym: 30

– od jednostek powiązanych 31
III. Zysk ze zbycia inwestycji 32
IV. Aktualizacja wartości inwestycji 33
V. Inne 34

H. KOSZTY FINANSOWE 35
I. Odsetki, w tym: 36

– dla jednostek powiązanych 37
II. Strata ze zbycia inwestycji 38
III. Aktualizacja wartości inwestycji 39
IV. Inne 40

I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G – H) 41

J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. – J.II.) 42 0,00
I. Zyski nadzwyczajne 43
II. Straty nadzwyczajne 44

K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I ± J) 45

L. PODATEK DOCHODOWY 46

47

N. ZYSK (STRATA) NETTO (K – L – M) 48

3 595 744,00

3 380 659,00II.Zmiana stanu produktów (zwiększenie–wart.dodatnia, zmniejszenie–
wart.ujemna) 

215 085,00

3 931 300,66

26 079,28

3 197 352,24

301 439,36

222 481,09

14 437,15

31 168,25

137 911,02

-335 556,66

65 124,73

65 124,73

-399 910,93

68 581,82

21 714,46

46 867,36

-468 492,75

-468 492,75

M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU 
(ZWIĘKSZENIA STRATY) 

-468 492,75



3.2 Objaśnienie do Bilansu
1. W roku 2011 nie aktualizowano wartości środków trwałych.

Szczegółowy  zakres  zmian  wartości  grup  rodzajowych  środków  trwałych,  wartości 

niematerialnych i  prawnych,  zawierający  stan tych aktywów na początek  roku obrotowego, 

zwiększenia  i  zmniejszenia  z  tytułu:  nabycia,  przemieszczenia,  likwidacji,  korekt  oraz  stan 

końcowy, przedstawia Tabela nr 1.

W  2011  roku  nie  powstały  różnice  kursowe  od  zobowiązań  zaciągniętych  w  celu 

sfinansowania zakupu lub wytworzenia środków trwałych.

W roku sprawozdawczym Spółka przede wszystkim nabywała sprzęt komputerowy.

Tab.1

Treść Grunty
Budynki, lokale i 

obiek.inż.ląd.i wod.
Maszyny i 

urządz.
Środki transp.

Inne środki 
trwałe

Razem

Wartość brutto       

Bilans otwarcia   10.880,15 18.285,00 68.496,07 97.661,22 

Zwiększenia   11.615,54  4.447,12 16.062,66 

Zmniejszenia       

Bilans zamknięcia   22.495,69 18.285,00 72.943,22 113.738,88

Umorzenie       

Bilans otwarcia   1.904,00 2.133,25 68.496,07 72.533,32 

Zwiększenia   9.127,68 3.657,00 518,84 13.822,37 

Zmniejszenia       

Bilans zamknięcia   11.550,52 5.790,25 69.014,91 85.836,84 

Wartość netto na 
BO

  8 976,15 16.151,75 0,00 25.127,90 

Wartość netto na 
BZ

  14 960,21 12.190,00 3.928,31 27.902,04 

2. W roku obrotowym Spółka nie poniosła nakładów na ochronę środowiska i nie planuje 

ich na rok następny.
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3. Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.

4. Spółka nie  posiada wobec budżetu  państwa lub jednostek  samorządu  terytorialnego 

zobowiązań z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

5. W roku 2011 nie przeprowadzano inwentaryzacji zapasów, ponieważ były one objętem 

spisem  przy  wnoszeniu  aportu  do  spółki.  Na  dzień  31.12.2011  nie  aktualizowano 

wartości zapasów towarów.

6. Spółka  nie  posiada  należności  długoterminowych,  a  inwestycji  długoterminowych  to 

zakupione udziały w Simplum GmbH.

7. Dane o strukturze własności kapitału własnego: 

• kapitał  zakładowy równy 1 050 000,00 zł  dzieli  się na 7.000.000 akcji  o  wartości 

nominalnej 0,15 zł. 

• wydano akcje serii A 1.554.000 – akcje imienne, uprzywilejowane co do głosu;

• wydano akcje serii B 3.108.000 – akcje imienne nieuprzywilejowane

• wydano akcje serii C  1.338.000 – akcje na okaziciela nieuprzywilejowane

• wydano akcje serii D 1.000.000 – akcje na okaziciela nieuprzywilejowane

Akcjonariuszami są krajowe osoby prawne i fizyczne.

• kapitał zapasowy w wysokości 764.300,00 zł  utworzony został z „adgio”.

• Strata za rok 2010 w wysokości 125. 401,48 zł.

• Strata za rok 2011 w wysokości 468,492,75 zł.

8. Zarząd Spółki proponuje poniesioną stratę netto pokryć przyszłymi zyskami.

9. Rozliczenia międzyokresowe – pozycje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów 

ujęto w Tabeli nr 2.

Tab.2

Wykaz czynnych i biernych 
 rozliczeń międzyokresowych kosztów

Lp Tytuły Stan na 31.12.2010 Stan na 31.12.2011
1 2 3 4
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Czynne rozliczenia kosztów (bilans 

poz.Aktywa.B.IV) w tym: 2 385,44 2 583,10
1. prenumerata 2 385,44 2 408,10
2. Domena 0,00 175,00

Spółka nie wykazuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów za 2011 rok.

10. Odpisy aktualizujące należności –nie były tworzone na dzień bilansowy.  

11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku oraz zobowiązania warunkowe.

Na dzień 31.12.2011 r. Spółka nie posiada innych zabezpieczeń na majątku Spółki ani 

zobowiązań warunkowych, w tym z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń, wpłacanych kaucji i 

wadiów, indosu weksli. Spółka nie korzysta również z instrumentów finansowych.

3.3 Objaśnienie do Rachunku Zysków i Strat 

1. W 2011 roku nie wystąpiło zaniechanie jakiejkolwiek z działalności oraz nie przewiduje 

się zaniechania w roku następnym.

2. Spółka prowadziła sprzedaż dla odbiorców krajowych.

3. W roku obrotowym Spółka nie ponosiła kosztów odsetek ani skapitalizowanych różnic 

kursowych od zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania kosztu wytworzenia we 

własnym zakresie środków trwałych przyjętych w ciągu roku do użytkowania.

4. W roku 2011 nie dokonano odpisów aktualizujących środki trwałe.

5. Spółka  nie  ma  przychodów,  kosztów  i  wyników  działalności  zaniechanej  w  roku 

obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

6. Rozliczenie  głównych  pozycji  różniących  podstawę  opodatkowania  podatkiem 

dochodowym  od  osób  prawnych  od  wyniku  finansowego  (zysku,  straty)  brutto, 

przedstawia Tabela nr 3.
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ROZLICZENIE GŁÓWNYCH POZYCJI RÓŻNIĄCYCH PODSTAWE OPODATKOWANIA
PODATKIEM DOCHODOWYM OD WYNIKU FINANSOWEGO (ZYSKU) BRUTTO

Tab. 3

Lp Wyszczególnienie 01.01.2011 - 
31.12.2011

1 2 3
I.  Przychody podatkowe 3 596 515,10
1. Koszty wg. ksiąg 4 065007,85

II. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, w tym: 93 089,29

1. Amortyzacja wartości firmy 60 868,44
2. Wydatki związane z SK 4518R 9 750,84
3. Sponsoring 7 380,00
4. Gastronomia 8 307,52

5. Odsetki i opłaty egz. publ.prawne 3 144,91
6. Pozostałe 3 637,58
III. Koszty podatkowe nie ujęte w księgach, w tym: 8 060,46

Ewidencja przebiegu pojazdu 8 060,46
IV. Koszty podatkowe 3 979 979,02
V. Strata Podatkowa - 383 463,92

7. Zyski i straty nadzwyczajne w roku obrotowym w Spółce nie wystąpiły.

8. W Spółce na dzień 31.12.2011r. nie występują środki trwałe w budowie.

9. Dla pozycji ujętych w Bilansie i Rachunku Zysków i Strat wyrażonych w walutach obcych, 

do  ich  wyceny  na  dzień  bilansowy  przyjęto  kursy  z  tabeli  252/A/NBP/2011  z  dnia 

30.12.2011r.:

• 1 EUR = 4,4168

• 1 USD = 3,4174

4. Informacja o stosowanych zasadach Dobrych Praktyk
Działając na podstawie §5 pkt6.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 
Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na 
rynku NewConnect" Zarząd podaje następujące informacje na temat stosowania przez KCSP S.A. 
z siedzibą w Gliwicach zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre 
Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect (2010)".
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Spółka przestrzegała zasady i deklaruje dalsze przestrzeganie „Dobrych Praktyk Spółek 
Notowanych na

NewConnect" z wyłączeniem:

• Częściowo Zasady nr 1 w postaci braku obsługi technicznej transmisji i rejestracji 
posiedzeń walnego zgromadzenia przy wykorzystywaniu sieci Internet. Spółka prowadzi 
przejrzystą politykę informacyjną podając w raportach bieżących i okresowych 
informacje niezbędne dla zrozumienia sytuacji finansowej Spółki oraz prowadzonej przez 
nią działalności. Dodatkowo informacje opublikowane w raportach umieszcza się na 
stronie internetowej. Ze względu na znaczne koszty Spółka nie rejestruje ani nie 
transmituje obrad Walnego Zgromadzenia. W ocenie Zarządu ponoszone w związku z 
tym koszty byłyby niewspółmierne wobec prawdopodobnej skali zainteresowania 
inwestorów tego rodzaju udogodnieniem. Spółka w przyszłości nie zamierza trwale 
niestosować tej zasady. Akcjonariusze mogą zapoznać się z przebiegiem walnego 
zgromadzenia z raportu opublikowanego po zakończeniu zgromadzenia na stronie 
internetowej oraz w raporcie bieżącym.

• Częściowo Zasady nr 3 w postaci braku umieszczenia na stronie internetowej, zarysów 
planów strategicznych i prognoz finansowych, oraz poprzez niezamieszczenie dat 
spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych. Spółka nie publikuje i 
nie planuje w najbliższym czasie publikować prognoz wyników finansowych Spółka 
uważa, iż publikacja raportów okresowych I miesięcznych pozwoli i inwestorom na 
rzetelną ocenę jej sytuacji finansowej i wartości wyemitowanych przez nią 
instrumentów finansowych.

• Zasady nr 5 poprzez niekorzystanie ze swojej sekcji relacji inwestorskich na 
www.gpwinfostrefa.pl.

• Zasady 11 poprzez organizowanie co roku co najmniej 2 spotkań publicznie dostępne 
spotkań z inwestorami, analitykami i mediami. Emitent na stronie internetowej 
udostępnia informacje na temat kontaktu do biura prasowego odpowiedzialnego za 
relacje inwestorskie, co umożliwia zainteresowanym inwestorom bezpośredni kontakt. 
Bieżące informacje na temat działalności są przekazywane zainteresowanym 
inwestorom i mediom za pośrednictwem raportów EBI oraz biura prasowego. Zarząd 
jest otwarty na indywidualne spotkania z inwestorami w odpowiedzi na zapytania 
zgłoszone Spółce.
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5. Oświadczenie o rzetelności sprawozdań finansowych i prawidłowym 
wyborze Biegłego Rewidenta
Zarząd KCSP S.A. oświadcza niniejszym, że według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki, 

sprawozdanie finansowe Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku i za okres od dnia 1 
stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, sporządzone zostały zgodnie z przepisami 
obowiązującymi Spółkę oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację 
majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy a także. Ponadto Zarząd oświadcza 
niniejszym, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, 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.

6. Informacja na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich Członków 
Zarządu i Rady Nadzorczej
Łączna wartość wynagrodzeń wszystkich Członków Zarządu Spółki w 2011 roku wyniosła 

102.249,96 zł (sto dwa tysiące dwieście czterdzieści dziewięć złotych 96/100 groszy) netto. 
Łączna wartość wynagrodzeń wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki w 2011 roku 
wyniosła: 0 zł (zero złotych).

7. Informacja na temat miesięcznego wynagrodzenia Autoryzowanego 
Doradcy otrzymywanego od Emitenta

Łączna wartość wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy Spółki w roku 2011 z tytułu 
świadczenia wobec Spółki miesięcznych usług wyniosła: 51 660,00 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy 
sześćset sześćdziesiąt złotych) netto.

Bartłomiej J. Gawron

     Prezes Zarządu
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