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1.    List do Akcjonariuszy i Inwestorów 

Szanowni Państwo, 

Niniejszym przedstawiamy wyniki uzyskane przez Spółkę w II kwartale 2012 roku oraz wyniki 

w ujęciu narastającym za pierwsze półrocze.  

Od kwietnia do czerwca 2012 roku Spółka wygenerowała 10,60 mln PLN przychodu 

osiągając 42% dynamikę w stosunku do II kwartału 2011 roku (7,44 mln PLN). Co w ujęciu 

narastającym stanowi aż 21,33 mln PLN przychodów osiągniętych w pierwszym 

półroczu 2012 roku.   

SMT Software już po raz drugi otrzymała tytuł Giełdowej Spółki Roku w plebiscycie 

organizowanym przez redakcję portalu Inwestycje.pl znajdując się wśród 10 wyróżnionych 

przez inwestorów spółek notowanych na NewConnect. 

Po raz pierwszy SMT Software znalazła się w rankingu 1000 największych spółek w 

Polsce opracowanym przez „Gazetę Finansową” i Centrum Badań Społeczno-Finansowych. 

Znaczące przychody SMT Software za rok 2011 zaowocowały uwzględnieniem jej na 835 

miejscu wśród 1000 największych firm w Polsce. 

SMT Software zajęła wysokie miejsca w zestawieniu „Computerworld TOP 200” 

będącym najbardziej prestiżowym rankingiem branży IT w Polsce. Spółka uzyskała wysokie 8 

miejsce w kategorii producentów aplikacji mobilnych, jak również zajęła kolejno 17 i 26 

pozycję w grupie największych dostawców rozwiązań oferowanych w modelu cloud computing 

oraz dostawców aplikacji webowych i portali internetowych. 

Przyznane wyróżnienia i zajmowane wysokie miejsca w rankingach stanowią dla nas wyraźny 

sygnał, iż obraliśmy właściwy kierunek rozwoju organicznego SMT Software, oraz że przyjęta 

przez nas strategia biznesowa znajduje uznanie w oczach naszych klientów, partnerów, 

akcjonariuszy i inwestorów.  

 

Dziękujemy Państwu za okazane zaufanie. 

 

 

              
  Sebastian Łękawa              Szymon Pura                 Emilian Półrolnik 
         Prezes Zarządu                                  Członek Zarządu                                       Członek Zarządu                           
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2.   Wybrane jednostkowe dane finansowe zawierające 
podstawowe pozycje bilansu i rachunku zysków i strat  

Wybrane dane finansowe   II kwartał  II kwartał 
Narastająco Narastająco 

z Rachunku Zysku i Strat 

(dane w PLN)    01.04.2012    01.04.2011    01.01.2012    01.01.2011 

  -  30.06.2012 -  30.06.2011 -  30.06.2012 -  30.06.2011 

Przychody netto ze 

sprzedaży 10 603 546,29 7 442 299,26 21 327 777,68 13 860 455,74 

Zysk na sprzedaży 1 296 743,05 835 531,13 2 685 214,45 1 690 116,13 

Zysk na działalności 

operacyjnej 1 250 601,97 893 129,37 2 631 724,02 1 805 215,05 

Zysk na działalności 

gospodarczej 1 148 425,38 874 036,70 2 464 834,91 1 777 246,54 

EBITDA 1 468 525,38 1 026 627,27 3 031 336,49 2 054 048,92 

Zysk brutto 1 148 425,38 874 036,70 2 464 834,91 1 777 246,54 

Zysk netto 813 831,97 660 119,36 1 889 303,50 1 377 390,67 

Amortyzacja 203 802,80 87 990,16 369 522,58 168 737,12 

          

          

Wybrane dane finansowe Stan na  Stan na  

z Bilansu 

(dane w PLN) 30.06.2012 30.06.2011 

Aktywa trwałe 5 519 597,27 1 334 134,22 

Rzeczowe aktywa trwałe 866 371,01 632 568,31 

Należności 

długoterminowe 0,00 0,00 

  

  Aktywa obrotowe 16 804 986,47 14 611 032,74 

Należności 

krótkoterminowe 12 448 744,33 8 350 429,71 

Środki pieniężne i inne 

aktywa pieniężne 267 047,62 432 448,19 

  

  Kapitał własny 12 606 765,03 7 998 936,97 

Zobowiązania 

długoterminowe 667 811,25 756 057,48 

Zobowiązania 

krótkoterminowe 8 772 786,41 7 132 198,37 
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3.   Szczegółowe dane finansowe 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Za okres: 

(dane w PLN) 01.04.2012 01.04.2011 

  - -  

  30.06.2012  30.06.2011 

A. 

Przychody netto ze sprzedaży 

produktów, towarów i materiałów, w 

tym: 10 603 546,29 7 442 299,26 

  - od jednostek powiązanych 740 899,93 2 002 055,12 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 10 603 546,29 7 441 649,26 

II. 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i 

materiałów 0,00 15 718,96 

B. 

Koszty sprzedanych produktów, 

towarów i materiałów, w tym: 8 239 882,33 5 353 044,83 

I. 

Koszt wytworzenia sprzedanych 

produktów 8 239 882,33 5 353 044,83 

II. 

Wartość sprzedanych towarów i 

materiałów 0,00 14 068,96 

C. 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-

B) 2 363 663,96 2 089 254,43 

D. Koszty sprzedaży 0,00 0,00 

E. Koszty ogólnego zarządu 1 066 920,91 1 253 723,30 

F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) 1 296 743,05 835 531,13 

G. Pozostałe przychody operacyjne 31 017,41 439 996,80 

I. 

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów 

trwałych 313,00 0,00 

II. Dotacje 0,00 0,00 

III. Inne przychody operacyjne 30 704,41 439 996,80 

H. Pozostałe koszty operacyjne 77 158,49 382 398,56 

I. 

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów 

trwałych 0,00 0,00 

II. 

Aktualizacja wartości aktywów 

niefinansowych 72 727,01 366 631,02 

III. Inne koszty operacyjne 4 431,48 15 767,54 

I. 

Zysk (strata) z działalności 

operacyjnej (F+G-H) 1 250 601,97 893 129,37 

J. Przychody finansowe 52 076,08 72 660,29 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 

  - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

II. Odsetki, w tym: 52 076,08 72 660,29 

  - od jednostek powiązanych 27 986,81 24 616,63 

III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 

IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 

V. Inne 0,00 0,00 

K. Koszty finansowe 154 252,67 91 752,96 

I. Odsetki, w tym: 116 297,20 64 600,40 

  - od jednostek powiązanych 27 868,89 17 131,84 
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II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 

III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 

IV. Inne 37 955,47 27 152,56 

L. 

Zysk (strata) z działalności 

gospodarczej (I+J-K) 1 148 425,38 874 036,70 

M. 

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-

M.II) 0,00 0,00 

I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 

II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 

N. Zysk (strata) brutto (L+M)  1 148 425,38 874 036,70 

O. Podatek dochodowy 334 593,41 213 917,34 

P. 

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 

zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 

R. Zysk (strata) netto (N-O-P) 813 831,97 660 119,36 

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Za okres: 

(dane w PLN) 01.01.2012 01.01.2011  

  - -  

  30.06.2012  30.06.2011 

A. 

Przychody netto ze sprzedaży 

produktów, towarów i materiałów, w 

tym: 

21 327 777,68 13 860 455,74 

  - od jednostek powiązanych 1 027 198,17 2 742 687,67 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 327 777,68 13 844 736,78 

II. 
Przychody netto ze sprzedaży towarów i 

materiałów 
0,00 15 718,96 

B. 
Koszty sprzedanych produktów, 

towarów i materiałów, w tym: 
16 783 207,51 10 283 680,30 

I. 
Koszt wytworzenia sprzedanych 

produktów 
16 783 207,51 10 269 611,34 

II. 
Wartość sprzedanych towarów i 

materiałów 
0,00 14 068,96 

C. 
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-

B) 
4 544 570,17 3 576 775,44 

D. Koszty sprzedaży 0,00 0,00 

E. Koszty ogólnego zarządu 1 859 355,72 1 886 659,31 

F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) 2 685 214,45 1 690 116,13 

G. Pozostałe przychody operacyjne 31 718,48 560 954,87 

I. 
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów 

trwałych 
610,01 0,00 

II. Dotacje 0,00 99 939,79 

III. Inne przychody operacyjne 31 108,47 461 015,08 

H. Pozostałe koszty operacyjne 85 208,91 445 855,95 

I. 
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów 

trwałych 
0,00  0,00 

II. 
Aktualizacja wartości aktywów 

niefinansowych 
72 727,01 366 631,02 
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III. Inne koszty operacyjne 12 481,90 79 224,93 

I. 
Zysk (strata) z działalności 

operacyjnej (F+G-H) 
2 631 724,02 1 805 215,05 

J. Przychody finansowe 116 484,23 108 783,95 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00  0,00 

  - od jednostek powiązanych 0,00  0,00 

II. Odsetki, w tym: 116 484,23 108 783,95 

  - od jednostek powiązanych 48 970,17 36 239,06 

III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00  0,00 

IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00  0,00 

V. Inne 0,00  0,00 

K. Koszty finansowe 283 373,34 136 752,46 

I. Odsetki, w tym: 196 979,00 108 065,26 

  - od jednostek powiązanych 41 144,92 32 056,43 

II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00  0,00 

III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00  0,00 

IV. Inne 86 394,34 28 687,20 

L. 
Zysk (strata) z działalności 

gospodarczej (I+J-K) 
2 464 834,91 1 777 246,54 

M. 
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-

M.II) 
0,00 0,00 

I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 

II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 

N. Zysk (strata) brutto (L+M)  2 464 834,91 1 777 246,54 

O. Podatek dochodowy 575 531,41 399 855,87 

P. 
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 

zysku (zwiększenia straty) 
0,00 0,00 

R. Zysk (strata) netto (N-O-P) 1 889 303,50 1 377 390,67 

 

BILANS – AKTYWA Stan na: 

(dane w PLN) 30.06.2012 30.06.2011 

A. Aktywa trwałe 5 519 597,27 1 334 134,22 

I. 
Wartości niematerialne i prawne, w 

tym:  
1 512 719,02 401 472,33 

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00  0,00 

2. Wartość firmy 0,00  0,00 

3. Inne wartości niematerialne i prawne 1 512 719,02 401 472,33 

4. 
Zaliczki na wartości niematerialne i 

prawne 
0,00  0,00 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 866 371,01 632 568,31 

1. Środki trwałe 866 371,01 632 568,31 

 

a) grunty (w tym prawo użytkowania 

wieczystego gruntu) 
0,00  0,00 

 

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 
78 718,43 72 278,37 

 
c) urządzenia techniczne i maszyny 475 570,70 249 263,54 
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d) środki transportu 278 890,66 290 944,72 

 
e) inne środki trwałe 33 191,22 20 081,68 

2. Środki trwałe w budowie 0,00  0,00 

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00  0,00 

III. Należności długoterminowe  0,00  0,00 

1. Od jednostek powiązanych  0,00  0,00 

2. Od pozostałych jednostek 0,00  0,00 

IV. Inwestycje długoterminowe  3 046 711,92 257 856,56 

1. Nieruchomości 0,00  0,00 

2. Wartości niematerialne i prawne 0,00  0,00 

3. Długoterminowe aktywa finansowe 3 046 711,92 257 856,56 

 
a) w jednostkach powiązanych 3 046 711,92 257 856,56 

 
- udziały lub akcje  3 014 477,89 227 969,96 

 
- inne papiery wartościowe 0,00  0,00 

 
- udzielone pożyczki 32 234,03 29 886,60 

 
- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00  0,00 

 
b) w pozostałych jednostkach 0,00  0,00 

 
- udziały lub akcje 0,00  0,00 

 
- inne papiery wartościowe 0,00  0,00 

 
- udzielone pożyczki 0,00  0,00 

 
- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00  0,00 

4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00  0,00 

V. 
Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 
93 795,32 42 237,02 

1. 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 
92 580,05 42 237,02 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 215,27 0,00   

B. Aktywa obrotowe 16 804 986,47 14 611 032,74 

I. Zapasy 1 237 009,61 367 356,39 

1. Materiały 0,00  0,00 

2. Półprodukty i produkty w toku 776 323,60 229 947,27 

3. Produkty gotowe 460 686,01 107 158,11 

4. Towary 0,00   9 462,81 

5. Zaliczki na dostawy 0,00   20 788,20 

II. Należności krótkoterminowe 12 448 744,33 8 350 429,71 

1. Należności od jednostek powiązanych 2 835 814,73 2 645 417,44 

 
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 2 835 814,73 2 645 184,44 

 
- do 12 miesięcy 2 835 814,73 2 645 184,44 

 
- powyżej 12 miesięcy 0,00  0,00 

 
b) inne  0,00  233,00 

2. Należności od pozostałych jednostek 9 612 929,60 5 705 012,27 

 
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 8 615 702,77 4 371 027,69 

 
- do 12 miesięcy 8 615 702,77 4 371 027,69 

 
- powyżej 12 miesięcy 0,00  0,00 
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b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, 

ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 

oraz innych świadczeń 

571 773,36 1 077 113,69 

 
c) inne 425 453,47 256 870,89 

 
d) dochodzone na drodze sądowej 0,00  0,00 

III. Inwestycje krótkoterminowe 3 073 100,06 5 871 530,01 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 073 100,06 5 871 530,01 

 
a) w jednostkach powiązanych 946 579,19 1 423 436,93 

 
- udziały lub akcje 0,00  0,00 

 
- inne papiery wartościowe 0,00  0,00 

 
- udzielone pożyczki 946 579,19 1 423 436,93 

 
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00  0,00 

 
b) w pozostałych jednostkach 1 859 473,25 4 015 644,89 

 
- udziały lub akcje 0,00  0,00 

 
- inne papiery wartościowe 0,00  0,00 

 
- udzielone pożyczki 1 859 473,25 4 015 644,89 

 
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00  0,00 

 

c) środki pieniężne i inne aktywa 

pieniężne 
267 047,62 432 448,19 

 
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 267 047,62 432 448,19 

 
- inne środki pieniężne 0,00  0,00 

 
- inne aktywa pieniężne 0,00  0,00 

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00  0,00 

IV. 
Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe  
46 132,47 21 716,63 

AKTYWA RAZEM 22 324 583,74 15 945 166,96 

 

BILANS – PASYWA Stan na: 

(dane w PLN) 30.06.2012 30.06.2011 

A. Kapitał (fundusz) własny 12 606 765,03 7 998 936,97 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 536 957,70 536 957,70 

II. 
Należne wpłaty na kapitał 

podstawowy 
0,00  0,00 

III. Udziały (akcje) własne 0,00  0,00 

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 10 180 503,83 6 084 588,60 

V. 
Kapitał (fundusz) z aktualizacji 

wyceny 
0,00  0,00 

VI. 
Pozostałe kapitały (fundusze) 

rezerwowe 
0,00  0,00 

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 

VIII. Zysk (strata) netto 1 889 303,50 1 377 390,67 

IX. 
Odpisy z zysku netto w ciągu roku 

obrotowego 
0,00  0,00 

B. 
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 

ZOBOWIĄZANIA 
9 717 818,71 7 946 229,99 

I. Rezerwy na zobowiązania 163 734,84 56 674,14 
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1. 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 
131 844,00 56 674,14 

2. 
Rezerwa na świadczenia emerytalne i 

podobne 
0,00  0,00 

 
a) długoterminowa 0,00  0,00 

 
b) krótkoterminowa 0,00  0,00 

3. Pozostałe rezerwy 31 890,84 0,00  

 
a) długoterminowa 0,00  0,00 

 
b) krótkoterminowa 31 890,84 0,00  

II. Zobowiązania długoterminowe 667 811,25 756 057,48 

1. Wobec jednostek powiązanych 435 729,77 510 230,00 

2. Wobec pozostałych jednostek 232 081,48 245 827,48 

 
a) kredyty i pożyczki 0,00  0,00 

 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych 
0,00  0,00 

 
c) inne zobowiązania finansowe 232 081,48 245 827,48 

 
d) inne 0,00  0,00 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 8 772 786,41 7 132 198,37 

1. Wobec jednostek powiązanych 423 937,62 221 883,11 

 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie 

wymagalności: 
423 937,62 42 188,15 

 
- do 12 miesięcy 423 937,62 42 188,15 

 
- powyżej 12 miesięcy 0,00  0,00 

 
b) inne 0,00  179 694,96 

2. Wobec pozostałych jednostek 8 348 848,79 6 910 315,26 

 
a) kredyty i pożyczki 4 173 801,84 3 413 086,62 

 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych 
0,00  0,00 

 
c) inne zobowiązania finansowe 400 930,99 94 176,67 

 

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie 

wymagalności: 
2 012 155,06 1 613 052,90 

 
- do 12 miesięcy 2 012 155,06 1 613 052,90 

 
- powyżej 12 miesięcy 0,00  0,00 

 
e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00  0,00 

 
f) zobowiązania wekslowe 0,00  0,00 

 

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i 

innych świadczeń 
1 347 354,77 1 404 586,61 

 
h) z tytułu wynagrodzeń 361 987,99 336 303,05 

 
i) inne 52 618,14 49 109,41 

3. Fundusze specjalne 0,00  0,00  

IV. Rozliczenia międzyokresowe 113 486,21 1 300,00 

1. Ujemna wartość firmy 0,00  0,00  

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 113 486,21 1 300,00 

 
a) długoterminowa 0,00  0,00  

  b) krótkoterminowa 113 486,21 1 300,00 

PASYWA RAZEM 22 324 583,74 15 945 166,96 
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4.   Istotne zdarzenia, które wystąpiły u emitenta w okresie 
objętym raportem  

 11.06.2012 - Odnowienie na kolejny rok umowy kredytowej z Alior Bank S.A., 

o zawarciu której Emitent informował w raportach bieżących nr: 26/2011, 10/2012 i 

19/2012. Odnowienie umowy nastąpiło wraz z podwyższeniem kwoty kredytu na 

rachunku bieżącym SMT Software S.A. z kwoty 4.000.000 zł (cztery miliony złotych) 

do kwoty 5.000.000 zł (pięć milionów złotych). Zmianie uległo oprocentowanie 

kredytu. Kredyt jest obecnie oprocentowany według zmiennej stopy procentowej 

równej WIBOR 1M powiększonej o 1,5 (wcześniej 1,9) punktu procentowego marży. 

Uruchomienie podwyższonej kwoty kredytu przeznaczone zostanie w całości na 

zwiększenie kapitałów obrotowych. Jednocześnie spłacona została ostatnia rata 

kredytu nieodnawialnego, o którym Emitent informował w raporcie 26/2011, 

którego wartość początkowa wynosiła 1.100.000 zł (jeden milion sto tysięcy 

złotych). 
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5.   Istotne zdarzenia, które wystąpiły u emitenta  po  
okresie objętym raportem  

 02.07.2012 - wygrany przetarg przez francuską spółkę zależną iAlbatros 

SAS. Przetarg został ogłoszony został przez Centre National de la Recherche 

Scientifique, CNRS (pl. Krajowe Centrum Badań Naukowych) - francuska państwowa 

instytucja naukowa będąca pod kuratelą francuskiego ministra do spraw nauki. 

CNRS jest największą i najbardziej prestiżową organizacją tego typu we Francji. 

Zorganizowany przetarg jest, pod względem wysokości kontraktu, jednym z 

największych przetargów hotelowym w sektorze publicznym we Francji. Projekt 

będzie realizowany w konsorcjum z firmą KLEE - akcjonariuszem spółki iAlbatros i 

dotyczy agencyjnej obsługi rezerwacji hotelowych na bazie oprogramowania 

iAlbatros oraz dedykowanego telefonicznego centrum obsługi podróżujących. 

Kontrakt zostanie podpisany na 3 lata, a jego szacowana wartość wynosi 5 mln Euro 

rocznie. Oferta iAlbatros oraz Klee została wybrana przez firmę CNRS w drodze 

przetargu publicznego, zyskując najwyższą ocenę w kategoriach finansowych 

(koszty zakupów hotelowych), technicznych (funkcjonalność i architektura systemu) 

oraz kontentowych (baza dostępnych hoteli). 

SMT Software S.A. posiada 55,63% akcji i głosów w iAlbatros S.A. z siedzibą w 

Warszawie. iAlbatros S.A. posiada 100% akcji i głosów w iAlbatros SAS z siedzibą w 

Paryżu. 

 

 02.07.2012 - Przyznanie dofinansowania unijnego na realizację dwóch 

projektów IT w ramach "Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 

2007 - 2013, Działanie 1.4.: Wsparcie projektów celowych." 

Całkowity koszt realizacji pierwszego projektu: "Opracowanie przemysłowego 

standardu przesyłania danych telematycznych" wynosi 2 309 700 zł, a przyznana 

kwota dofinansowania wynosi 1 598 795,00 zł. Celem realizacji projektu jest 

przeprowadzenie badań, w wyniku których zaprojektowany zostanie jednolity 

standard komunikacji służący do przesyłania danych telematycznych oraz danych 

przesyłanych wraz z danymi telematycznymi, który umożliwi monitorowanie 

pojazdów i innych obiektów przy wykorzystaniu urządzeń dostarczanych przez 

różnych producentów. Planowany dzięki niniejszej dotacji rozwój systemu lokalizacji 

i monitoringu GPS będzie miał znaczący wpływ na wyniki sprzedaży działu SATIS w 

najbliższych 5 latach. 

Całkowity koszt realizacji drugiego projektu: "Zintegrowany system oceny stopnia 

wytężenia oraz żywotności konstrukcji" wynosi 1 971 000 zł, a przyznana kwota 
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dofinansowania wynosi 1 455 490,00 zł. Celem Projektu jest przeprowadzenie 

badań, na podstawie których zostanie utworzone rozwiązanie usprawniające proces 

analizy i oceny wyników obliczeń mechanicznych uzyskiwanych na drodze symulacji 

Metody Elementów Skończonych (MES) lub wyników uzyskiwanych na drodze badań 

eksperymentalnych. 

 

 05.07.2012 - wygrany przetarg hotelowy przez konsorcjum SMT Software 

S.A. i spółkę zależną iAlbatros S.A. - Zawiadomienie o rozstrzygnięciu 

postępowania w sprawie przetargu ogłoszonego przez Instytut Adama Mickiewicza 

na usługi sprzedaży i rezerwacji miejsc hotelowych. Instytut Adama Mickiewicza z 

siedzibą w Warszawie jest narodową instytucją kultury, której zadaniem jest 

promocja polskiej kultury na świecie i aktywny udział w międzynarodowej wymianie 

kulturalnej. Oferta SMT Software (lider konsorcjum) i iAlbatros została wybrana 

przez Instytut Adama Mickiewicza w drodze przetargu publicznego, zyskując 

najwyższą ocenę w kategorii cena (koszt zakupów hotelowych), uzyskując 100 

punktów w niniejszym postępowaniu. Projekt dotyczy agencyjnej obsługi rezerwacji 

hotelowych na bazie dedykowanego telefonicznego Centrum Obsługi Podróżujących 

iAlbatros. Kontrakt zostanie podpisany na 2 lata, a jego szacowana wartość wynosi 

2 740 000 PLN. Planowane jest dokonanie ok. 5000 rezerwacji i zakupów miejsc 

hotelowych, w tym rezerwacji pojedynczych oraz grupowych. Spółka iAlbatros 

będzie odpowiadała za zapewnienie pracownikom Instytutu Adama Mickiewicza 

zakwaterowania w hotelach w Polsce oraz na całym świecie. W dniu 18.07.2012 r. 

została podpisana umowa z Instytutem Adama Mickiewicza. 

 

 13.07.2012 - Oferta SMT Software najtańsza w przetargu Poczty Polskiej - 

Nastąpiło otwarcie kopert z ofertami dotyczącymi przetargu na usługi lokalizacji i 

monitorowania pojazdów samochodowych ogłoszonym przez Pocztę Polską S.A. 

Konsorcjum firm SMT Software i T-Matic Systems Sp. z o.o. złożyło 

najatrakcyjniejszą ofertę pod względem ceny. Przetarg obejmuje monitoring 

satelitarny 4750 pojazdów zamawiającego. Wartość oferty konsorcjum przekracza 

14 mln złotych za wykonanie całości projektu, który będzie realizowany przez okres 

48 miesięcy. Oferty w postępowaniu złożyły także firmy: Asseco, Finder oraz Elte. 

 

 18.07.2012 - Powołanie spółki zależnej Recrutia Sp. z o. o. z siedzibą we 

Wrocławiu. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5 000,00 PLN. SMT Software S.A. objęła 

100% udziałów nowego podmiotu. Przedmiotem działalności spółki Recrutia będzie 

świadczenie usług rekrutacyjnych w zakresie pozyskiwania specjalistów ICT oraz 
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outsourcing procesów rekrutacyjnych. Odbiorcami usług będą firmy istniejące na 

polskim rynku, które stale poszukują specjalistów IT, podmioty zagraniczne 

zainteresowane pozyskaniem polskich specjalistów, firmy planujące otworzyć swoje 

oddziały w Polsce, które w związku z ekspansja planują masowe rekrutacje w 

obszarze ICT oraz firmy potrzebujące wsparcia w zakresie obsługi procesów 

rekrutacyjnych oraz HR w swojej organizacji. 

 

  06.08.2012 – Wygrany przetarg Poczty Polskiej S.A. - Projekt dotyczy usług 

lokalizacji monitoringu pojazdów samochodowych za pomocą urządzeń systemu GPS 

z bezpośrednią transmisją danych w oparciu o wykonany i wdrożony moduł 

raportowania i rozliczeń eksploatacyjnych. Konsorcjum firm T-Matic Systems Sp. z 

o.o. (lider konsorcjum) i SMT Software S.A. złożyło najkorzystniejszą ofertę w 

niniejszym przetargu na kwotę 14,16 mln PLN. Obie spółki są liderami na rynku 

rozwiązań telematycznych, a oferowany przez SMT Software system lokalizacji i 

monitoringu GPS - SATIS będzie systemem bazowym dla dostarczonego klientowi 

rozwiązania. 
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6.   Czynniki i zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki 
finansowe – komentarz Zarządu  

W drugim kwartale 2012 roku SMT Software ponownie utrzymała dwucyfrową dynamikę 

wzrostu przychodów i zysków.  

 

W okresie od kwietnia do czerwca 2012 Spółka uzyskała przychody netto ze sprzedaży w 

wysokości 10,60 mln PLN, co stanowi dynamikę wzrostu na poziomie 42% w stosunku do 

drugiego kwartału roku poprzedniego (7,44 mln PLN). Emitent wypracował kwartalny zysk 

netto na poziomie 0,81 mln PLN, co stanowi 23% dynamikę wzrostu w stosunku do 0,66 mln 

PLN zysku kwartalnego uzyskanego w II kwartale roku 2011. Wynik EBIDTA drugiego 

kwartału 2012 (1,47 mln PLN) jest o 43% wyższy niż wynik odpowiedniego kwartału roku 

ubiegłego (1,03 mln PLN) 

 

 

W ujęciu narastającym I półrocze 2012 roku zostało zamknięte przychodami ze sprzedaży na 

poziomie ponad 21 mln PLN, co oznacza 54% wzrost w stosunku do analogicznego okresu 

roku 2011 (13,86 mln PLN). Na przestrzeni tych sześciu miesięcy Spółka uzyskała również 

37% dynamikę zysku netto, który wyniósł 1,89 mln PLN w porównaniu do 1,38 mln 

uzyskanego w pierwszym półroczu roku poprzedniego. Wynik EBIDTA w ujęciu narastającym 

uzyskał dynamikę na poziomie 48%: 3,03 mln PLN (I półrocze 2012) i 2,05 mln PLN (I 

półrocze 2011). 
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Realizacja umów podpisanych jeszcze w 2011 roku oraz w I kwartale 2012 zaowocowała 

przychodami, które mają znaczący wpływ na osiągnięte w II kwartale wyniki finansowe.  

Należy do nich między innymi 5 kontraktów podpisanych z EC Capital - przedsiębiorstwem 

realizującym inwestycje kapitałowe. Pięć umów to kolejne fazy realizacji dwóch rozległych 

projektów dotyczących rozwoju platform zakupowych dla branży budowlanej i odzieżowej. 

Łączna wartość prac powierzonych SMT Software wynosi 5,51 mln PLN.  

Ponadto stały wpływ na wyniki SMT Software mają liczne projekty outsourcingowe 

realizowane dla klientów z branży finansowo - konusultingowej oraz technologicznej. Należą 

do nich między innymi Deloitte, BRE Leasing i Microsoft. 
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7.   Opis działań, jakie w okresie objętym raportem, 
podejmowane były w obszarze rozwoju prowadzonej 
działalności, w szczególności poprzez działania nastawione 
na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w 
przedsiębiorstwie  

7.1.   Udział w przetargach publicznych 

Emitent zgodnie z przyjętą na 2012 rok strategią startuje w licznych przetargach ogłaszanych 

przez instytucje państwowe w celu pozyskania zleceń z sektora publicznego. 

 W kwietniu 2012 SMT Software startowała w przetargu na monitoring samochodów 

służbowych w latach 2012-2014 ogłoszony przez Miasto Stołeczne Warszawa. 

Przedmiotem zamówienia była instalacja i obsługa systemu monitorowania pojazdów 

pozostających w ewidencji klienta. Oferta SMT Software na kwotę 273 tys. PLN 

wygrała niniejsze postępowanie. 

 W czerwcu SMT Software przygotowywała się do złożenia oferty w przetargu 

ogłoszonym przez Ministerstwo Finansów na budowę informatycznego systemu "e-

Podatki", który ma usprawnić funkcjonowanie urzędów skarbowych w Polsce. SMT 

Software złożyła ofertę na 266 mln PLN i była jedną z 5 spółek, które zawalczyły o 

niniejsze zlecenie. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone na jesieni. Jest to największy 

przetarg informatyczny ogłoszony przez instytucję publiczną w pierwszym półroczu 

br. 

 W drugim kwartale 2012 francuska spółka zależna iAlbatros SAS również intensywnie 

starała się o zlecenia z sektora publicznego. Efektem niniejszych starań jest 

wygrany przetarg ogłoszony przez Centre National de la Recherche 

Scientifique, CNRS (pl. Krajowe Centrum Badań Naukowych) we Francji na 3-letnią 

obsługę hotelową, której roczna szacowana wartość wynosi ok. 5 mln EURO. Jest to 

największy przetarg hotelowy we Francji na hotelową obsługę instytucji publicznej.  

 Polska spółka iAlbatros S.A. w drugim kwartale również składała oferty w wielu 

przetargach publicznych i w konsorcjum z SMT Software wygrała przetarg ogłoszony 

przez Instytut Adama Mickiewicza na usługi sprzedaży i rezerwacji miejsc 

hotelowych. Kontrakt został podpisany na 2 lata, a jego szacowana wartość wynosi 

2,74 mln PLN. 

 W drugim kwartale SMT Software startowała również w największym w Polsce 

przetargu na monitoring GPS ogłoszonym przez Pocztę Polską. Przetarg obejmuje 

monitoring satelitarny 4750 pojazdów. SMT Software bazując na systemie SATIS 

złożyło ofertę na w konsorcjum z firmą T-Matic Systems. Wartość oferty konsorcjum 

przekracza 14 mln złotych za wykonanie całości projektu, który będzie realizowany 
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przez okres 48 miesięcy. Oferta SMT Software i T-Matic Systems została wybrana 

jako najatrakcyjniejsza wśród zgłoszonych ofert. 

7.2.   SATIS – rozwój produktu  

W drugim kwartale 2012 roku  SATIS – system monitoringu i lokalizacji GPS - uruchomił 

nowe usługi: 

 Monitoring motocykli dla klienta indywidualnego 

System Satis dla użytkowników motocykli to autoalarm z funkcją monitoringu GPS. 

Wystawiona przez Ministra Transportu homologacja zatwierdziła zgodność produktu z 

lokalnymi normami i przepisami oraz potwierdziła zdatność systemu do niezakłóconej pracy 

w lokalnych warunkach. System posiada 3-osiowy akcelerometr, dzięki któremu wysyłana 

jest informacja alarmowa drogą mailową bądź SMS-ową bezpośrednio w chwili wystąpienia 

sytuacji alarmowej. Za sytuację alarmową uznajemy zdarzenie, w którym motocykl zostanie 

przechylony o kąt większy niż ten, który został wcześniej ustalony z właścicielem motocykla 

(np. większy niż 3.5 stopnia). W momencie, gdy system odnotowuje zmianę położenia 

jednośladu, wysłany zostaje alarm, który może być również połączony z syreną. W ten 

sposób SATIS zapobiega kradzieżom motocykli. 

 Monitoring dla transportu zbiorowego 

Został już ukończony moduł optymalizacji wykorzystania pojazdów i kierowców dla 

transportu osobowego. Moduł uwzględnia planowanie prac w oparciu o planowane strugi i 

potoki pasażerskie. Niniejsze rozwiązanie znacząco ułatwi pracę spedytorów 

odpowiedzialnych zarówno za krajowe, jak i miejskie linie autobusowe. 

 

 Monitoring krótkoterminowy dla aut użyczanych  

W kwietniu 2012 wdrożona została usługa SATIS FAST -  bezinwazyjny monitoring GPS dla 

salonów samochodowych, wypożyczalni i serwisów samochodowych, które mają potrzebę 

tymczasowego monitoringu użyczanych lub testowanych aut. Dotychczas brakowało na 

polskim rynku oferty lokalizatorów pozwalających na proste przekładanie pomiędzy 

pojazdami, dlatego też znacząca część firm rezygnowała z zakupu systemu monitoringu GPS.  

Instalacja lokalizatora SATIS FAST sprowadza się do wpięcia go w gniazdo diagnostyczne, 

odczekanie 90 sekund i uruchomienia silnika w pojeździe. Lokalizator SATIS FAST jest 

urządzeniem, którego instalację może przeprowadzić we własnym zakresie niemal każdy. 

Jedynym warunkiem bezproblemowego stosowania tej technologii jest to, aby pojazd był 

wyposażony w gniazdo diagnostyczne OBDII.  
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8.   Podstawowe informacje o spółce 

8.1.   Dane ewidencyjne 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu 

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS 0000332508 

NIP 897-17-24-271 

REGON 020455423 

Wysokość kapitału akcyjnego 536.957,70 PLN 

Adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław 

 

 

 

8.2.   Charakterystyka 

 

SMT Software S.A. to innowacyjny software house: 

 

 Od 2002 r. na rynku usług IT 

 Ponad 300 specjalistów IT 

 Tytuł Giełdowej Spółki Roku 2010 i 2011 

 Tytuł Gazeli Biznesu 2011 

 5 oddziałów w Polsce: Wrocław, Warszawa, Poznań, Białystok, Gliwice 

 Oddział w Holandii 

 Specjalizacja: technologiczne innowacje dla biznesu 

 Partnerstwa: Microsoft, Oracle, DELL, Sitecore, Deloitte 

 Status spółki publicznej notowanej na rynku NewConnect od kwietnia 2010 r. 

 Spółka od 2008 r. należy do Grupy ADV S.A. notowanej na GPW 

 Pięć spółek zależnych SMT Software: Traffic Info Sp. z o. o., iAlbatros S.A., MobiCare 

S.A., CodeArch S.A., Recrutia Sp. z o. o. 
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Siedziba: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław 

Oddział w Warszawie: ul. Dominikańska 25a, 02-738 Warszawa 

Oddział w Poznaniu: Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań 

Oddział w Białymstoku: ul. Asnyka 2/1, 15-709 Białystok 

Oddział w Gliwicach: ul. Jagiellońska 4, 44-100 Gliwice 

Oddział w Holandii: Zonnebaan 45, 3542 EB Utrecht 

E-Mail: biuro@smtsoftware.com  

WWW: www.smtsoftware.com  

Kontakt dla Inwestorów 

 i mediów: 

 

 

Alicja Szymkiewicz 

 +48  (22) 380 47 57 

alicja.szymkiewicz@smtsoftware.com  

ul. Dominikańska 25a 

02-738 Warszawa 

 

 

8.3.   Zarząd SMT Software S.A. 

 

Sebastian Łękawa – Prezes Zarządu SMT Software S.A., wiek: 33 lata 

Jeden ze współzałożycieli SMT Software S.A. Jest specjalistą w zakresie 

rozwoju oprogramowania i tworzenia aplikacji internetowych oraz rozwiązań 

na urządzenia mobilne. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydział 

Informatyki i Zarządzania, Kierunek Informatyka, Specjalność: Sieciowe 

Systemy Informacyjne. 

 

 

Szymon Pura – Członek Zarządu SMT Software S.A., wiek: 32 lata 

Jeden ze współzałożycieli SMT Software S.A. posiadający 9-letnie 

doświadczenie w realizacji projektów IT. Jest specjalistą w zakresie rozwoju 

oprogramowania i tworzenia aplikacji internetowych oraz narzędzi klasy 

Business Intelligence. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na 

kierunku Metody Ilościowe, ponadto ukończył Podyplomowe Studium 

Zarządzania Projektami na tej samej uczelni. 

 

 

mailto:biuro@smtsoftware.com
http://www.smtsoftware.com/
mailto:alicja.szymkiewicz@smtsoftware.com
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Emilian Półrolnik - Członek Zarządu SMT Software S.A., wiek: 39 lat 

Członek Zarządu SMT Software S.A. od 28.09.2011 odpowiedzialny za 

rozwój działalności spółki na nowych rynkach. Jest menedżerem z bogatym 

doświadczeniem w zakresie doradztwa biznesowego oraz informatycznego. 

Pracował dla największych firm z branż energetycznej, wydobywczej, usług 

finansowych oraz telekomunikacyjnej, zarówno w Polsce jak i Europie 

Środkowo-Wschodniej. 

 

8.4.   Rada Nadzorcza SMT Software S.A. 

 Konrad Pankiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej  

 Michał Ogierman - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  

 Tomasz Krześniak - Członek Rady Nadzorczej  

 Wojciech Bodnaruś - Członek Rady Nadzorczej  

 Adam Kuszyk - Członek Rady Nadzorczej  

8.5.   Struktura akcjonariatu 

Na dzień sporządzenia raportu wg informacji posiadanych przez Spółkę akcjonariuszami SMT 

Software S.A. posiadającymi ponad 5% głosów byli: 

Lp. Akcjonariusz 
Liczba 
akcji 

Rodzaj akcji %  kapitału 
Liczba 
głosów 

%  
głosów 

1 Sebastian Łękawa 
195 000 

akcji imiennych 
uprzywilejowanych 8,01% 625 147 8,48% 

235 147 akcje zwykłe na okaziciela 

2 Szymon Pura 
195 000 

akcji imiennych 
uprzywilejowanych 8,01% 625 301 8,48% 

235 301 akcje zwykłe na okaziciela 

3 Tomasz Frątczak 
195 000 

akcji imiennych 
uprzywilejowanych 8,01% 625 000 8,48% 

235 000 akcje zwykłe na okaziciela 

4 Sławomir  Nowak 
195 000 

akcji imiennych 
uprzywilejowanych 8,01% 625 010 8,48% 

235 010 akcje zwykłe na okaziciela 

5 Michał Ogierman 
195 000 

akcji imiennych 
uprzywilejowanych 8,01% 625 000 8,48% 

235 000 akcje zwykłe na okaziciela 

6 Grupa ADV S.A.* 
1 025 000 

akcji imiennych 
uprzywilejowanych 52,23% 3 829 643 51,97% 

1 779 643 akcje zwykłe na okaziciela 

7 
Pozostali 
akcjonariusze 

414 476 akcje zwykłe na okaziciela 7,72% 414 476 5,62% 

  Suma 5 369 577   100,00% 7 369 577 100,00% 

 
* wg stanu posiadania na WZA w dniu 13.06.2012 r. 
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8.6.   Podmioty zależne wg stanu na dzień 30.06.2012 r. 

Traffic Info Sp. z o.o.  Spółka świadcząca usługi skierowane  

do mobilnych użytkowników Internetu 

polegające na dostarczeniu w czasie 

rzeczywistym informacji o korkach oraz 

utrudnieniach w ruchu drogowym. Kapitał 

zakładowy Spółki wynosi 5 000,00 PLN. SMT 

Software posiada 100% udziałów spółki 

Traffic Info. 

iAlbatros S.A.  Spółka oferująca system internetowej 

rezerwacji hoteli stanowiący wsparcie 

klientów korporacyjnych w organizacji 

podróży służbowych. Kapitał zakładowy 

spółki wynosi  156 400,00 PLN. SMT 

Software posiada 55,63% akcji spółki 

iAlbatros.  

iAlbatros SAS Bliźniacza Spółka iAlbatros założona we 

Francji w marcu 2011 roku. iAlbatros S.A. z 

siedzibą w Warszawie posiada 100% 

udziałów francuskiego podmiotu. 

MobiCare S.A.  Spółka - założona w kwietniu 2011 roku -   

świadczy usługi telemonitoringu  

i teleopieki medycznej w oparciu o 

oprogramowanie do monitorowania 

personalnych urządzeń GPS, telefony 

komórkowe i dedykowane call center. Jej 

usługi są adresowane przede wszystkim do 

osób starszych oraz do ich rodzin, które chcą 

zapewnić bliskim bezpieczeństwo. Kapitał 

zakładowy spółki wynosi 250 000,00 PLN. 

SMT Software posiada 55% akcji spółki  

MobiCare. 
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CodeArch S.A. 

 

 

Spółka świadczy usługi outsourcingu 

infrastrukturalnego IT (administracja 

serwerami i sieciami, helpdesk) oraz zajmuje 

się dystrybucją sprzętu komputerowego. 

CodeArch był dotychczas jednym z trzech 

najistotniejszych podwykonawców i dostawcą 

usług administracyjnych dla SMT Software. 

Od marca 2012 r. CodeArch dołączył do 

spółek, w których SMT Software ma pakiet 

większościowy. Kapitał zakładowy spółki 

wynosi 150 000,00 PLN. SMT Software 

posiada 100% akcji spółki  CodeArch S.A.. 

8.7.   Wskazanie przyczyn niesporządzania przez emitenta 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych  

Emitent korzysta ze zwolnienia wynikającego z art. 56 Ustawy o rachunkowości, który mówi, 

że jednostka dominująca może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 

jeżeli na dzień bilansowy roku obrotowego oraz na dzień bilansowy roku poprzedzającego rok 

obrotowy łączne dane jednostki dominującej oraz wszystkich jednostek zależnych każdego 

szczebla, bez dokonywania wyłączeń konsolidacyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 2 i 6, 

spełniają co najmniej dwa z następujących warunków: 

1) łączne średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 

250 osób; 

2) łączna suma bilansowa w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 7.500.000 euro; 

3) łączne przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w 

walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 15.000.000 euro.  

 

8.8.   Opis działalności 

Model biznesowy SMT Software jest oparty na 5 segmentach: 
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 Outsourcing IT 

 Aplikacje dedykowane  

 Portale webowe  

 Systemy GIS (m.in. SATIS) 

 Rozwiązania mobilne  

  

 

 

Outsourcing IT  

 

Nowoczesny sposób realizacji projektów informatycznych. SMT 

Software oddelegowuje do dyspozycji klientów specjalistycznie 

wyszkoloną kadrę: programistów różnych technologii, 

administratorów baz danych, webmasterów, testerów, 

specjalistów od ergonomii systemów, architektów, liderów 

projektów. 

  

Aplikacje dedykowane 

 

SMT Software tworzy oprogramowanie na zamówienie w pełni 

sprofilowane pod potrzeby Klientów, czyli rozwiązania „pod 

klucz”, gdy wymagane oprogramowanie nie jest dostępne na 

rynku lub gdy rozwiązania możliwe do kupienia nie spełniają 

specyficznych wymagań Klienta. 

 

Portale webowe 
SMT Software wspiera od strony technologicznej tworzenie 

serwisów internetowych i intranetowych. Projekty struktury i 

koncepcja graficzna witryn realizowane są przez kreatywne spółki 

Grupy ADV S.A. SMT Software skupia się na aspektach 

technologicznych serwisów: programowanie, konfiguracja i 

integracja silnika CMS (system zarządzania treścią). Jako 

autoryzowany partner firmy SITECORE, SMT Software oferuje 

swoim Klientom oparcie witryn internetowych na platformie 

Sitecore. 
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Rozwiązania mobilne 

 

SMT Software projektuje i wykonuje aplikacje dedykowane dla 

platform mobilnych. Aplikacje mobilne tworzone przez 

specjalistów SMT nie tylko wspierają i kontrolują pracę 

pracowników w terenie, ale również służą rozrywce, nauce, 

pozyskiwaniu informacji, badaniom marketingowym i wielu innym 

aspektom codziennego życia. 

 Systemy GIS 

 

SMT Software tworzy systemy informatyczne związane z 

przetwarzaniem danych mapowych i przestrzennych. Spółka 

zajmuje się projektowaniem oraz wdrażaniem systemów 

informacji przestrzennej (GIS) w sektorze publicznym, a 

zwłaszcza w instytucjach odpowiedzialnych za ochronę 

środowiska. 

Monitoring GPS  

 

 

Satis to system lokalizacji, monitoringu GPS, zarządzania flotą 

pojazdów i wszystkimi procesami związanymi z transportem, 

logistyką, dystrybucją oraz pracą w terenie. System Satis jest 

oparty na silniku GIS. 

 

8.9.   Opis podstawowych ryzyk związanych z działalnością 

Emitenta 

Ryzyko związane z uzależnieniem od osób zajmujących kluczowe stanowiska, 

możliwością utraty kluczowych członków kierownictwa i trudności związane z 

pozyskaniem nowej, wykwalifikowanej kadry zarządzającej 

Na działalność Emitenta istotny wpływ wywiera zaangażowanie kierownictwa, jak i 

kluczowych pracowników. Wiedza oraz doświadczenie Zarządu Spółki oraz pracowników 

wyższego szczebla miały pozytywny wpływ na dynamiczny wzrost skali prowadzonej 

działalności w poprzednich latach, jak również przyczyniają się do skuteczności 

długoterminowej strategii rozwoju. Uzależnienie od osób zajmujących kluczowe stanowiska, 

lub ich utrata w krótkim okresie mogłaby spowodować pogorszenie jakości i terminowości 
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świadczonych usług. W przypadku utrzymania się takiego stanu w średnim i dłuższym okresie 

mogłoby to skutkować obniżeniem planowanych zysków Emitenta.  

Rozwijane w SMT Software systemy motywacyjne dla kluczowych pracowników mają za 

zadanie minimalizację migracji kluczowej kadry zarządzającej. Jednocześnie, w miarę 

rozwoju, Emitent będzie dążył do zmniejszenia stopnia zaangażowania kluczowych osób 

poprzez delegowanie odpowiedzialności do większej grupy menedżerów średniego szczebla. 

Ponadto, dzięki wprowadzeniu systemu zarządzania wiedzą, technik dokumentacji 

oprogramowania oraz procedur przekazywania obowiązków, Emitent minimalizuje ujemne 

skutki utraty kluczowych pracowników. 

Ryzyko związane z rozwojem nowych usług i produktów 

Istnieje ryzyko, że pomimo rozwijania kompetencji, nowych usług, produktów oraz 

dostosowywania oferty do zmieniających się potrzeb rynkowych, Emitent może nie być w 

stanie zaoferować rozwiązań, które w optymalny sposób spełniałyby oczekiwania obecnych i 

nowych klientów. Dodatkowo przychody z ewentualnych, niedostosowanych do potrzeb rynku 

usług oferowanych w przyszłości mogą nie zapewnić pokrycia wydatków poniesionych przez 

Emitenta na ich wytworzenie, co może mieć negatywny wpływ na sytuację finansową SMT 

Software S.A. oraz osiągane wyniki.  

Emitent monitoruje na bieżąco trendy panujące na rynku, na którym prowadzi działalność, 

starając się z wyprzedzeniem dopasować swoje usługi i produkty do aktualnego 

zapotrzebowania zgłaszanego przez klientów. Emitent prowadzi ponadto ciągłe prace 

rozwojowe i badawcze, współpracując z ośrodkami naukowymi – owocem tych prac są 

rozwiązania uniwersalne na skalę światową. Ponadto Emitent inwestuje w badania rozwojowe 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, co dodatkowo zwiększa przewagi 

konkurencyjne Emitenta. 

Ryzyko związane z kadrą pracowniczą 

Z uwagi na charakter działalności Spółki, jednym z kluczowych zasobów (poza kadrą 

zarządzającą) są pracujący w zespołach projektowych menedżerowie projektów oraz 

programiści, których umiejętności oraz doświadczenie są ważne dla terminowego 

realizowania zadań. Istotnym ryzykiem z punktu widzenia działalności Emitenta jest 

ewentualny brak możliwości sprawnej i terminowej realizacji zleceń, wynikający z 

niedostatecznych zasobów osobowych. 
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Emitent wprowadził efektywny proces weryfikacji umiejętności pracowników (kilkuetapowa 

rekrutacja, obejmująca rozmowy, testy oraz zadania praktyczne; wdrożono również 

dedykowany system do zarządzania procesem rekrutacji), cyklicznie przeprowadzany jest 

proces ocen pracowniczych. Ponadto, zespoły projektowe budowane są w oparciu o 

doświadczonych menedżerów projektów, odpowiedzialnych za budżet i harmonogram 

projektowy oraz dysponujących odpowiednimi narzędziami do zarządzania projektem i 

mierzenia jego efektywności. 

Ryzyko związane z krótkoterminowymi umowami z klientami 

Charakterystyka branży, w której działa Emitent powoduje, że znaczna część umów z 

klientami oparta jest o zlecenia krótkoterminowe (trwające 3-6 miesięcy), co utrudnia 

precyzyjne prognozowanie przyszłych przepływów pieniężnych w dłuższej perspektywie. 

Celem Emitenta jest rozszerzanie współpracy z istniejącymi klientami, jak również 

podpisywanie umów z nowymi klientami na dłuższe okresy (o ile, z uwagi na charakter 

zlecenia, jest to możliwe). Ponadto, w przypadku współpracy z klientami kluczowymi, 

współpraca Emitenta dotyczy realizacji kilku lub kilkunastu zleceń (projektów o charakterze 

krótko- lub długoterminowym), co w znacznym stopniu ogranicza możliwość zakończenia 

współpracy przed ukończeniem zleconych zadań. 

Ryzyko związane z realizacją strategii i planów budżetowych 

Efektywność działania, mierzona wielkością zysków i poziomem rentowności, zależy od 

zdolności Emitenta do określenia i realizowania strategii, która będzie skuteczna w długim 

horyzoncie czasowym. Ewentualne podjęcie nietrafionych decyzji, wynikających z dokonania 

niewłaściwej oceny sytuacji lub niezdolność przystosowania się Spółki do dynamicznie 

zmieniających się warunków rynkowych oznaczać może nieprzewidziane, negatywne skutki 

finansowe. 

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia takiego zagrożenia prowadzona jest ciągła 

bieżąca analiza wszystkich czynników mających wpływ na realizację przyjętej strategii tak, 

aby możliwe było jak najbardziej precyzyjne określenie kierunku i charakteru zmian 

otoczenia rynkowego, a co za tym idzie – dostosowania strategii do tych zmian. Wsparciem 

dla tego procesu są wdrożone w Spółce narzędzia do sprawozdawczości zarządczej, 

pozwalające na bieżąco monitorować realizację założonych celów strategicznych. Działania te 

mają za zadanie realizację założonych planów budżetowych Emitenta. 
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Ryzyko związane z pozyskiwaniem nowych klientów 

Jedną z cech charakterystycznych działalności w sektorze informatycznym jest fakt 

rozstrzygania zamówień na nowe zlecenia w formie przetargów, co powoduje, że w 

przypadku niesprzyjających okoliczności Emitent (pomimo posiadanych przewag 

konkurencyjnych) może nie być w stanie pozyskiwać nowych kontraktów, których realizacja 

będzie miała przełożenie na generowane przez niego wyniki finansowe. 

Emitent prowadzi działania zmierzające do dalszej dywersyfikacji prowadzonej przez siebie 

działalności, a także planuje rozbudować zespół odpowiedzialny za sprzedaż produktów oraz 

świadczonych usług, co powinno pozytywnie przełożyć się na liczbę pozyskiwanych klientów. 

Ryzyko związane z bezpieczeństwem w Internecie oraz awariami systemów 

komputerowych 

Działalność Emitenta narażona jest na ryzyko związane z przestępstwami dokonywanymi w 

Internecie (m.in. włamania do systemów komputerowych, zniszczenie lub uszkodzenie 

danych klientów). Ewentualna utrata, częściowa bądź całkowita, danych związana z awarią 

systemów komputerowych Emitenta mogłaby skutkować czasowymi utrudnieniami w 

prowadzeniu działalności, co mogłoby mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe.  

Emitent dokłada wszelkich starań, żeby zminimalizować to ryzyko poprzez wykorzystanie 

szeregu zabezpieczeń na poziomie dostępów do infrastruktury komputerowej. Ponadto 

Emitent zabezpiecza swoją infrastrukturę komputerową poprzez systemy awaryjnego 

zasilania oraz regularną archiwizację danych, jak również korzysta z najwyższej jakości usług 

hostingu serwerów, na których znajdują się kluczowe systemy informatyczne. 

Ryzyko związane z zawartymi przez Spółkę umowami o zachowaniu poufności 

Spółka oraz jej poprzednik prawny w związku z charakterystyką prowadzonej działalności 

gospodarczej zawarł szereg umów o zachowaniu poufności. Umowy te zawierane są według 

jednego wzorca, czasem jednak zgodnie z wzorcami stosowanymi przez podmioty, z którymi 

Spółka współpracuje. Umowy o zachowaniu poufności zawarte z aktualnymi kontrahentami 

zawierają w niektórych przypadkach kary umowne – mogące mieć negatywny wpływ na 

sytuację finansową Spółki. Ponadto część umów jest zawarta na czas nieokreślony lub w 

ogóle nie można określić wyraźnie momentu zakończenia ich obowiązywania, co powoduje, 

że zagrożenie powstania obowiązku zapłaty kary umownej lub odszkodowania nie kończy się 

wraz z momentem zakończenia współpracy z danym podmiotem. 
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Należy zaznaczyć, iż z racji charakteru prowadzonej działalności gospodarczej i uzyskiwanych 

przez Spółkę informacji, umowy o zachowanie poufności są standardem postępowania 

kontrahentów.  

Ryzyko związane z odpowiedzialnością za naruszenie praw autorskich 

Spółka w umowach zawieranych z usługodawcami (klientami) często przyjmuje na siebie 

odpowiedzialność wobec klientów w przypadku, gdy utwory dostarczone przez Spółkę 

naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w szczególności chodzi tutaj o prawa autorskie. 

Zazwyczaj w takich przypadkach Spółka zobowiązana jest do pokrycia roszczeń osób trzecich 

skierowanych przeciwko klientowi. Postanowienie to ma szczególne znaczenie dla 

programów, systemów komputerowych narzędzi i innych utworów stworzonych przez 

współpracowników, zleceniobiorców Spółki, którzy współpracują, ze Spółką na podstawie 

umów cywilnych (zlecenia, o dzieło, o świadczenie usług itp.). W umowach zawieranych z 

tymi podmiotami Spółka zobligowana jest w sposób szczególny zadbać o skuteczność 

przeniesienia na jej rzecz majątkowych praw autorskich do programu na określonych, ściśle 

sprecyzowanych polach eksploatacji. 

 

Ryzyko związane z formą i zakresem współdziałania podmiotów powiązanych z 

Emitentem 

W chwili obecnej Emitent jest osobowo lub kapitałowo powiązany z następującymi 

podmiotami: 

 Grupa ADV S.A. z siedzibą w Gdyni 

 Traffic Info Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 

 Doneva Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 

 NuON Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 

 Sinteg Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (w likwidacji) 

 iAlbatros S.A. z siedzibą w Warszawie 

 MobiCare S.A. z siedzibą w Warszawie 

 SMT Software Nederland B.V. z siedzibą w Holandii 

 Pluma Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 

 Softrada Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 

 Bachmat Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 
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 Alavera Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku 

 Onemaker Solutions Limited z siedzibą na Cyprze  

 Cotlex Investments Limited z siedzibą na Cyprze 

 CodeArch S.A. z siedzibą w Białymstoku 

 Recrutia Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu 

 

Powyższe dane Emitent podaje na podstawie oświadczeń członków Zarządu. Emitent podaje 

wszystkie powyższe okoliczności, jedynie w celu zapewnienia maksymalnej transparentności 

sytuacji korporacyjnej Emitenta. Powiązania kapitałowe i osobowe mogą rodzić ryzyko 

realizowania polityki gospodarczej Emitenta uwzględniającej interesy podmiotów, w których 

wspólnikami bądź akcjonariuszami jest Emitent bądź członkowie Zarządu Emitenta, bez 

jednoczesnych preferencji dla priorytetu ochrony interesu Emitenta. Stosunki gospodarcze 

Emitenta i jego rozliczenia z tego tytułu z podmiotami powiązanymi, z mocy prawa mogą być 

poddane analizie przez organy podatkowe i mogą być odmiennie oceniane przez te organy w 

zakresie zobowiązań podatkowych niż interpretacja tych stosunków przyjęta przez Emitenta. 

Wynikać to może również z częstych zmian przepisów prawa i praktyki ich stosowania. 

Funkcjonowanie w obrocie gospodarczym podmiotów powiązanych o zbliżonej bądź prawie 

identycznej, co Emitent firmie może nieść ryzyko trudności w dokonaniu oceny czy konkretne 

zdarzenie dotyczy Emitenta, czy podmiotu powiązanego.  

 

Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Emitenta 

Główni akcjonariusze posiadają łącznie 92,28% akcji uprawniających ich łącznie do 

wykonywania 94,38% z ogólnej liczby głosów na WZA. Mają oni znaczący wpływ na 

działalność Emitenta, łącznie z możliwością przegłosowania uchwały w sprawie istotnej 

zmiany przedmiotu jego działalności. Ponadto uwzględniając okoliczność, iż akcjonariusze Ci 

są jednocześnie aktualnie członkami organów Emitenta mają oni faktyczną możliwość 

decydowania o uchwałach podejmowanych przez Walne Zgromadzenie we wszystkich 

istotnych dla Emitenta sprawach. Inwestorzy powinni zatem brać pod uwagę ryzyko 

ograniczonego wpływu na wynik i treść uchwał podejmowanych przez WZA, a tym samym na 

działalność Emitenta. 
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9.   Oświadczenie Zarządu 

Zarząd SMT Software S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, przedstawione 

informacje finansowe Spółki za II kwartał 2012 roku oraz dane do nich porównywalne za 

analogiczny okres roku wcześniejszego sporządzone zostały zgodnie z przepisami 

obowiązującymi Spółkę, oraz że informacje dotyczące działalności Spółki w okresie objętym 

raportem przedstawiają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji SMT Software S.A. 

 

W imieniu Zarządu Spółki: 

 

 

              
Sebastian Łękawa                   Szymon Pura                    Emilian Półrolnik  
       Prezes Zarządu                                            Członek Zarządu                                        Członek Zarządu                           
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10.   Kontakt  

SMT Software S.A. 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13 

50-048 Wrocław 

 

Tel: +48 71 769 59 00 

Fax: +48 71 769 59 01 

Email: biuro@smtsoftware.com 

 

 

Dział Relacji Inwestorskich 

Alicja Szymkiewicz 

ul. Dominikańska 25a 

02-738 Warszawa 

telefon: +48  (22) 380 47 57 

mobile: +48 669 219 579 

alicja.szymkiewicz@smtsoftware.com  
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