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Szanowni Państwo, 

Mam przyjemność przedstawić Państwu Raport Roczny Positive Advisory S.A. za rok obrotowy 2011, 

tj. od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 r. 

Rok 2011 dla firmy Positive Advisory S.A. był rokiem szczególnym, zaznaczonym zmianami w 

akcjonariacie Spółki, zmianami w Zarządzie Spółki, jak również dopasowaniem usług i portfela 

produktów. Rozpoczęto także zmiany organizacyjne i proceduralne zmierzające do poprawy 

efektywności działania Firmy, w tym restrukturyzację zatrudnienia i procesów zarządzania. 

Zasadniczym celem wprowadzonych zmian jest podniesienie jakości świadczonych usług oraz 

zbudowanie silnego zaplecza do prowadzenia kompleksowych projektów informatycznych. 

Spółka kontynuowała współpracę z jednym z największych dostawców rozwiązań bankowych z firmą 

Infosys, realizując wdrożenie systemu Back Office Trasury w Banku Polskiej Spółdzielczości SA.  

Jak to zostało już wcześniej wspomniane, rok 2011 przyniósł dwa bardzo ważne wydarzenia, zmianę 

Zarządu Spółki oraz w Q4 2010 oraz decyzję o podwyższeniu kapitału Spółki, zwiększającą 

zaangażowanie głównego właściciela. Zdaniem Zarządu Positive Advisory S.A. zmiany w 

akcjonariacie - poprzez wspólny cel łączący głównych akcjonariuszy Spółki  są korzystne dla 

długoterminowego wzrostu jej wartości.  

Spółka w roku 2011 w ramach realizacji długoterminowej strategii rozwoju określiła cele i 

wprowadziła główne linie biznesowe.  Pozwoli to na dywersyfikację usług oraz pozyskanie nowych 

rynków zbytu, wykraczających poza sektor bankowo-finansowy, który jak do tej pory stanowił 80% 

przychodów Firmy. 
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Oddaje w Państwa ręce niniejszy raport, który mam nadzieję pozwoli na szersze zapoznanie się ze 

Spółką oraz jej działaniami w roku 2011 oraz strategią na przyszłe lata. 

Jednocześnie w imieniu Zarządu oraz całego naszego zespołu chcę serdecznie podziękować Państwu 

za zaufanie, jakim nas obdarzyliście. Pragnę także zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby w 

kolejnych latach umocnić pozycję rynkową Positive Advisory S.A. Chcemy rozwijać się w nowych 

sektorach rynkowych, rozszerzać wachlarz usług dla kluczowych klientów oraz szukać nowych 

kierunków rozwoju, co w efekcie przełoży się na wzrost przychodów i poprawę wyników 

finansowych Spółki. 

 

 

 

 

 

Artur Bieszczad  

 

 

 

 

Prezes Zarządu  

Positive Advisory S.A 
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1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 

1.1 Podstawowe informacje o Spółce  

 

DANE TELEADRESOWE 

Firma: Positive Advisory Spółka Akcyjna 

Nazwa skrócona: Positive Advisory S.A. 

Siedziba: Warszawa, Polska 

Adres siedziby: Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa 

Forma prawna  Spółka Akcyjna  

Sąd rejestrowy  
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  

KRS  0000302015  

REGON  140436565  

NIP  527-249-77-96  

Adres Korespondencji: ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa 

Telefon: +48 22 810 31 90, 

Faks: +48 22 810 31 84 

Adres poczty 
elektronicznej  

positive@positiveadvisory.pl 

Strona internetowa www.positiveadvisory.pl 
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STRUKTURA AKCJONARIATU ORAZ KAPITAŁ ZAKŁADOWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 R. 

(akcjonariusze posiadający co najmniej 10 % akcji Emitenta (według danych dostępnych 

Spółce) 

Akcjonariusz 
Liczba akcji (w 

szt.) 

Udział w kapitale 

zakładowym (%) 

Quantum 2 Fundusz Inwestycyjny 

Zamknięty Aktywów Niepublicznych i 

Contango 2 Fundusz Inwestycyjny 

Zamknięty 

10 336 788 66,3% 

Monika Reszka  1 587 245 10,2% 

Pozostali 3 665 176 23,5% 

RAZEM 15 589 209 100,00% 

 

Wysokość kapitału zakładowego na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosiła 1 558 920,90 zł (kapitał w 

całości opłacony). Aktualnie kapitał zakładowy wynosi 2 078 561,20 zł.  

 

WŁADZE SPÓŁKI 

 

ZARZĄD SPÓŁKI 

SKŁAD ZARZĄDU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 R. 

Lp. Imię Nazwisko Zajmowane stanowisko Termin upływu kadencji 

1.  Artur  Bieszczad Prezes Zarządu 3.8.2016  

2.  Zbigniew  Prussak Członek Zarządu 9.12.2016  

 

Od początku 2011 r. do dnia 3 sierpnia 2011 r. w Zarządzie Spółki zasiadała Monika Reszka jako 

Prezes Zarządu oraz Daniel Stalmach jako Członek Zarządu. W dniu 3 sierpnia 2011 r. w związku z 

rezygnacją ww w skład Zarządu Positive Advisory, jako członek Zarządu, powołany został  Artur 

Bieszczad. Powołanie nastąpiło zgodnie z § 9 ust. 2 lit. a Statutu, przez trzech członków Rady 

Nadzorczej powołanych przez Quantum 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 

z siedzibą w Warszawie. Dnia 9 grudnia 2011 r.  Artur Bieszczad został powołany do pełnienia funkcji 

Prezesa Zarządu, wcześniej (od dnia 3 sierpnia 2011 r.) pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki a Pan 
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Zbigniew Prussak został powołany do pełnienia funkcji Członka Zarządu, którą pełni od dnia 9 

grudnia 2011 r., wcześniej (od dnia 15 września 2011 r.) był prokurentem Spółki. 

 

RADA NADZORCZA 

SKŁAD RADY NADZORCZEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 R. 

Lp. Imię Nazwisko Zajmowane stanowisko 

1.  Mirosław Potulski Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2.  Krzysztof Jagielski Członek Rady Nadzorczej 

3.  Waldemar Kozłowski Członek Rady Nadzorczej 

4.  Wojciech Wojtowicz Członek Rady Nadzorczej 

5.  Jacek Więcek Członek Rady Nadzorczej 

 

Od początku 2011 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: Mirosław Potulski - 

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Krzysztof Jagielski - Członek Rady Nadzorczej, Waldemar 

Kozłowski - Członek Rady Nadzorczej, Andrzej Stalmach - Członek Rady Nadzorczej, Wojciech 

Wojtowicz - Członek Rady Nadzorczej. W dniu 2 września 2011 r. Zarząd Positive Advisory S.A. 

powziął wiadomość o wygaśnięciu mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Stalmacha.  

Dnia 30 listopada 2011 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które powołało Pana 

Jacka Więcka w skład Rady Nadzorczej Spółki. 

 

1.2 Podsumowanie osiągnięć Spółki 

 

Positive Advisory jest dynamicznie rozwijająca się firmą konsultingu IT, działającą na rynku polskim 

i międzynarodowym od 2006 roku. Spółka świadczy usługi doradcze i informatyczne dla sektora 

bankowo-ubezpieczeniowego oraz sektora przedsiębiorstw  w zakresie konsultingu biznesowego, 

wdrożenia systemów informatycznych, budowy rozwiązań na zamówienie, utrzymanie systemów 

informatycznych oraz outsourcing zasobów IT. 

Świadczymy usługi w Polsce i zagranicą 
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Positive Advisory, jako jedna z nielicznych firm w Polsce, świadczy usługi doradcze i wdrożeniowe 

poza granicami naszego kraju.   

Posiadamy zróżnicowaną bazę klientów 

Positive Advisory posiada silną bazę klientów w Polsce, do który należą instytucje o różnej skali i 

obszarze działalności, w tym czołowe banki i instytucje ubezpieczeniowe działające w naszym 

kraju. Do grona klientów należą m.in: Citibank, Bank Polskiej Spółdzielczości, DZ Bank Polska, Bank 

Ochrony Środowiska, PKO Bank Polski, DZ Bank Polska, BNP Fortis Bank. 

Współpracujemy z dynamicznym sektorem bakowości spółdzielczej 

Positive Advisory szczególnie blisko współpracuje z sektorem polskiej bankowości spółdzielczej, dla 

którego realizuje kilka istotnych projektów. Banki spółdzielcze postrzegane są jako jedne ze 

strategicznych klientów Spółki, z uwagi na dynamiczny wzrost i dalekosiężne plany, generujące 

istotne potrzeby w zakresie informatyzacji. Znajdujemy się w gronie kilku spółek w Polsce, 

świadczących usługi dla tego sektora. Sektor banków spółdzielczych rozpoznawany jest jako 

najbardziej obiecujący w nadchodzących latach pod względem wysokości zamówień. 

Współpracujemy z czołowymi dostawcami rozwiązań 

Positive Advisory nawiązała współpracę z wiodącymi producentami systemów informatycznych, 

z którymi Firma buduje strategiczne alianse, rozwija sprzedaż ich rozwiązań w Polsce oraz 

uczestniczy w projektach na świecie. Spółka zdobyła zaufanie takich dostawców rozwiązań 

informatycznych jak francuska firma Fermat/Moody`s Analytics oraz indyjskiego potentata branży 

informatycznej firmy Infosys Technologies.  

Restrukturyzacja i rozwój Spółki  

W 2011 roku Spółka, przeszła proces restrukturyzacji. W sierpniu 2011 został zmieniony skład 

Zarządu, do którego został powołany  Artur Bieszczad, a w grudniu 2011 Zarząd został wybrany w 

następującym składzie Artur Bieszczad – Prezes Zarządu, Zbigniew Prussak – Członek Zarządu.  

W Q3 i Q4 spółka dokonała uaktualnienia bilansu i przedstawiła aktualizacje raportów finansowych. 

Główny akcjonariusz Spółki TFI BPS SA w grudniu 2011 podjął decyzję o zwiększeniu kapitałów 

Spółki, pozwoliło to na zachowanie płynności  i pełną regulację zobowiązań Spółki.  

Ostatnie półrocze 2011 było  również intensywnym czasem racjonalizacji zatrudnienia, a 

jednocześnie utrzymania możliwości realizacji zobowiązań w stosunku do naszych klientów. 

Prowadziliśmy jednocześnie kilka projektów wdrożeniowych i dzięki zaangażowaniu pracowników 

Positive Advisory były one z sukcesem kontynuowane.  

 



 

10 

 Raport roczny za rok 2011 Positive Advisory S.A.  

1.3 Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach 
Spółki 

 

Positive Advisory jako firma konsultingowa działająca na rynku polskim i międzynarodowym, 

dynamicznie rozbudowuje nowe linie biznesowe wokół filaru Spółki, jakim są usługi doradcze i 

wdrożeniowe w obszarze rozwiązań informatycznych dla sektora bankowo-finansowego. Jesteśmy 

również obecni w sektorze przedsiębiorstw, którym dostarczamy rozwiązania informatyczne 

wspierające obsługę strategicznych procesów biznesowych. 

Nasza działalność rozpoczęła się od współpracy z największymi zagranicznymi instytucjami 

finansowymi, takimi jak GE Money Bank czy Raiffeisen Zentralbank w Wiedniu. Do grona naszych 

polskich klientów w Polsce należą, miedzy innymi: Bank Ochrony Środowiska S.A., DZ Bank, Bank 

Polskiej Spółdzielczości, PKO BP, Bank Gospodarstwa Krajowego, Allianz Bank oraz firmy 

innowacyjne takie jak Inpost Usługi Pocztowe i Inpost Finanse. 

 

 

 

 

Dzięki zdobytemu w krajach Europy Zachodniej doświadczeniu, a w szczególności unikatowej na 

rynku polskim znajomości wyspecjalizowanych obszarów zarządzania ryzykiem i międzynarodowych 

standardów rachunkowości, zbudowaliśmy silną pozycję w zakresie implementacji dyrektyw 

nadzorczych, systemów raportowania zarządczego i obowiązkowego oraz optymalizacji 

procesów biznesowych.  
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W odpowiedzi na potrzeby rynku oraz Klientów sektora bankowo-ubezpieczeniowego, zbudowaliśmy 

usługi doradcze w 4 głównych obszarach działania (konsulting biznesowy, wdrożenia systemów IT, 

budowę systemów na zamówienie oraz zarządzanie projektami) w trzech obszarach 

kompetencyjnych (zarządzanie ryzykiem, zarządzanie efektywnością, zarządzanie operacyjne) oraz 

przy zastosowaniu preferowanych przez Klientów modeli współpracy. 

  

 

 

USŁUGI DORADCZE 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki są usługi doradcze. Usługi adresowane do sektora 

bankowego związane są głównie z implementacją systemów wspomagających:  

 zarządzanie ryzykiem bankowym,  

 implementację międzynarodowych standardów rachunkowości,  

 sprawozdawczość obowiązkową i zarządczą,  

 obsługę transakcji bankowych, 

 szeroko rozumiany workflow. 

Działalność każdego banku powiązana jest z wieloma rodzajami ryzyka. Jednym z podstawowych 

jego typów jest ryzyko kredytowe, które jest czynnikiem newralgicznym dla działalności instytucji 

finansowej, ponieważ łączy się z niewywiązywaniem się kredytobiorców ze swoich zobowiązań  

i zagraża podstawom działalności danego banku. Ponadto, każdy bank jest narażony na ryzyko 

rynkowe związane z ruchami cen, kursów oraz stóp procentowych na rynkach finansowych. Dlatego 

też istnieje szereg norm międzynarodowych, służących zmniejszaniu ryzyka działalności bankowej 

poprzez jego pomiar oraz system limitów. Aby spełnić wspomniane normy, banki wdrażają 

zaawansowane systemy informatyczne wspomagające zarządzanie ryzykiem. Positive Advisory 

bierze udział w tego typu projektach. 

Spółka oferuje szeroki zakres usług związanych z zarządzaniem ryzykiem w różnych sektorach 

gospodarki, przede wszystkim: 

 ryzykiem prawnym: 

 regulacje Basel II/III i CRD stosowane dla ryzyka kredytowego, rynkowego i operacyjnego,  

 zastosowanie regulacji Sarbanes-Oxley (SOX),  

 system sprawozdawczości COREP,  
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 system sprawozdawczości FINREP,  

 regulacje rynku ubezpieczeń Solvency II. 

 

 ryzykiem gospodarczym: 

 zarządzanie limitami i ekspozycjami,  

 zarządzanie ryzykiem rynkowym  i kredytowym, 

 zarządzanie ryzykiem operacyjnym. 

 

Systemy transakcyjne stanowią wsparcie podstawowej działalności instytucji finansowej czyli 

zapewniają zawieranie transakcji z klientami detalicznymi, korporacyjnymi oraz na rynku 

międzybankowym. Jest to najbardziej newralgiczny obszar wsparcia informatycznego, gdyż 

związane są z bezpośrednią obsługą klienta, przekładając się na jej jakość, bezpieczeństwo a tym 

samym na renomę i wynik instytucji finansowej. Positive Advisory oferuje sprzedaż i implementację 

systemów transakcyjnych dla banków w oparciu o rozwiązania partnera indyjskiej firmy Infosys. 

Oferowane rozwiązanie a w zasadzie rodzina rozwiązań pod nazwą Finacle, należą do światowej 

czołówki rozwiązań tej klasy dzięki zaawansowanej technologii i szerokiej funkcjonalności. 

Potencjał sprzedaży Finacla potwierdzają liczne referencje na świecie także w Europie. 

Aktualnie rozwiązania Infosys są najlepiej oceniane przez niezależnych obserwatorów rynku takich 

jak: Gartner i Forrester. 

 

Reasumując oferowane przez Spółkę systemy transakcyjne zapewniają wsparcie obsługi: 

 transakcji bankowości detalicznej, 

 transakcji bakowości korporacyjnej, 

 transakcji skarbcowych (treasury), 

 kanałów dostępu do usług bankowych takich jak Internet i telefon – bankowość 

elektroniczna, 

 zarządzania relacjami z klientem CRM. 

Positive Advisory podpisała w roku 2010 umowę w ramach, której prowadzi obecnie pierwsze w 

Polsce wdrożenie modułu Back Office systemu centralnego Finacle dla Banku Polskiej 

Spółdzielczości.  

Poza sektorem bankowym Firma dostarcza usługi doradcze dla instytucji ubezpieczeniowych. 

Kompetencje w tym obszarze zostały zbudowane w Firmie w przeciągu ostatnich dwóch lat  

w oparciu o  dedykowany dział Spółki obsługującego sektor ubezpieczeniowy. Usługi doradcze 
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świadczone firmom ubezpieczeniowym zawierają głównie szerokie wsparcie procesów 

implementacji systemów informatycznych obsługujących główne procesy biznesowe tychże firm.  

Positive Advisory świadczy usługi doradcze również poza sektorem bankowo-ubezpieczeniowym. 

Łączą się one głównie z budową oraz wdrażaniem aplikacji na zamówienie klienta w sektorze 

przedsiębiorstw. 

Positive Advisory udostępnia także wysokiej klasy specjalistów-konsultantów, którzy pracują  

w zespołach wdrożeniowych klienta. Osoby te dostarczają kompletnej wiedzy na temat: 

 wymogów sprawozdawczości obowiązkowej w zakresie działalności bankowej   

i ubezpieczeniowej, 

 implementacji szeroko rozumianych systemów informatycznych, 

 najlepszych praktyk stosowanych w instytucjach finansowych, 

 zarządzania projektami informatycznymi, 

 metodyki wdrożenia określonych aplikacji, 

 budowy hurtowni danych zapewniających gromadzenie niezbędnych danych,  

 parametryzacji systemów informacyjnych, 

 budowy raportów niezbędnych do spełnienia wymogów sprawozdawczości zewnętrznej  

i zewnętrznej. 

 

WDRAŻANIE GOTOWYCH ROZWIAZAŃ 

Spółka prowadzi liczne projekty wdrożenia gotowych systemów informatycznych. Są to w głównej 

mierze systemy produkcji firm partnerskich. Positive Advisory oferuje wdrożenie aplikacji partnerów 

takich jak firma Fermat/Moody`s Analytics czy też Infosys Technologies. 

Wdrożenie gotowego systemu informatycznego polega w uproszczeniu na realizacji kolejnych 

kroków: 

 Analiza wymagań klienta. 

 Zaprojektowanie parametryzacji i zmian w systemie, celem spełnienia wymagań klienta. 

 Wykonanie parametryzacji i zmian. 

 Testowanie systemu. 

 Uruchomienie systemu. 

OUTSOURCING 

Oprócz realizacji kompleksowych projektów wdrożeń i budowy rozwiązań IT, oferujemy outsourcing 

usług oraz dostarczamy specjalistów IT do wybranych projektów informatycznych: 
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 Budujemy kompleksowe zespoły na potrzeby Klientów oraz dostarczamy zasoby w zakresie 

kompetencji wymaganych przez Klientów.  

 Posiadamy dedykowany proces pozyskiwania i kontroli zasobów do projektów u Klienta. 

 Dobieramy optymalny model współpracy, możemy pracować na zasadzie czas i materiały lub w 

oparciu o model Service Center, np. dla Klientów powołujemy dedykowane Centrum Testów lub 

Centrum Developerskie. Wówczas Klient ma możliwość lepszej kontroli kosztów, ponieważ nie 

korzysta jedynie z zasobów o danych kompetencjach, ale też my jako Firma podejmujemy 

zobowiązanie do wykonania projektu i dostarczamy dedykowany dobrze zarządzany zespół.  

 

1.4 Działalność  na rynkach zagranicznych 

 

Positive Advisory, jako jedna z nielicznych firm w Polsce, świadczyła usługi doradcze i wdrożeniowe 

w kilku krajach Europy Zachodniej. W latach 2006 - 2010 średnio około 35% przychodów Spółki 

pochodziło z realizacji kontraktów zagranicznych.   

Najbardziej znaczącym klientem w tym obszarze był austriacki Raiffeisen Zentralbank (RZB)  

z siedzibą w Wiedniu.   

 

Bieżący rok najprawdopodobniej pozwoli Spółce powrócić do świadczenia usług doradczych poza 

granicami Polski. 

1.5 Partnerzy 

 

Positive Advisory jest partnerem wielu firm polskich oraz zagranicznych, świadczących usługi 

doradcze i informatyczne w obszarze szeroko rozumianych finansów. Na szczególną uwagę zasługuje 

współpraca z firmą Moody`s Analytics a wcześniej firmą Fermat, która została przejęta w roku  2008 

przez Moody`s.  

Positive Advisory i Moody`s Analytics współpracują w licznych wdrożeniach systemu Fermat 

wspierającego zarządzanie ryzykiem informatycznym. Dzięki współpracy z Moody`s Analytics, 

Positive Advisory uzyskuje szeroki dostęp do olbrzymiej bazy międzynarodowych klientów 

potentata, co doskonale wpisuje się w strategię Spółki, zakładającą szeroką obecność na rynkach 

międzynarodowych. 

Kolejnym bardzo istotnym partnerstwem jest współpraca z potentatem branży informatycznej firmą 

Infosys Technologies producentem systemu Finacle. 
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Finacle to bankowy system centralny stworzony przez Infosys Technologies Ltd., który umożliwia 

szeroko definiowana obsługę produktów bankowości detalicznej i korporacyjnej. To nowoczesne 

rozwiązanie o szerokiej funkcjonalności, łatwo adoptowalne do potrzeb rynku oraz klienta, 

stanowiące alternatywę dla aktualnie funkcjonujących bankowych systemów centralnych. 

Finacle to system nie tylko wysoko zaawansowany technologicznie, ale także atrakcyjny cenowo,  

co stanowi dodatkową wartość dla potencjalnych Klientów. Implementację oraz serwis systemu na 

rynku polskim realizować będzie głównie Positive Advisory. Positive Advisory jest pierwszą firmą  

w Polsce, z którą Infosys Technologies podjął współpracę.  Oferowanie i implementacja systemów 

centralnych, obsługujących strategiczne procesy biznesowe banków jest domeną czołówki firm 

informatycznych. Positive Advisory dołączyło tym samym do grupy firm o wysokich kompetencjach, 

dysponujących bazą i umiejętnościami do obsłużenia tego typu projektów.  

Infosys Technologies Ltd. to indyjska firma świadcząca usługi konsultingowe i  IT dla sektora 

przemysłowego i finansowego z siedzibą w Bangalore.  Firma działa od 1981 roku, Zatrudnia ok. 140  

tys. pracowników w 61 krajach. Dostarcza rozwiązania informatyczne dla sektora przemysłowego i 

finansowego.  

27 procent klientów Infosys to firmy europejskie.  Do grona jej klientów należą m.in. Deutsche 

Bank, Raiffeisen International, Credit Suisse, UBS, Societe Generale, ABN Amro oraz, poza sektorem  

finansowym, takie firmy jak Tesco, Adidas, Cisco Systems, Dell, Microsoft, Visa, Reebok.  Infosystem 

Technologies to największa firma w Indiach z branży konsultingowej  

i komputerowej oraz jedna z pięciu światowych potentatów sektora Business Process Offshoring 

(outsourcingu procesów biznesowych).   

Positive Advisory postrzegając potencjał partnera prowadzi intensywne konsultacje w sprawie 

rozszerzenia zakresu współpracy na sektory pozafinansowe. 

 

Reasumując obecnie Positive Advisory współpracuje z następującymi partnerami: 

1. Infosys Technologies – współpraca w zakresie sprzedaży, wdrożenia i serwisu transakcyjnych 

systemów bankowych. 

2. Fermat/Moody`s Analytics – współpraca przy wdrożeniu i dystrybucji systemu zarządzania 

ryzykiem. 
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1.6 Klienci oraz projekty realizowane w roku 2011 

 

Spółka świadczy usługi doradcze i wdrożeniowe zarówno dla sektora bankowo-finansowego, jak  

i General Business. Do obecnych i byłych klientów Positive Advisory należą następujące firmy: 

SEKTOR BANKOWY 

Za granicą: 

 Raiffeisen Zentralbank (Austria) 

 GE Money Bank Wielka Brytania 

 GE Money Bank Łotwa 

 GE Money Bank Skandynawia (Dania, Szwecja, Norwegia) 

 Abanka (Słowenia) 

 New Edge Broker (Wielka Brytania) 

 Unibanco (Brazylia) 

 National Bank of Fujairah (Zjednoczone Emiraty Arabskie) 

 Gulf International Bank (Bahrain) 

 National Bank of Bahrain (Bahrain) 

 Korean Exchange Bank (Korea Pd.) 

 TMB Bank (Tajlandia) 

W Polsce: 

 GE Money Bank Polska 

 Bank Ochrony Środowiska 

 Bank Polskiej Spółdzielczości 

 PKO Bank Polski 

 DZ Bank Polska 

 Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (SKOK) 

 Allianz Bank/Getin Bank 

 DZ Bank Polska 

 SKOK 

 BNP Fortis Bank 

 Bank Gospodarstwa Krajowego 

 Citibank Handlowy 

 Xelion Doradcy Finansowi 

 GoFinance 
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SEKTOR UBEZPIECZENIOWY 

 Grupa Allianz 

 Grupa Aviva 

 Grupa Concordia 

 Grupa Axa 

SEKTOR PRZEDSIĘBIORSTW (General Business) 

 InPost Sp. z o.o. 

 InPost Finanse Sp. z o.o. 

 

Poniżej zaprezentowano skrótowe opisy kilku wybranych projektów pomyślnie realizowanych przez 

Positive Advisory do roku 2011.  

RZB AG – RYZYKO KREDYTOWE ORAZ RYNKOWE 

RZB AG, centrala grupy bankowej Raiffeisen w Wiedniu – wdrożenie wymagań dyrektywy CRD  

z wykorzystaniem rozwiązania informatycznego wspierającego wymagania dotyczące ryzyka 

kredytowego oraz rynkowego, wynikające z Nowej Umowy Kapitałowej. Zakres projektu obejmował 

wdrożenie sytemu informatycznego z uwzględnieniem wymagań austriackiego nadzoru bankowego 

oraz jego integrację ze środowiskiem informatycznym Banku. Positive Advisory współuczestniczy 

także w modelowaniu hurtowni danych oraz w jej integracji. Wdrożenie objęło wszystkie banki  

z grupy Raiffeisen dlatego też dodatkowym wyzwaniem była integracja danych w wiedeńskiej 

centrali RZB.  

 

BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI 

Positive Advisory zrealizowało/realizuje szereg projektów dla BPS są to m.in.: 

 wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem w zakresie ryzyka kredytowego, ryzyka rynkowego 

oraz ryzyka operacyjnego, raportowania COREP, a także sprawozdawczości zarządczej 

(Business Intelligence) w Banku BPS, 

 wdrożenie systemu do kompleksowej obsługi workflow kredytowego, ratingu i scoringu, 

także przez banki należące do zrzeszenia BPS, 

 wdrożenie systemu do szacowania trwałej utraty wartości, 

 wdrożenie modułu Back Office Treasury systemu centralnego Finacle, firmy Infosys 

zapewniającego kompleksową obsługę rozliczenia operacji Departamentu Skarbu. 
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PKO BP S.A. – WDROŻENIE METOD ZAAWANSOWANYCH DLA RYZYKA OPERACYJNEGO 

Positive Advisory przeprowadziło w PKO BP S.A. analizę wymagań klienta w zakresie procesów  

i procedur niezbędnych do wdrożenia AMA, w zakresie: 

 wewnętrznej bazy strat operacyjnych w centrali i oddziałach Banku, 

 kluczowych wskaźników ryzyka, 

 przygotowania, zakresu i sposobów przeprowadzania samooceny ryzyka operacyjnego  

i  wpływu wyników samooceny na wartość kapitału regulacyjnego, 

 szczegółowego modelu wyznaczania kapitału regulacyjnego wg podejścia LDA (VaR, CVaR  

i EVT) oraz ARCH/GARCH, 

 identyfikacji problemów i realizacji planów działań. 

W ramach projektu zrealizowano wdrożenie narzędzi informatycznych wyliczających wartość 

kapitału regulacyjnego wg wyżej wymienionych metod oraz przygotowanie i przeprowadzenie 

testów modeli i końcowych wyników wyznaczenia kapitału. 

 

DZ BANK POLSKA - ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 

DZ BANK Polska S.A. jest polskim oddziałem DZ BANK AG, szóstego co do wielkości banku w Europie. 

Positive Advisory wdrożyło całościowo moduły obliczeniowe systemu Fermat CAD Basel II Credit Risk 

and Market Risk do zarządzania ryzykiem kredytowym oraz ryzykiem rynkowym, moduł raportujący 

COREP systemu Fermat, raportujący zgodnie z wymaganiami polskiego Nadzorcy oraz Nadzorcy 

niemieckiego (BAFIN), moduł IAS/IMPAIRMENT systemu Fermat, moduł ALM systemu Fermat do 

zarządzania aktywami i pasywami, wraz z dodatkowymi modułami firmy Positive Solutions, 

służącymi do kalkulacji efektywnej stopy procentowej, modułem księgowym, interfejsem 

kredytowym oraz przesłankowym, wykorzystywanym do szacowania Trwałej Utraty Wartości. 

 

GE MONEY BANK POLAND – ZARZĄDZANIE RYZKIEM 

Wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem w GE Money Bank Polska zrealizowane przez połączony 

zespół Banku oraz konsultantów Positive Advisory, dostarczających usługi konsultingowe  

i wdrożeniowe. Podstawą zakresu projektu jest spełnienie regulacji Basel II, w zakresie CRD, 

wymagań lokalnego regulatora oraz raportowania COREP, w oparciu o system Fermat. 

 

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. – ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 
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Positive Advisory w BOŚ S.A. wdrożyło całościowo moduły obliczeniowe systemu Fermat CAD Basel II 

Credit Risk and Market Risk do zarządzania ryzykiem kredytowym oraz ryzykiem rynkowym, moduł 

raportujący COREP systemu Fermat, raportujący zgodnie z wymaganiami polskiego Nadzorcy), 

moduł IAS/IMPAIRMENT systemu Fermat, moduł ALM , do zarządzania aktywami i pasywami, wraz  

z dodatkowymi modułami: modułem księgowym, interfejsem kredytowym  

oraz Bazą Zdarzeń Kredytowych w zakresie bazy strat (szacowanie współczynników PD, LGD, CCF na 

potrzeby IAS/IMPAIRMENT), służącymi do szacowania Trwałej Utraty Wartości. 

 

INPOST – ANALIZA, PROJEKT I IMPLEMENTACJA CENTRALNEGO SYSTEMU POCZTOWEGO 

Positive Advisory w InPost przeprowadził analizę, zaprojektował, zakodował i wdrożył autorski 

system centralny, obsługujący wszystkie procesy biznesowe w oparciu o workflow, związane  

z usługami pocztowymi, realizowanymi przez firmę InPost. 

 

INPOST FINANSE – WDROŻENIE SYSTEMU USŁUG FINANSOWYCH 

Positive Advisory wdrożyło w InPost Finanse, autorski system w całości zaprojektowany i wykonany 

przez Spółkę, integrujący usługi finansowe oraz pocztowe takie jak: 

 obsługa masowych wypłat gotówki, 

 wypłaty pieniężne, 

 płatności i opłaty, 

 obsługa wniosków kredytowych i kredytów. 

 

GRUPA ALLIANZ - USŁUGI DORADCZE 

Positive Advisory dostarczyło szereg usług doradczych w obszarze ubezpieczeń dla grupy Allianz 

obejmujące min: 

 prace analityczne związane z rozwojem systemów do ubezpieczeń majątkowych i prowizji, 

 analiza procesu zamknięcia m-ca w TU Allianz Polska SA i TU Allianz Życie Polska SA – 

weryfikacja architektury IT w kontekście zależności pomiędzy różnymi systemami, 

zdefiniowanie rekomendacji pozwalających zoptymalizować proces zamknięcia m-ca,  

 analiza dla PTE Allianz w zakresie dotyczącym przeniesienia funkcjonalności związanej 

z systemem finansowo-księgowym z systemu Oracle Financials do systemu SAP, 

 prace analityczne w obszarze customer intelligence. 
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ALLIANZ BANK - BUDOWA I IMPLEMENTACJA SYSTEMU WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 

RYNKOWYM 

W ramach projektu przeprowadzono analizę wymagań w obszarze zarządzania luką stopy 

procentowej i płynności. Następnie Positive Advisory zaprojektowało, stworzyło i wdrożyło system 

informatyczny efektywnie wspierający wymieniony obszar funkcjonalny. 

 

1.7 Działania zrealizowane przez Spółkę w roku obrotowym 2011 

 

W okresie objętym sprawozdaniem miały miejsce następujące wydarzenia istotne dla działalności 

Spółki: 

Zdarzenia inwestycyjne: 

 Przeprowadzenie emisji akcji serii F 

Dnia 28 kwietnia 2011 r. odbyło się NWZ Akcjonariuszy na którym podjęto uchwałę dotyczącą 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1 100 000 złotych poprzez emisję 

nie więcej niż 11 000 000 akcji serii F w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem 

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. W dniu 26 lipca 2011 r. nastąpiło zakończenie 

subskrypcji akcji serii F, wyemitowanych na podstawie tej uchwały. W ramach subskrypcji 

prywatnej objętych zostało 3 742 787 akcji serii F po cenie emisyjnej 1 zł każda akcja. Umowy 

objęcia akcji zawarto z 10 osobami.  

 

 Przeprowadzenie emisji akcji serii G 

W dniu 30 listopada 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o podwyższeniu 

kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 500.000,00 zł i nie wyższą niż 519.640,30 zł, tj. 

do kwoty nie niższej niż 2.058.920,90 zł i nie wyższej niż 2.078.561,20 zł, poprzez emisję nie mniej 

niż 5.000.000 i nie więcej niż 5.196.403 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 

0,10 zł każda. Subskrypcja akcji serii G została przeprowadzona w ramach oferty publicznej. Cena 

emisyjna akcji serii G wynosiła 0,90 zł (dziewięćdziesiąt groszy). Zapisy na akcję były przyjmowane 

od 16 grudnia 2011 r. do 23 grudnia 2011 r. Przydziału akcji dokonano 4 stycznia 2012 r. 

Przydzielono 5.196.403 akcji.  

 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

W dniu 3 sierpnia 2011 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, podczas 

którego podjęto uchwały o: zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, 
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zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, zatwierdzenia 

sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz 

sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, pokryciu straty za rok obrotowy 2010 z zysków lat 

przyszłych, udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki Pani Monice Reszce i Panu Danielowi 

Stalmachowi oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki: Panom Mirosławowi Potulskiemu, Krzysztofowi 

Jagielskiemu, Waldemarowi Kozłowskiemu, Grzegorzowi Drozdowskiemu, Markowi Sadeckiemu, 

Cezaremu Gregorczukowi, Adamowi Guzowi, Wojciechowi Wojtowiczowi i Andrzejowi Stalmachowi. 

Uchwały nie podjęto jedynie w zakresie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Pana Wiesława 

Łatały. 

 

 

Zdarzenia organizacyjne i wpływające na rozwój biznesu: 

 Dywersyfikacja przychodów Spółki na projekty inne niż projekty zarządzania ryzykiem: 

- Pozyskanie partnera dla sektora bankowego – Spółka rozpoczęła współpracę z jednym z 

największych dostawców rozwiązań dla sektora bankowego w zakresie: systemów 

centralnych, bankowości elektronicznej i mobilnej, systemów treasury oraz bankowości 

korporacyjnej. 

 Wprowadzenie procedur – spółka wprowadziła następujące procedury: 

- Procedury przeglądu projektów, 

- Procedury kontroli przepływów oraz rentowności projektów, 

- Procedury kontroli sprzedaży i budowania pipeline, 

- Procedura kontroli płynności. 

 Restrukturyzacja działu sprzedaży – Spółka rozpoczęła restrukturyzacje działu sprzedaży w 

celu dywersyfikacji pozyskiwanych projektów oraz rozbudowy struktur w związku ze rozwojem 

linii biznesowej Positive Outsourcing, 

 

 Obniżenie i restrukturyzacja kosztów działalności Spółki – Spółka wprowadziła plan 

zmniejszenia kosztów operacyjnych związanych z bieżącym działaniem firmy: zmniejszenie 

kosztów stałych , zmniejszenie kosztów wytworzenia usług świadczonych przez Spółkę, 

 

 Rozwój linii biznesowej Positive Outsourcing – wprowadzono podział linii biznesowych z 

wyróżnieniem projektów konsultingowo- wdrożeniowych oraz outsourcingowych, co ma na celu 
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zwiększenie dywersyfikacji usług oraz zbudowanie odpowiednich efektywnych struktur wsparcia 

tych usług, 

 

 Reorganizacja prowadzonych projektów – Spółka dokonała przeglądu oraz reorganizacji 

sposobu prowadzenia projektów i obsługi umów serwisowych w celu podniesienia jakości 

świadczonych usług. 

 

Spółka nawiązała współpracę lub kontynuowała następujące znaczące projekty: 

 Świadczenie usługi wsparcia Help Desk dla kilkudziesięciu tysięcy użytkowników dla regionu 

EMEA w jednym z największych banków międzynarodowych działających w Polsce, 

  Kontynuowanie umowy z Bankiem Polskiej Spółdzielczości na wdrożenie systemu Finacle do 

obsługi Back-Office departamentu skarbu, 

 Współpraca z GE Money w Europie w ramach dostarczania zasobów konsultingowych i 

zarządzania ryzykiem, 

 Współpraca z Bankiem Polskiej Spółdzielczości w ramach projektu workflow kredytowego, 

wraz z silnikami ratingowym i  scoringowym, 

 Obsługa umowy serwisowej BOŚ Bank w ramach prac powdrożeniowych systemu Fermat 

 Realizacja projektu wdrożenia IAS Impairment w DZ Banku, 

 Obsługa umowy serwisowej DZ Bank w ramach prac powdrożeniowych systemu Fermat, 

 Umowa Wdrożeniowa na system Workflow Rating Scoring dla BS w Barlinku. 

 

 

1.8 Perspektywy rozwoju Spółki 

 

Podstawowym celem strategii Zarządu Positive Advisory jest zwiększenie wartości Spółki poprzez 

zwiększenie skali działalności przedsiębiorstwa a tym samym zdobycie większego udziału w rynku 

doradztwa i usług informatycznych w Polsce i za granicą.  

Ponadto, Positive Advisory zamierza utrzymać dywersyfikację świadczonych usług, aby uniezależnić 

przychody od koniunktury w danych sektorach gospodarki.  

W roku 2011 Spółka skupiła się na realizacji podjętych zobowiązań, utrzymaniem możliwości 

produkcyjnych Spółki i rozwój w zakresie prowadzonych linii biznesowych. 
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Planowany rozwój Spółki w latach 2012-2013 przewiduje wzrost zasobów, zakończenie 

prowadzonych projektów oraz pozyskanie nowych w zdefiniowanych strategicznych liniach rozwoju.  

 

Długoterminowa strategia rozwoju Spółki zakłada koncentrację na następujących obszarach o 

wysokim potencjale wzrostu przychodów oraz rentowności Spółki: 

 Modernizacja Bankowych Systemów  Transakcyjnych  

Ważnym elementem prezentowanej strategii jest przygotowanie Spółki do wzięcia udziału w 

modernizacji rozwiązań informatycznych stosowanych w sektorze bankowo-finansowym a w 

szczególności  budowa i wdrażanie systemów typu BPMS do obsługi kredytów i innych produktów 

bankowych. 

 Zarządzanie Ryzykami Bankowymi – Nowe Regulacje 

Spółka odnotowuje wzrost zainteresowania usługami doradczymi i wdrożeniowymi w zakresie 

zarządzania ryzykiem, spowodowany nowymi regulacjami. Bazując na tej fali analitycy prognozują 

znaczący wzrost popytu na usługi oraz systemy informatyczne w tym obszarze.  

Spółka posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań zarzadzania ryzykami 

bankowymi, w tym dostosowującymi banki do spełnienia wymogów regulatorów rynku – Basel II, IAS 

Impairment - zdobyte w projektach realizowanych w Polsce oraz poza jej granicami.  

W zakresie systemów zarządzania ryzykiem dostawcami rozwiązań dla Spółki są firmy Fermat / 

Moodys Analytics. Spółka wiąże duże nadzieje z udziałem w projektach dostosowujących banki do 

spełnienia wymogów nowych regulacji związanych z Basel III oraz MSSF 9 (następca IAS 39). Zdaniem 

Spółki skala przygotowań prowadzonych przez banki powinna być porównywalna do tych związanych 

z Basel II oraz IAS 39. Środki pozyskane z emisji pozwolą na skapitalizowanie dotychczasowych 

doświadczeń Spółki w tym zakresie w większej skali. 

 Usługi dla Sektora Bankowości Spółdzielczej 

Doświadczenie zdobyte przez Spółkę w informatyzacji centrali BPS – jednego z największych 

zrzeszeń banków spółdzielczych w Polsce - otwiera przed Spółką szanse na dalszy udział w 

informatyzacji sektora bankowości spółdzielczej. Zdaniem Spółki oraz analityków jest to rynek o 

dużych potrzebach w zakresie kompleksowej informatyzacji, w której udział może być dla Spółki 

szansą na znaczne zwiększenie przychodów oraz osiąganych marż. 

 Usługi dla Sektora Ubezpieczeniowego 

Doświadczenie w zdobyte przez Positive Advisory w projektach realizowanych dla sektora 

ubezpieczeniowego, pozwala nam ocenić ten sektor jako interesujący z perspektywy wciąż małego 
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stopnia kompleksowej informatyzacji procesów biznesowych obsługiwanych przez firmy 

ubezpieczeniowe działające na polskim rynku. Pod względem informatyzacji oraz wdrożonych 

technologii sektor ubezpieczeniowy można porównać do sektora bankowego sprzed 10 lat. 

Dostrzegając duże potrzeby w tym zakresie Spółka zamierza wzmocnić zakres usług dla sektora 

ubezpieczeniowego oraz portfolio produktów . 

 

Długoterminowe cele strategiczne Spółki: 

W zakresie opisanym powyższą strategią rozwoju Spółki, środki pozyskane z emisji Spółka planuje 

przeznaczyć na następujące cele: 

 

 Rozbudowa struktur sprzedaży 

Wzmocnienie działu sprzedaży jest zadaniem priorytetowym. Spółka zamierza pozyskać 

dodatkowych, profesjonalnych pracowników, którzy wspomagać będą realizację planów 

sprzedażowych.   

 Nowe kierunki sprzedaży 

W odniesieniu do rynku w rozumieniu geograficznym Spółka planuje zwiększyć swoją obecność  

na rynku międzynarodowym (głównie w krajach Europy Zachodniej i Centralnej) poprzez udział 

w projektach, dotyczących wymiany przestarzałych rozwiązań informatycznych w obszarze 

bankowo-finansowym. Positive Advisory jest już obecna na rynku międzynarodowym, co jest 

znaczącym wyróżnikiem w stosunku do konkurencji. Potencjalnie obiecującym rynkiem jest 

obszar Europy Centralnej. Europa Wschodnia jest postrzegana jako interesująca, jednakże, jako 

wciąż obarczona wysokim ryzykiem działania, pozostaje w sferze dalszych planów. 

 Otwarcie nowych linii biznesowych i rozszerzenie zakresu usług 

Positive Advisory zamierza rozszerzyć spektrum świadczonych usług. W sektorze 

pozafinansowym firma zamierza poszerzyć ofertę usług doradczych, dotyczących analizy 

procesów biznesowych i ich optymalizacji. Generalnym celem Positive Advisory jest poszerzenie 

oferty o wdrożenie aplikacji partnerów. 

 Pozyskanie nowych partnerów w obszarach zgodnych ze strategią firmy. 

Niezwykle istotnym elementem działalności Spółki są relacje z partnerami. Dzięki partnerom 

możliwe jest wzbogacenie oferty własnej, zdobycie nowych klientów oraz obopólny transfer 

doświadczeń. Dlatego też celem Positive Advisory jest pozyskanie nowych partnerów i 
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efektywne wykorzystanie już istniejących relacji. Stworzy to nowe możliwości generowania 

zysku dla Firmy.  

 Umacnianie partnerstwa z Infosys Technologies Ltd. 

Partnerstwo z firmą Infosys Technologies ma znaczenie strategiczne dla Positive Advisory z 

uwagi na współdziałanie w obszarze systemów transakcyjnych. Dlatego też umacnianie 

współpracy poprzez budowę kompetencji sprzedażowo-wdrożeniowych stanowi jeden z 

głównych celów Spółki. Współpraca z Infosys otwiera także Spółce możliwość uczestniczenia w 

licznych międzynarodowych projektach informatycznych. 

 Zdobycie nowych rynków   

Spółka nie wyklucza zaistnienia w usługach dla sektora budżetowego, w szczególności w 

projektach współfinansowanych przez Unię Europejską. Rynek ten daje największe szanse 

firmom, legitymującym się wysokim stopniem profesjonalizmu a nieposiadających relacji w 

określonych obszarach. Drogą prowadzącą do sektora budżetowego jest zaoferowanie 

doświadczeń zdobytych w projektach  bankowych w Polsce i na świecie w tworzeniu rozwiązań 

informatycznych dla administracji publicznej. 

 Zwiększenie potencjału realizacyjnego, wzmocnienie zespołu 

Jakość konsultantów jest głównym czynnikiem budującym przewagę rynkową. Spółka zamierza 

zatrudnić nowych specjalistów w obszarze rozwijanych kompetencji. Wzmocniony zespół 

pozwoli podjąć nowe wyzwania, zwiększy konkurencyjność i umożliwi dywersyfikację 

działalności. Przełoży się to na szerszą skalę działania tzn. umożliwi pracę w bardzo dużych 

projektach oraz większej ilości projektów. 

 Rozbudowa kompetencji zespołu 

Istotnym elementem budowy kompetencji zespołu jest jego doskonalenie poprzez szkolenia  

i zdobywanie umiejętności potwierdzonych certyfikatami. Pracownicy Spółki posiadają liczne 

certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności. Zarząd Positive Advisory zamierza nieustannie 

podnosić wysokie już kwalifikacje pracowników, gdyż ich poziom jest gwarantem rozwoju i 

wysokiej konkurencyjności firmy. W obszarze usług dla sektora bankowo-finansowego, pomimo 

posiadania już wysokich kwalifikacji, Spółka planuje rozbudowę kompetencji w zakresie 

wdrażania aplikacji zarówno dotychczasowych, jak i nowo pozyskanych partnerów. 

 Akwizycja firm  
 

Zwiększenie udziału w rynku, wejście w nowe sektory rynku oraz dywersyfikację ryzyk 

związanych z sektorami dla których obecnie Spółka świadczy usługi można zdaniem Zarządu 



 

26 

 Raport roczny za rok 2011 Positive Advisory S.A.  

Spółki przyspieszyć poprzez akwizycję. Spółką zainteresowana jest przejęciem firm o 

interesującej z perspektywy opisanej powyżej strategii Spółki ofercie produktowej, udziałem w 

rynku lub kompetencjami. Positive Advisory obserwuje rynek w celu wytypowania potencjalnych 

kandydatów do tego typu przejęć.  

 

Podsumowanie strategii 

Osiągnięcie powyżej opisanych celów wymaga znacznego dokapitalizowania Spółki do poziomu 

umożliwiającego "skonsumowanie" opisanych powyżej prospektów - w szczególności wdrożeń 

bankowych systemów centralnych w ramach partnerstwa z firmą Infosys oraz wdrożeń w zakresie 

dostosowania banków do spełnienia nowych regulacji nadzorczych Basel III, MSFF 9. Tego typu 

wdrożenia wymagają odpowiednich kapitałów, które Spółka planuje pozyskać poprzez przedmiotowa 

emisję, dając jednocześnie szanse udziału w dużych i rentownych projektach a tym samym szanse 

dalszego dynamicznego wzrostu wartości akcji będących w posiadaniu każdego z akcjonariuszy 

Spółki.  

Cześć środków  pozyskanych z emisji jak już wspomniano, Spółka planuje przeznaczyć na akwizycję 

podmiotów, których portfel usług i klientów uzupełni portfolio Positive Advisory o sektory 

telekomunikacyjny i ubezpieczeniowy oraz zapewni rozwój kompetencji w ramach partnerstw z 

dostawcami wiodących technologii dla ww. sektorów. Pozwoli to na zdywersyfikowanie strumienia 

przychodów Spółki oraz ryzyk związanych ze zmieniającą się koniunkturą w sektorze bankowym.   

 

1.9 Dane finansowe 

 

Positive Advisory S.A. osiągnęła od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku następujące wyniki 

finansowe: 

 Obrót:  5.307.670,71 PLN 

 Strata netto:  10.598.617,88 PLN 

 

1.10  Instrumenty finansowe 

 

Spółka z uwagi na nieznaczny udział w przychodach eksportu usług nie prowadzi obecnie polityki 

zarządzania kursem.  
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1.11 Stosowanie ładu korporacyjnego 

 

 

W spółce Positive Advisory stosowane są zasady ładu korporacyjnego, o których mowa w  

dokumencie ,,Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. 

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe zestawienie dotyczące stosowania przez Spółkę zasad ładu 

korporacyjnego. 

Nr ZASADA OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU 

LUB NIE DANEJ ZASADY WRAZ Z 

UZASADNIENIEM 

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i 

efektywną politykę informacyjną, zarówno z 

wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z 

użyciem nowoczesnych technologii, oraz 

najnowszych narzędzi komunikacji 

zapewniających szybkość, bezpieczeństwo 

oraz szeroki  i interaktywny dostęp do 

informacji. Spółka korzystając w jak 

najszerszym stopniu z tych metod, powinna 

zapewnić odpowiednią komunikację          z 

inwestorami i analitykami, wykorzystując w 

tym celu również nowoczesne metody 

komunikacji internetowej, umożliwiając 

transmitowanie obrad walnego zgromadzenia 

z wykorzystaniem sieci Internet , 

rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go 

na stronie internetowej. 

TAK, jednak bez transmisji obrad 

walnego zgromadzenia 

akcjonariuszy poprzez sieć Internet 

oraz rejestrowania przebiegu obrad                         

i publikowania go na stronie 

internetowej. 

Spółka nie będzie stosowała się do 

powyższych zaleceń ze względu na 

koszty realizacji w/w. 

 2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp 

do informacji niezbędnych do oceny sytuacji 

i perspektyw spółki oraz sposobu jej 

TAK 
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funkcjonowania. 

3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę 

internetową i zamieszcza na niej: 

 

 3.1. podstawowe informacje o spółce i jej 

działalności (strona startowa), 

TAK 

 3.2. opis działalności emitenta ze 

wskazaniem rodzaju działalności, z której 

emitent uzyskuje najwięcej przychodów, 

TAK 

 3.3. opis rynku, na którym działa emitent, 

wraz z określeniem pozycji emitenta na tym 

rynku,  

NIE 

Spółka nie widzi wartości w 

realizacji w/w. 

 3.4. życiorysy zawodowe członków organów 

spółki, 

NIE 

Spółka nie stosowała powyższej 

zasady jednakże w najbliższym 

czasie Spółka dostosuje swoją 

stronę internetową do wymogów 

tej zasady. 

 3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie 

oświadczenia członka rady nadzorczej, 

informacje                             o 

powiązaniach członka rady nadzorczej z 

akcjonariuszem dysponującym akcjami 

reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej 

liczby głosów na walnym zgromadzeniu 

spółki, 

NIE 

Spółka nie stosowała powyższej 

zasady jednakże w najbliższym 

czasie Spółka dostosuje swoją 

stronę internetową do wymogów 

tej zasady. 

 3.6. dokumenty korporacyjne spółki, TAK 

 3.7. zarys planów strategicznych spółki, TAK 

 

 3.8. opublikowane prognozy wyników NIE 
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finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz 

z założeniami do tych prognoz oraz 

korektami do tych prognoz (w przypadku gdy 

emitent publikuje prognozy), 

Spółka nie publikowała prognoz 

finansowych. 

 3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze 

wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz 

akcji znajdujących się w wolnym obrocie, 

TAK 

 3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest 

odpowiedzialna w spółce za relacje 

inwestorskie oraz kontakty z mediami, 

NIE 

Spółka nie stosowała powyższej 

zasady jednakże w najbliższym 

czasie Spółka dostosuje swoją 

stronę internetową do wymogów 

tej zasady. 

 3.11. (skreślony)  

 3.12. opublikowane raporty bieżące i 

okresowe, 

TAK 

 3.13. kalendarz zaplanowanych dat 

publikacji finansowych raportów 

okresowych, dat walnych zgromadzeń a 

także spotkań z inwestorami                  i 

analitykami oraz konferencji prasowych, 

NIE 

Spółka nie stosowała powyższej 

zasady jednakże w najbliższym 

czasie Spółka dostosuje swoją 

stronę internetową do wymogów 

tej zasady.  

 3.14. informacje na temat zdarzeń 

korporacyjnych, takich jak wypłata 

dywidendy, oraz innych zdarzeń 

skutkujących nabyciem lub ograniczeniem 

praw po stronie akcjonariusza, z 

uwzględnieniem terminów oraz zasad 

przeprowadzania tych operacji. Informacje 

te powinny być zamieszczane w terminie 

TAK 
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umożliwiającym podjęcie przez inwestorów 

decyzji inwestycyjnych, 

 3.15. (skreślony),  

 3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw 

objętych porządkiem obrad, zadawane przed 

i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z 

odpowiedziami na zadawane pytania, 

TAK 

 3.17. informację na temat powodów 

odwołania walnego zgromadzenia, zmiany 

terminu lub porządku obrad wraz z 

uzasadnieniem, 

TAK 

 3.18. informację o przerwie                    w 

obradach walnego zgromadzenia            i 

powodach zarządzenia przerwy, 

TAK 

 3.19. informacje na temat podmiotu, z 

którym spółka podpisała umowę o 

świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy 

ze wskazaniem nazwy, adresu strony 

internetowej, numerów telefonicznych oraz 

adresu poczty elektronicznej Doradcy, 

NIE 

 

 3.20. Informację na temat podmiotu, który 

pełni funkcję animatora akcji emitenta,  

NIE 

 

 3.21. dokument informacyjny (prospekt 

emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu 

ostatnich                 12 miesięcy,  

TAK 

 3.22. (skreślony) --------- 

 Informacje zawarte na stronie internetowej 

powinny być zamieszczone w sposób 

umożliwiający łatwy dostęp do tych 

TAK 
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informacji. Emitent powinien dokonywać 

aktualizacji informacji umieszczonych na 

stronie internetowej. W przypadku 

pojawienia się nowych, istotnych informacji 

lub wystąpienia istotnej zmiany informacji 

umieszczanych na stronie internetowej, 

aktualizacja powinna zostać przeprowadzona 

niezwłocznie. 

4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę 

internetową, według wyboru emitenta, w 

języku polskim lub angielskim. Raporty 

bieżące                   i okresowe powinny być 

zamieszczane na stronie internetowej, co 

najmniej w tym samym języku, w którym 

następuje ich publikacja zgodnie z 

przepisami obowiązującymi emitenta. 

TAK 

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 się 

na stronie www.gpwinfostrefa.pl. 

NIE 

Spółka stara się minimalizować 

koszty obsługi związane z jej 

funkcjonowaniem w ramach rynku 

NewConnect. 

6. Emitent powinien utrzymywać bieżące 

kontakty z przedstawicielem 

Autoryzowanego Doradcy, celem 

umożliwienia mu prawidłowego 

wykonywania swoich obowiązków wobec 

emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę 

odpowiedzialną za kontakty z 

TAK 
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Autoryzowanym Doradcą. 

7. W przypadku, gdy w spółce nastąpi 

zdarzenie, które w ocenie emitenta ma 

istotne znaczenie dla wykonywania przez 

Autoryzowanego Doradcę swoich 

obowiązków, emitent niezwłocznie 

powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego 

Doradcę. 

TAK 

8. Emitent powinien zapewnić 

Autoryzowanemu Doradcy dostęp do 

wszelkich dokumentów i informacji 

niezbędnych do wykonywania obowiązków 

Autoryzowanego Doradcy. 

TAK 

9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym:  

 9.1.informację na temat łącznej wysokości 

wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i 

rady nadzorczej, 

NIE  

W opinii Emitenta te dane nie 

stanowią istotnej informacji, która 

wpływałaby na podejmowane przez 

Inwestorów, decyzje inwestycyjne. 

 9.2. informację na temat wynagrodzenia 

Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od 

emitenta z tytułu świadczenia wobec 

emitenta usług w każdym zakresie. 

NIE  

W opinii Emitenta te dane nie 

stanowią istotnej informacji, która 

wpływałaby na podejmowane przez 

Inwestorów, decyzje inwestycyjne 

10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej 

powinni uczestniczyć w obradach walnego 

zgromadzenia w składzie umożliwiającym 

udzielenie merytorycznej odpowiedzi na 

pytania zadawane w trakcie walnego 

zgromadzenia. 

TAK 
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11. Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy 

współpracy Autoryzowanego Doradcy, 

powinien organizować publicznie dostępne 

spotkanie z inwestorami, analitykami i 

mediami. 

NIE 

Spółka stara się minimalizować 

koszty obsługi związane z jej 

funkcjonowaniem w ramach rynku 

NewConnect. 

12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie 

emisji akcji z prawem poboru powinna 

precyzować cenę emisyjną albo mechanizm 

jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego 

upoważniony do ustalenia jej przed dniem 

ustalenia prawa poboru, w terminie 

umożliwiającym podjęcie decyzji 

inwestycyjnej. 

TAK 

13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny 

zapewnić zachowanie niezbędnego odstępu 

czasowego pomiędzy decyzjami 

powodującymi określone zdarzenia 

korporacyjne a datami, w których ustalane 

są prawa akcjonariuszy wynikające z tych 

zdarzeń korporacyjnych. 

TAK 

13 a. W przypadku otrzymania przez zarząd 

emitenta od akcjonariusza posiadającego co 

najmniej połowę kapitału zakładowego lub 

co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, 

informacji o zwołaniu przez niego 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w 

trybie określonym w art.399 paragrafu 3 

Kodeksu spółek handlowych, zarząd 

emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, 

do których jest zobowiązany w związku z 

organizacją i przeprowadzaniem walnego 

TAK 
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zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie 

również w przypadku upoważnienia przez 

sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na 

podstawie art. 400 paragrafu 3 Kodeksu 

spółek handlowych. 

14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz 

dzień wypłaty dywidendy powinny być tak 

ustalone, aby czas przypadający pomiędzy 

nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym 

przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. 

Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi 

terminami wymaga szczegółowego 

uzasadnienia. 

TAK 

15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie 

wypłaty dywidendy warunkowej może 

zawierać tylko takie warunki, których 

ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem 

ustalenia prawa do dywidendy. 

TAK 

16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w 

terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. 

Raport miesięczny powinien zawierać, co 

najmniej: 

 

 - informacje na temat wystąpienia tendencji 

i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, 

które w ocenie emitenta mogą mieć w 

przyszłości istotne skutki dla kondycji 

finansowej oraz wyników finansowych 

emitenta, 

- zestawienie wszystkich informacji 

opublikowanych przez emitenta w trybie 

NIE 

Spółka nie emituje raportów 

miesięcznych. Spółka stara się 

minimalizować koszty obsługi 

związane z jej funkcjonowaniem w 

ramach rynku NewConnect. 
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raportu bieżącego w okresie objętym 

raportem, 

- informacje na temat realizacji celów 

emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w 

części, miała miejsce w okresie objętym 

raportem, 

- kalendarz inwestora, obejmujący 

wydarzenia mające mieć miejsce w 

nadchodzącym miesiącu, które dotyczą 

emitenta i są istotne z punktu widzenia 

interesów, w szczególności daty publikacji 

raportów okresowych, planowanych walnych 

zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z 

inwestorami lub analitykami, oraz 

oczekiwany termin publikacji raportu 

analitycznego. 

16a. W przypadku naruszenia przez emitenta 

obowiązku informacyjnego określonego w 

Załączniku Nr 3 do Regulaminu 

Alternatywnego Systemu Obrotu 

(,,Informacje bieżące i okresowe 

przekazywane w alternatywnym systemie 

obrotu na rynku NewConnect”) emitent 

powinien niezwłocznie opublikować, w 

trybie właściwym dla przekazywania 

raportów bieżących na rynku NewConnect, 

informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację. 

TAK 

17. (skreślony) ---------------- 
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2 Opis podstawowych czynników ryzyka i zagrożenia dla realizacji 

celów 

2.1 Ryzyko związane z zasobami ludzkimi 

Działalność Spółki oraz perspektywy jej rozwoju zależą w głównej mierze od wiedzy, doświadczenia 

oraz kwalifikacji pracowników, którzy realizują projekty. Dynamiczny rozwój oraz nasilająca się 

konkurencja ze strony nowych podmiotów na rynku zwiększają zapotrzebowanie na 

wykwalifikowanych pracowników. Lepsze warunki pracy, zaproponowane przez konkurencyjną 

firmę, mogą skłonić kluczowego pracownika do odejścia i w dalszej perspektywie osłabić pozycję 

rynkową jego dotychczasowego pracodawcy.  Trend ten został przyhamowany na skutek 

ogólnoświatowego kryzysu , jednakże wciąż może dotyczyć kadry o najwyższych kwalifikacjach. 

2.2 Ryzyko związane z realizowanymi kontraktami 

Projekty wykonywane przez Spółkę 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 Spółki. Podczas realizacji złożonych 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 Spółkę polega na 

wdrożeniu aplikacji, które regulują, lub wręcz umożliwiają realizację ważnych procesów  

w przedsiębiorstwach klientów Spółki. Spółka, dostarczając rozwiązania informatyczne, ponosi więc 

ryzyko popełnienia błędu, który może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa 

klienta. W takiej sytuacji klient Spółki może podjąć próbę wyegzekwowania odszkodowania, co 

może mieć negatywny wpływ zarówno na wyniki Spółki, jak i na jego wizerunek rynkowy.  

2.3 Ryzyko związane z procesem pozyskiwania nowych kontraktów 

Działalność w branży informatycznej charakteryzuje się tym, iż znaczna część projektów, 

stanowiących źródło przychodów Spółki, pozyskiwana jest w drodze przetargów organizowanych 

przez instytucje bankowo-finansowe. W przetargach uczestniczy często wielu czołowych 

konkurentów z branży, co może przyczynić się do niepowodzenia Spółki w części tego typu 

przetargów i tym samym spowodować pogorszenie jego sytuacji finansowej.  



 

37 

 Raport roczny za rok 2011 Positive Advisory S.A.  

2.4 Ryzyko związane ze zmianą warunków dostarczania technologii 
przez partnerów  

Działalność oraz rozwój Spółki zależą w dużej mierze od dostępu do najbardziej nowoczesnych 

rozwiązań w zakresie technologii informatycznych i wiedzy na temat ich wykorzystania. Wymaga to 

bliskiej współpracy z dużymi korporacjami światowymi, które tworzą kluczowe rozwiązania 

informatyczne. Obecnie dostarczane są one przez partnerów Spółki, takich jak Infosys, Moody`s 

Analytics, Oracle czy Microsoft. Dzięki współpracy z tymi firmami Spółka ma dostęp do 

nowoczesnych technologii na atrakcyjnych warunkach finansowych. Istnieje jednak ryzyko, iż 

kluczowi dostawcy Spółki zmienią swoje strategie w dziedzinie współpracy z partnerami. Może to 

spowodować zwiększenie kosztów dostępu do technologii i wiedzy, co w następstwie wpłynie 

niekorzystnie na osiągane przez Spółkę wyniki finansowe. 

2.5 Ryzyko związane z odbiorcami 

Spółka świadczy usługi doradcze i wdrożeniowe przede wszystkim dla sektora bankowo-finansowego.  

W sytuacji tej istnieje ryzyko znacznego uzależnienia od kluczowych odbiorców, co w przypadku 

rozwiązania umowy może spowodować wyraźne pogorszenie sytuacji finansowej Spółki.   

2.6 Ryzyko związane ze zmianami kursów walut 

Z realizacją długoterminowych kontraktów oraz ich rozliczaniem w walucie obcej z kontrahentami 

zagranicznymi wiąże się ryzyko zmian w poziomie przychodów i kosztów w wyniku fluktuacji kursów 

walutowych. Obecność na rynkach zagranicznych jest aspektem działalności Spółki.  Wahania kursów 

walut obcych względem złotego mogą więc mieć negatywny wpływ na działalność Spółki oraz 

osiągane przez niego wyniki finansowe. Spółka zarządza ryzykiem kursowym bez udziału 

ryzykownych instrumentów.  

2.7 Ryzyko konkurencji 

Branża usług informatycznych charakteryzuje się szybkim rozwojem i jednocześnie wysokim 

poziomem konkurencyjności. Utrzymująca się atrakcyjność polskiego rynku IT będzie powodować 

dalsze umacnianie się konkurencji oraz coraz wyraźniejsze próby wchodzenia na rodzimy rynek 

międzynarodowych koncernów z branży IT oraz globalnych firm konsultingowych, oferujących 

wdrażanie rozwiązań informatycznych. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki są usługi 

doradcze, związane głównie z implementacją systemów wspomagających zarządzanie ryzykiem 

bankowym. Ta część rynku IT w Polsce stanowi jeszcze niszę, w związku z czym Spółka nie jest 

narażony na działanie tak silnej konkurencji, jaka istnieje np. na rynkach Europy Zachodniej. Nie 

można jednak wykluczyć sytuacji pojawienia się nowych konkurentów na rodzimym rynku, analitycy 
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zapowiadają bowiem wzrost popytu na usługi konsultingu IT, szczególnie te zmierzające do 

optymalizacji biznesu, zarządzania ryzykiem i transformacji modeli biznesowych przy wykorzystaniu 

nowoczesnych technologii. Może mieć to negatywny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki oraz 

perspektywy jej rozwoju.  

2.8 Ryzyko związane z procesami konsolidacyjnymi w branży 

Istotny wpływ na działalność Spółki ma nasilająca się konkurencja zarówno ze strony krajowych, jak  

i zagranicznych firm informatycznych. Zachodzące w branży procesy konsolidacyjne będą 

powodować coraz wyraźniejsze umacnianie się na rynku największych graczy, wśród których 

dominują firmy zagraniczne, dysponujące szybszym dostępem do najnowocześniejszych rozwiązań 

technologicznych oraz do tańszych źródeł kapitału. Istnieje ryzyko, iż rosnąca konkurencja ze strony 

powstałych  

w wyniku konsolidacji korporacji może spowodować w przyszłości pogorszenie sytuacji finansowej 

Spółki oraz osiągane przez niego wyniki finansowe. 

2.9 Ryzyko związane z konsolidacją sektora bankowego w Polsce 

Konsolidacja polskiego sektora bankowego wiąże się ze stopniowym zwiększaniem udziału 

podmiotów zagranicznych w strukturze własnościowej rodzimych banków. W związku z tym istniej 

ryzyko, iż banki przejmowane przez instytucje zagraniczne będą korzystały z rozwiązań 

informatycznych oferowanych przez podmioty, świadczące usługi na rzecz banków zagranicznych  

w miejscu ich siedziby. Tego typu preferencje w dostawie systemów informatycznych dla 

konkurentów zagranicznych mogą mieć negatywny wpływ na działalność Spółki, jego wyniki 

finansowe oraz perspektywy rozwoju. Istnieje również ryzyko, iż instytucje, dokonujące przejęć w 

polskim sektorze bankowym, posiadają już swoje systemy informatyczne dostarczane przez 

sprawdzonych partnerów, co może przełożyć się na zmniejszenie bazy potencjalnych klientów 

Spółki. 

2.10 Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w branży i 
rozwojem nowych produktów i usług 

Specyfiką branży, w której działa Spółka jest bardzo szybki rozwój stosowanych technologii  

i rozwiązań informatycznych, a co za tym idzie - stosunkowo krótki cykl życia oferowanych 

produktów oraz usług. Sukces firmy, prowadzącej działalność w branży IT jest więc w głównej 

mierze uzależniony od umiejętności zastosowania w oferowanych przez nią produktach i usługach 

najnowszych rozwiązań technologicznych a to wymaga systematycznego prowadzenia prac 

rozwojowych oraz inwestowania w nowe produkty. 
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2.11 Ryzyko pogorszenia koniunktury gospodarczej w Polsce i na Świecie 

Na osiągane przez Spółkę wyniki finansowe oraz stopień realizacji celów, określonych przez Zarząd, 

wpływ ma wiele czynników makroekonomicznych, których kształtowanie się jest niezależne od 

działalności firmy. Są to m.in. dynamika produktu krajowego brutto, inflacja, zmiany w 

ustawodawstwie itp. Niekorzystny trend kształtowania się tych czynników gospodarczych może mieć 

negatywny wpływ na działalność Spółki, jego przychody i wyniki. Ze względu na ogólnokrajowy i 

całkowicie niezależny od Spółki charakter opisanych w niniejszym punkcie czynników ryzyka Spółka 

nie jest w stanie ocenić skali  ich wystąpienia.  

2.12 Ryzyko zmiennych przepisów prawnych i podatkowych 

Częste zmiany w ustawodawstwie, głównie w zakresie polityki podatkowej w Polsce, narażają 

Spółkę na ryzyko wystąpienia niekorzystnych uregulowań prawnych, co w konsekwencji może 

przełożyć się na pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki. Zagrożeniem dla działalności 

Spółki są zmieniające się przepisy prawa lub różne jego interpretacje. Ewentualne zmiany 

przepisów prawa, w tym prawa spółek handlowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, i prawa 

regulującego funkcjonowanie spółek publicznych mogą zmierzać w kierunku negatywnie 

oddziałującym na działalność Spółki. W chwili obecnej przepisy prawa polskiego znajdują się w 

okresie zmian związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Zmiany te mogą mieć 

poważny wpływ na otoczenie prawne działalności gospodarczej, w tym działalności Spółki. Należy 

ponadto uwzględnić oczekiwane ruchy w kierunku podwyższenia przychodów budżetu które mogą 

dotyczyć podatku VAT jak też podatków bezpośrednich. Wejście w życie nowej, istotnej dla obrotu 

gospodarczego regulacji, może wiązać się z problemami interpretacyjnymi, niejednolitym 

orzecznictwem sądów, niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez organy administracji 

publicznej itd. 
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3 ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

3.1 Wybrane informacje finansowe (podstawowe dane liczbowe 
podsumowujące sytuację finansową Spółki)  

 

Poniżej przedstawiono informacje finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 w układzie porównawczym 

do roku obrotowego 2010. 

Tabela: Wybrane informacje finansowe za okres 01.01.2011 – 31.12.2011 r. 

 

4 kwartały 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartał

01-01-2011 -    

31-12-2011

01-01-2010 -           

31-12-2010

01-10-2011 -       

31-12-2011

01-10-2010 -        

31-12-2010

w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży produktów, 

towarów i  us ług
5 307,67 6 576,36 1 062,36 1 901,28

Zmiana s tanu produktów (zwiększenie-

wartość dodatnia , zmniejszenie-wartość 

ujemna)

0 2 211,83 3 042,46 -1 010,54

Przychody netto ze sprzedaży i  zrównane 

z nimi
5 307,67 8 788,19 4 104,82 890,74

zysk/strata  z dzia ła lności  operacyjnej -9 793,51 -1 100,42 -3 092,17 -2 117,99

Amortyzacja 31,52 30,62 1,35 12,38

EBITDA= zysk operacyjny + amortyzacja -9 761,99 -1 069,80 -3 090,82 -2 105,61

zysk/strata  ze sprzedaży -4 949,71 56,91 1 421,25 -963,24

Zysk/strata  brutto (przed 

opodatkowaniem)
-10 215,04 -1 402,54 -3 220,55 -2 380,15

Zysk/strata  netto (po opodatkowaniu) -10 598,62 -1 007,38 -3 592,90 -1 899,42

Aktywa razem 1 699,79 9 955,08 1 699,79 9 955,08

Aktywa trwałe 112,93 1 320,71 112,93 1 320,71

Należności  długoterminowe 12,98 0 12,98 0

Należności  krótkoterminowe 1 111,92 2 463,05 1 111,92 2 463,05

Środki  pieniężne i  inne aktywa pieniężne 0,14 156,8 0,14 156,8

Zobowiązania  długoterminowe 167,19 248,84 167,19 248,84

Zobowiązania  krótkoterminowe 5 380,36 4 840,66 5 380,36 4 840,66

Kapitał własny -5 894,90 4 501,07 -5 894,90 4 501,07

Wybrane dane finansowe

 



 

41 

 Raport roczny za rok 2011 Positive Advisory S.A.  

Zarząd Spółki na podstawie uzyskanych informacji stwierdził, że nie można uznać sprawozdania 

finansowego za rok poprzedni za sporządzone zgodnie z zasadą rzetelnego i jasnego przedstawienia 

sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego. 

Zdaniem Zarządu koszty wykazane w aktywach jednostki jako roboty w toku w wysokości 3.042,4 

tys. zł. powinny w całości obciążać wynik roku 2010. Charakter poniesionych kosztów wskazuje, że 

są to koszty sprzedaży i ogólnego funkcjonowania firmy, nie związane w żaden sposób z 

wytworzeniem produktów lub zawarciem kontraktów, z których wynikałoby pokrycie poniesionych 

kosztów przyszłymi przychodami.  

 

Ponadto koszty poniesione w 2010 r. w wysokości 488,20 tys. zł, a stanowiące odszkodowanie za 

zerwanie przed terminem umów leasingu operacyjnego samochodów osobowych, powinny zdaniem 

Zarządu obciążać koszty roku 2010. Spółka błędnie prezentowała te koszty jako czynne rozliczenia 

długo i krótkoterminowe kosztów.  

Kwotę korekt spowodowanych usunięciem tego błędu odniesiono na kapitał własny jednostki jako 

rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły. 

 

 

3.2 Założenia polityki rachunkowości 

 

Spółka, na podstawie wymagań audytora, rozlicza część projektów zgodnie z Krajowym Standardem  

Rachunkowości nr 3 „Niezakończone umowy budowlane”. 

 

I. Zasady wyceny aktywów trwałych 

 

Wartości niematerialne i prawne 

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia 

pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisów 

amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową. Amortyzowanie rozpoczyna się począwszy od 

pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do używania. 
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Rzeczowe aktywa trwałe 

Środki trwałe wycenia się według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy 

amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu utraty ich wartości. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się 

metodą degresywną. 

Przedmioty długotrwałego użytku do wartości 1 000,00 PLN zaliczane są do materiałów. Środki 

trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości od 1 001,00 PLN do 3 500,00 PLN 

odpisywane są w koszty jednorazowo po ich przyjęciu do użytkowania. 

Dla używanych środków trwałych okres amortyzacji i stawkę ustala się z uwzględnieniem 

okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego. 

 

II. Zasady wyceny aktywów obrotowych 

 

Zapasy 

Materiały i towary wyceniane są według cen ich nabycia, stosując zasadę  ”FIFO”. 

Wartość stanu końcowego towarów wycenia się zgodnie z przyjętą metodą ustalania wartości 

rozchodu tj.: w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen tych składników majątku. 

Zapasy produktów w toku wycenia się według rzeczywistych kosztów wytworzenia, nie wyższych od 

ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. 

 

Należności 

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z tym, że należności wątpliwe, sporne oraz 

przeterminowane (niespłacone w terminie przewidzianym umową) podlegają aktualizacji. 

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień 

ich przeprowadzenia po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 

Wyrażone w walutach należności na dzień bilansowy wycenia się po obowiązującym na ten dzień 

średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 

 

Inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 
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Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z tym, że należności wątpliwe, sporne oraz 

przeterminowane (niespłacone w terminie przewidzianym umową) podlegają aktualizacji. 

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień 

ich przeprowadzenia po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 

Wyrażone w walutach należności na dzień bilansowy wycenia się po obowiązującym na ten dzień 

średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 

 

III. Zasady wyceny zobowiązań i rezerw na zobowiązania 

 

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty łącznie z naliczonymi przez kontrahentów 

i oszacowanymi odsetkami z tytułu zwłoki. 

Rezerwy wyceniane są w uzasadnionych i wiarygodnie oszacowanych kwotach. 

Spółka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych 

zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. 

Spółka nie tworzy rezerw na świadczenia emerytalne i podobne z powodu zatrudnienia młodej 

kadry. 

Spółka nie tworzy rezerw na niewykorzystane urlopy, ponieważ urlopy wykorzystywane są                     

w stosunku do planowanych jednakowo i nieistotnie wpływają na wynik finansowy. 

 

IV. Kapitał zakładowy 

 

Kapitał zakładowy Spółki ujęty jest w wysokości określonej w umowie wpisanej w rejestrze 

sądowym. 

 

V. Sprzedaż towarów i produktów 

 

Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności 

towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane 

kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług. 

 
VI. Umowy długoterminowe 
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Przychody z wykonania niezakończonej usługi, objętej umową w okresie realizacji dłuższym niż 6 

miesięcy, wycenia się udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia 

przychodu w całkowitych kosztach wykonania usługi.  

Koszty wpływające na wynik finansowy ustala się w takiej części całkowitych kosztów umowy, jaka 

odpowiada stopniowi zaawansowania usługi, po odliczeniu kosztów, które wpłynęły na wynik 

finansowy w ubiegłych okresach sprawozdawczych. 

 
VII. Odroczony podatek dochodowy 

 

Rezerwa na podatek dochodowy jest tworzona metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do 

wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową 

aktywów i pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. 

Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego ujmowany jest w odniesieniu od wszystkich 

ujemnych różnic przejściowych, jak również niewykorzystanych aktywów z tytułu odroczonego 

podatku i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej 

wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który 

pozwoli wykorzystać ww. różnice, aktywa i straty. 

 

 

VIII. Koszty 

 

W planie kont przyjęto założenie, że jednostka sporządzać będzie rachunek wyników w wersji 

porównawczej. W związku z tym poniesione koszty proste księguje się na bieżąco, na kontach           

400 – 409 w układzie rodzajowym a następnie rozlicza się na odpowiednich kontach zespołu 5,            

wg funkcji z zastosowaniem konta 490.  

Konto 550 obciążone jest kosztami związanymi z utrzymaniem zarządu oraz pozostałych stanowisk 

organizacyjnych i administracyjnych, niezbędnych dla funkcjonowania firmy.  

Produkcję w toku wycenia się w wysokości bezpośrednich kosztów wytwarzania. 

 

IX. Spółka sporządziła rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. 
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