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RAPORT OKRESOWY 
 

 

II kwartał 2012 r. 

 

 
I. Wybrane dane finansowe – dane jednostkowe (w tys. zł) 

 

  Stan na 30.06.2012 r.  Stan na 30.06.2011 r. 

Kapitał własny 1 324 1 487 

Należności długoterminowe 64 67 

Należności krótkoterminowe 3 772 3 141 

Środki pieniężne i inne aktywa 

pieniężne 539 383 

Zobowiązania długoterminowe 0 0 

Zobowiązania krótkoterminowe 6 251 6 530 

Aktywa trwałe 2 994 1 442 

Aktywa obrotowe 6 838 8 245 

Aktywa/Pasywa razem 9 832 9 687 

 

 

II kwartał 2012 r. 

Okres od 

01.04.2012 do 

30.06.2012 

II kwartał 2012 r. - 

narastająco 

Okres od 

01.01.2012 do 

30.06.2012 

II kwartał 2011 r. 

Okres od 

01.04.2011 do 

31.06.2011 

II kwartał 2011 r. - 

narastająco 

Okres od 

01.01.2011 do 

30.06.2011 

Amortyzacja 151 298 23 45 

Przychody netto ze 

sprzedaży 1 974 3 289 2 249 4 163 

Zysk/Strata na 

sprzedaży -647 -1 304 -468 -1 076 

Zysk/Strata na 

działalności operacyjnej -734 -1 382 -66 -683 

Zysk/Strata brutto -792 -1 460 -112 -770 

Zysk/Strata netto -792 -1 460 -112 -770 
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II. Czynniki i zdarzenia, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.  

 

Drugi kwartał zamknął się stratą netto w kwocie 792 tys. zł, narastająco od początku roku 

1 460 tys. zł. W pierwszym półroczu sprzedaż nie osiągnęła wartości zaplanowanej, była 

także niższa od wartości z analogicznego okresu roku poprzedniego. Na wynik okresu miały 

wpływ następujące zdarzenia: 

1. Zmiana strategii Spółki skierowana na emisję akcji oraz budowanie Grupy Kapitałowej 

Microtech, zgodnie z którą działania Emitenta zostały ograniczone w obszarze automatyki 

przemysłowej i ciepłownictwa, przy jednoczesnej koncentracji na realizacji kontraktów 

z sektora systemów multimedialnych. Skutkuje to spadkiem łącznego poziomu przychodów 

i wyniku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, jednak celem nowej 

strategii jest zapewnienie wzrostu wartości dla całej Grupy Kapitałowej, opisanej szerzej 

w kolejnych punktach niniejszego raportu. 

2. Fakturowanie niektórych kontraktów zostało przesunięte w czasie, co spowoduje 

osiągnięcie planu sprzedaży z tych kontraktów z I półrocza dopiero w II półroczu 

2012 r. 

3. Koszty realizacji umów utrzymały się na zakładanym poziomie i zgodnie 

z wcześniejszymi oczekiwaniami średnia rentowność realizowanych kontraktów była 

zgodna z planowaną. Nie pozwoliło to jednak utrzymać wyniku z analogicznego 

kwartału 2011 r. przy niższych przychodach. 

4. W II kwartale spółka poniosła koszty przygotowania ofert pod duże postępowania dla 

sektora publicznego. Efekt tych działań w postaci nowych kontraktów powinien być 

widoczny w II półroczu 2012 r.  

Inne istotne negatywne zjawiska wpływające na sytuację finansową i majątkową Emitenta nie 

zostały odnotowane. 

 

 

III. Aktywność w obszarze rozwoju prowadzonej działalności  

 

Działania operacyjne Spółki w II kwartale 2012 r. skoncentrowane były na 

realizowaniu bieżących projektów oraz pozyskiwaniu nowych kontraktów, głównie 

w obszarze systemów multimedialnych.  

Działania strategiczne Emitenta natomiast skierowane były na wzrost wartości Spółki 

poprzez emisję akcji oraz tworzenie Grupy Kapitałowej, zgodnie ze strategią opisaną 

w raporcie bieżącym nr 16/2012 z dnia 04.07.2012 r.  
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W dniu 26.06.2012 r. nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 

podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 15 490 288 zł 

w drodze emisji nie więcej niż 77 451 440 akcji serii B. Zamiarem Spółki i akcjonariuszy 

Microtech International S.A. było przejęcie większościowych pakietów w spółkach 

Innovation Technology Group S.A. i CUBE. Corporate Release S.A. Nowopowstała Grupa 

działać będzie w ramach czterech podmiotów: spółki ITG - integratora IT specjalizującego się 

w bankowości i sieciach detalicznych o przychodach za 2011 rok na poziomie 

przekraczającym 66 mln zł, spółki Cube - firmy obsługującej sektor telekomunikacyjny 

o przychodach za 2011 rok na poziomie przekraczającym 51 mln zł, spółki SI Alma 

specjalizującej się w usługach dla służby zdrowia o przychodach za 2011 rok 

przekraczających 8 mln zł oraz spółki Microtech International S.A. zajmującej się systemami 

multimedialnymi. Docelowo Grupa ma być notowana na rynku regulowanym GPW 

w pierwszym kwartale 2013 r. 

Dnia 20.07.2012 r. zakończona została emisja prywatna akcji serii B. Wyemitowano 

74 155 917 sztuk akcji po cenie emisyjnej równej 1,35 zł za łączną kwotę 100 110 487,95 zł, 

co przekłada się wprost na wzrost sumy bilansowej o wartość tej emisji. Dnia 27.07.2012 r. 

w Krajowym Rejestrze Sądowym został dokonany wpis podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki z kwoty 509 712,00 zł do kwoty 15 340 895,40 zł, wynikający z emisji 74 155 917 

akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 zł każda. 

Dla Microtech International S.A., obecnych i przyszłych akcjonariuszy oraz 

inwestorów emisja akcji oraz utworzenie Grupy Kapitałowej realnie oznacza: 

 Stworzenie znaczącej firmy na rynku IT w Polsce; 

 Wdrożenie spójnej strategii rynkowej i produktowej; 

 Osiągnięcie korzyści skali (ok. 5 mln zł rocznie), głównie przez wykorzystanie 

synergii kosztowych; 

 Dywersyfikację działalności zmniejszającą ryzyko realizowanych projektów; 

 Zapewnienie stabilnego poziomu przychodów oraz warunków do projektowania 

i produkcji oprogramowania własnego; 

 Możliwość w realizacji dużych projektów, które do tej pory były poza zasięgiem 

Spółki; 

 Zakładane wejście na główny parkiet GPW w I kw. 2013 r. 
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IV. Stanowisko na temat prognoz  

 

Microtech International S.A. w raporcie bieżącym nr 16/2012 z dnia 04.07.2012 r. 

opublikowała prognozę wyników finansowych i strategię rozwoju Spółki. 

Szacunkowe łączne dane pro forma spółek, które weszły w skład Grupy Kapitałowej 

Microtech, na rok 2012:  

 Przychody: 163,8 mln zł 

 EBIT: 14,2 mln zł 

 Zysk netto: 10,1 mln zł  

Prognozy wyników Grupy Kapitałowej Microtech (Microtech+ITG+CUBE+SI ALMA) 

na lata 2013 i 2014.  

Rok 2013:  

 Przychody: 177,5 mln zł  

 EBIT: 16,5 mln zł  

 Zysk netto: 10,9 mln zł  

Rok 2014:  

 Przychody: 202,2 mln zł  

 EBIT: 22,5 mln zł  

 Zysk netto: 15,3 mln zł  

Na dzień sporządzenia raportu Zarząd podtrzymuje opublikowane prognozy. Jednocześnie 

Zarząd wskazuje, że zaprezentowanych danych nie należy traktować jako prognozy wyniku 

skonsolidowanego za rok 2012, w szczególności z uwagi na fakt, że wyniki roku 2012 to dane 

pro forma, czyli suma poszczególnych wyników Spółek a nie ich konsolidacja. Ponadto 

Zarząd Spółki zastrzega, że faktyczne wyniki skonsolidowane Grupy mogą różnić się od 

prognozowanych także z uwagi na zastosowaną metodę rozliczenia wartości firmy powstałej 

w wyniku połączenia spółek, a także z uwagi na planowaną zmianę zasad rachunkowości na 

MSR/MSSF. Spółka będzie informowała o zmianach w zakresie prognoz finansowych 

odpowiednimi raportami bieżącymi. 

 

 

V. Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej 

 

Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej na ostatni dzień okresu objętego 

raportem kwartalnym, tj. 30.06.2012 r.: 
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Podmiot Grupy Kapitałowej Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów 

CUBE. Corporate Release S.A. 2 568 682 45,16% 2 568 682 45,16% 

 

Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej na dzień sporządzenia raportu 

kwartalnego, tj. 14.08.2012 r.: 

 

Podmiot Grupy Kapitałowej 
Liczba 

akcji/udziałów 

% 

akcji/udziałów 

Liczba 

głosów 
% głosów 

CUBE. Corporate Release S.A. 5 688 406 100,00% 5 688 406 100,00% 

Innovation Technology Group S.A. 24 413 625 97,65% 24 413 625 97,65% 

Systemy Informatyczne Alma Sp. z o.o. * 785 100,00% 785 100,00% 
* udziały zakupione w 100%  przez Innovation Technology Group S.A.(patrz raport bieżący nr 26/2012 z dnia 

02.08.2012r.) 

 

 

VI. Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych 

 

Na dzień sporządzenia raportu Spółka jest w trakcie procesu tworzenia grupy 

kapitałowej, której strukturę opisano w punkcie V. W II półroczu 2012 r. ma nastąpić 

ujednolicenie zasad sprawozdawczości i metod wyceny poprzez wprowadzenie zasad 

rachunkowości zgodnie z MSR/MSSF. Spółka sporządzi skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe na koniec 2012 r. 

 

 

VII. Struktura akcjonariatu ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 

5% głosów na walnym zgromadzeniu 

 

Na dzień sporządzenia raportu struktura akcjonariatu przedstawia się następująco: 

 

Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów 

Dom Maklerski IDM S.A. 10 972 295 14,30% 10 972 295 14,30% 

DFive Investments Limited 8 162 531 10,64% 8 162 531 10,64% 

Renale Management Limited 7 555 612 9,85% 7 555 612 9,85% 

Paweł Witkiewicz 4 554 687 5,94% 4 554 687 5,94% 

Altus TFI S.A. 4 030 000 5,25% 4 030 000 5,25% 

Jakub Szymański 3 921 689 5,11% 3 921 689 5,11% 

Pozostali 37 507 633 48,90% 37 507 633 48,90% 

RAZEM 76 704 447 100,00% 76 704 447 100,00% 

 

Wrocław 14.08.2012 

 

Maciej Dolny - Prezes Zarządu   Jacek Kujawa - Członek Zarządu 


