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RAPORT KWARTALNY 

II KWARTAŁ 2012 

za okres od 01.04.2012 do 30.06.2012 

wraz z danymi za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 

 

 

 

 

 

 

 

Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w § 5 ust. 4.1. 

Załącznika Nr 3 do Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe 

przekazywane w alternatywnym systemie obrotu NewConnect”. 
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1. Informacje ogólne 

 

1.1 Podstawowe informacje 

Nazwa :    Suntech S.A. 

Forma prawna:   Spółka Akcyjna 

Kraj:     Polska 

Siedziba:    Warszawa 

Adres:     02-595 Warszawa, ul. Puławska 107 

Telefon:    22 507 92 00 

Faks:     22 507 92 01 

Adres poczty elektronicznej:  firma@suntech.pl 

Adres strony internetowej:  www.suntech.pl 

REGON:    011325771 

NIP:     1130116894 

KRS:  Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział          

Gospodarczy KRS 0000303450 

Skład Zarządu:  Piotr Saczuk - Prezes Zarządu,  

Wojciech Franczak - Wiceprezes Zarządu 

 

 

mailto:firma@suntech.pl
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1.2 Struktura akcjonariatu Emitenta 

Na dzień sporządzenia raportu wg informacji posiadanych przez Spółkę akcjonariuszami  

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

 

Akcjonariusz Liczba akcji 

Udział 
w ogólnej 

liczbie akcji 
Liczba głosów 

Udział 
w ogólnej 

liczbie głosów 

Artur Tomaszewski 2 857 482 17,92% 4 107 482 19,61% 

Piotr Saczuk 2 825 576 17,72% 4 075 576 19,46% 

Andrzej Saczuk 2 726 103 17,10% 3 976 103 18,99% 

Wojciech Franczak 2 857 482 14,09% 3 496 248 16,70% 

Top Consulting 1 186 880    7,44% 1 186 880    5,67% 

 
   * wg stanu posiadania na ZWZA w dniu 20.06.2012 r.  
 

Powyższa informacja o stanie posiadania akcji Spółki przez akcjonariuszy posiadających 

co najmniej 5 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki sporządzona została 

na podstawie informacji uzyskanych od akcjonariuszy w drodze realizacji przez nich obowiązków 

nałożonych na akcjonariuszy spółek publicznych, w szczególności na mocy odpowiednich 

postanowień: ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

(art. 69 i art. 69a) i ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 160    

i nast.) 
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2. Dane finansowe za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku oraz narastająco 

za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku wraz z danymi porównywalnymi. 

 

Poniższe tabele obejmują zestawienie wybranych danych bilansowych Emitenta oraz       

z rachunku zysków i strat za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku oraz narastająco za 

okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku wraz z danymi porównywalnymi. 

 

2.1 Wybrane dane finansowe z bilansu  

 

Dane   PLN 

[na dzień] 30.06.2012 30.06.2011 

Aktywa Trwałe 3 463 175,94 3 805 690,55 

Aktywa Obrotowe 2 454 973,45 6 018 257,73 

Aktywa razem 5 918 149,39 9 823 948,28 

Należności krótkoterminowe 2 093 288,52 5 897 302,57 

Należności długoterminowe 103 188,13 101 543,34 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 66 373,41 80 295,77 

Zobowiązania krótkoterminowe 3 145 550,06 5 321 810,52 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 79 724,90 

Kapitał własny 1 853 891,10 3 822 366,63 

Kapitał podstawowy 1 594 000,00 1 594 000,00 
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2.2 Wybrane wartości z rachunku zysku i strat 

 

Dane   PLN  PLN 

[za okres] 
01.01.2012r . –

30.06.2012r. 
01.01.2011r . –

30.06.2011r. 
01.04.2012r. – 
30.06.2012r. 

01.04.2011r. – 
30.06.2011r. 

Przychody netto ze sprzedaży 2 575 286,42 7 379 050,29 1 847 755,57 4 968 927,71 

Koszty działalności operacyjnej 4 646 968,95 7 547 364,65 2 397 675,53 5 315 585,62 

Amortyzacja 188 699,05 128 642,22 126 377,47 64 321,11 

Zysk/strata ze sprzedaży -2 071 682,53 -168 314,36 -549 919,96 -346 657,91 

Pozostałe przychody operacyjne 152 728,45 548 247,22 71 800,00 548 246,02 

Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zysk/strata z działalności 
operacyjnej -1 918 954,08 379 932,86 -478 119,96 201 588,11 

Przychody finansowe 2 001,92 1,28 2 000,85 1,28 

Koszty finansowe 35 056,85 55 038,27 31 007,45 29 725,11 

Zysk/ strata z działalności 
gospodarczej -1 952 009,01 324 895,87 -507 126,47 171 864,28 

Zysk/strata brutto -1 952 009,01 324 895,87 -507 126,47 171 864,28 

Zysk/ strata netto -1 952 009,01 324 895,87 -507 126,47 171 864,28 

 

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z praktyką stosowaną przez jednostki działające 
w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r.                             
o rachunkowości ( Dz. U z 2002r. nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami). 

 

2.3 Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte 

wyniki finansowe.  

Powodem gorszych niż planowane wyników Spółki w pierwszym półroczu 2012 roku było 

przesunięcie terminu podpisania znaczących dla Spółki umów. Dłuższe niż planowano negocjacje 

z klientami przesunęły termin podpisania kilku kontraktów z pierwszego półrocza na drugie.  
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Później niż zakładano została też podpisana umowa z PARP na dofinansowanie innowacyjnego 

projektu Spółki ,,Opentory: inwentaryzacja współdzielonej infrastruktury teleinformatycznej 

wspierająca nowe modele eksploatacji zasobów”.  

W opinii Zarządu wyniki Spółki w pierwszym półroczu nie będą miały wpływu na wynik za 

cały rok 2012. Żaden z kontraktów planowanych na pierwsze półrocze nie jest zagrożony, ich 

podpisanie przesunęło się jedynie w czasie na drugie półrocze, a realizacja kontraktów 

planowana jest do końca 2012 roku. Biorąc natomiast pod uwagę dużą ilość aktualnie 

negocjowanych umów oraz planowane wpływy z serwisu wdrożonych już rozwiązań, można 

realnie założyć, że wynik finansowy za rok 2012 będzie lepszy od wyniku roku ubiegłego. 

 

3. Istotne wydarzenia w II kwartale 2012 roku  

W okresie objętym raportem Emitent podpisał znaczącą umowę eksportową na 

wdrożenie komponentów systemu OSS u narodowego operatora telekomunikacyjnego               

w jednym z dużych krajów w Azji. Suntech wdraża system przy współpracy z dwoma partnerami, 

uznanymi firmami o zasięgu globalnym. Zakończenie wdrożenia planowane jest w 2012 roku. 

Operator telekomunikacyjny, u którego zostanie wdrożone rozwiązanie Suntech, jest nowym 

klientem Spółki. Kontrakt jest kolejnym krokiem realizacji rozpoczętej w ubiegłym roku ekspansji 

Emitenta na rynki światowe.  

Emitent podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowaniu 

projektu ,,Opentory: inwentaryzacja współdzielonej infrastruktury teleinformatycznej 

wspierająca nowe modele eksploatacji zasobów”. Celem projektu jest opracowanie 

innowacyjnego w skali światowej systemu do zarządzania otwartymi, szerokopasmowymi 

sieciami telekomunikacyjnymi, które są eksploatowane przez więcej niż jeden podmiot. Obecne 

tendencje biznesowe i regulacyjne w Polsce i na świecie generują duży popyt na takie 

rozwiązania, co uzasadnia zaangażowanie Spółki w ten projekt.  



 

 
 

Suntech S.A., ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa, spólka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem rejestru KRS 0000303450, NIP 1130116894, REGON 011325771, 

Kapitał zakładowy w wysokości 1 594 000 złotych. 
Strona firmowa: www.suntech.pl, adres e-mail: firma@suntech.pl. 

 

str. 8 

 

 

Dofinansowanie wyniesie 1.849.865 PLN, a ogólna wartość projektu to 2.905.400 PLN. 

Pozyskane na projekt środki pochodzą z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś 

priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych Technologii, Działanie 1.4 „Wsparcie projektów 

celowych”. 

W II kwartale 2012 Spółka pomyślnie zakończyła dwa ważne wdrożenia u klientów: 

wdrożenie systemu Contact Center w firmie TK Telekom oraz wdrożenie zintegrowanego 

systemu Billing, CRM i Workflow w firmie Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. 

W okresie objętym raportem Spółka kontynuowała rozbudowę światowej sieci 

partnerskiej - w tym zadania związane z projektem w ramach działania 6.1 „Wdrożenie Planu 

Rozwoju Eksportu w Suntech S.A.” - oraz prowadziła działania marketingowe i sprzedażowe 

ukierunkowane na wzrost liczby podpisywanych umów. 

 Do sieci partnerskiej Spółki dołączyły m.in. firma LMKT, globalny producent i integrator 

rozwiązań IT z zakresu asset management, OSS/BSS, przechowywania danych, zarządzania 

wydajnością, automatyzacji procesów i rozwiązań GIS oraz kanadyjska firma Sensopia, 

producent MagicPlan, jednej z najpopularniejszych aplikacji w Appstore. 

 Spółka uruchomiła nową stronę internetową z unowocześnioną szatą graficzną, 

przejrzystym layoutem i nową strukturą oferty, która została podzielona na trzy sektory: 

telekomunikację, bankowość i transport.  

 Emitent uczestniczył ponadto w międzynarodowej konferencji GIS Rail Summit, która 

odbyła się w Paryżu, w dniach 13-14 czerwca. Wraz z firmą TK Telekom Spółka przedstawiła tam 

swoje najnowsze wdrożenie: implementację systemu do paszportyzacji sieci w TK Telekom.  
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Emitent zaprezentował, jak wdrożony przez niego system usprawnia zarządzanie jedną                 

z największych sieci telekomunikacyjnych w Polsce, którą zarządza TK Telekom. 

W dniach 16-18 maja Spółka uczestniczyła też w krajowej konferencji „IT dla transportu 

szynowego”, która odbyła się w Mikołajkach.  

 

4. Informacje dotyczące aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent 

podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania 

nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. 

Spółka zgodnie z planem realizowała prace rozwojowe wg ustalonych na 2012 rok 

planów rozwoju produktów. 

W okresie objętym raportem Spółka została członkiem prestiżowego TeleManagement 

Forum (TM Forum). TM Forum jest ogólnoświatową organizacją non profit zrzeszającą firmy 

telekomunikacyjne i przedsiębiorstwa informatyczne dostarczające produkty i usługi dla 

telekomunikacji. Organizacja stymuluje tempo rozwoju systemów do zarządzania sieciami 

telekomunikacyjnymi (systemy BSS), rozwija światowe standardy tych systemów oraz czuwa nad 

ich przestrzeganiem. Członkostwo w TM Forum ułatwi Spółce utrzymanie międzynarodowych 

standardów dla produktów telekomunikacyjnych. 

 

5. Podmioty zależne wg stanu na dzień 30.06.2012 roku oraz wskazanie przyczyn 

niesporządzania przez emitenta skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 

 

Spółka Suntech S.A. posiada: 

- 57,04% udziałów w kapitale spółki BillNet S.A., 
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- 100% udziałów w kapitale spółki pod nazwą Suntech Technologies Inc z siedzibą w Atlancie, 

USA, utworzonej w lipcu 2008 roku wg prawa stanu Floryda, 

- 87,80% udziałów w firmie 5M Square spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą         

w Warszawie, 

- 10% udziałów w firmie Invendo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Warszawie. 

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. 

 

Warszawa, 14 sierpnia 2012 roku 

Piotr Saczuk – Prezes Zarządu                                     Wojciech Franczak– Wiceprezes Zarządu 

 

 

           


