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1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 
01.07.2012 R. DO 30.09.2012 R. ORAZ NARASTAJĄCO ZA TRZY KWARTAŁY 2012 ROKU 
WRAZ Z DANYMI PORÓWNYWALNYMI ZA 2011 ROK 

 

Tabela nr 1. Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysku i Strat GeoInvent SA za okres od 
01.07.2012 r. do 30.09.2012 r. oraz narastająco za dwa kwartały 2012 roku wraz z danymi 
porównywalnymi 

Wybrane dane finansowe z Rachunku 
Zysków i Strat 

01.07.-
30.09.2012 

[zł] 

01.07. – 
31.09.2011 

[zł] 

01.01. – 
30.09.2012 

[zł] 

01.01.– 
30.09.2011 

[zł] 
Przychody ze sprzedaży i zrównane z 
nimi, w tym od jednostek 
powiązanych 

917.362,94 454.332,27 1.353.480,83 1.592.148,0
2 

Zmiana stanu produktów (zwiększenie 
– wartość dodatnia; zmniejszenie – 
wartość ujemna) 

18.677,56 9.653,10 -1.657,55 216.336,50 

Amortyzacja 52.226,32 19.380,53 117.128,16 57.410,55 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 317.060,17 -118.557,31 -180.448,20 -226.675,84 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 317.696,69 -118.560,21 -179.819,68 -226.684,90 

Przychody finansowe 892,18 113,06 2.602,91 1.240,75 
Koszty finansowe 3.770,24 11.388,94 9.189,32 29.025,22 
Zysk (strata) brutto  314.818,63 -129.836,09 -186.406,09 -254.469,37 
Zysk (strata) netto 295.983,63 -140.239,09 -184.308,09 -259.854,37 
 
Tabela nr 2. Wybrane dane finansowe z Bilansu GeoInvent SA na dzień 30.09.2012 roku oraz dane 
porównywalne na dzień 30.09.2011 roku. 

Wybrane dane finansowe z Bilansu 30.09.2012 r. 
[zł] 

30.09.2011 r. 
[zł] 

Należności długoterminowe - - 
Należności krótkoterminowe 1.313.648,77 2.409.187,86 
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 51.116,71 921,61 
Inwestycje długoterminowe  - - 
Kapitał własny 1.389.030,22 250.623,22 
Zobowiązania długoterminowe 20.907,46 29.661,30 
Zobowiązania krótkoterminowe 1.092.533,11 2.488.391,30 
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2. KOMENTARZ ZARZĄDU SPÓŁKI NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY 
WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE. 

W III kwartale 2012 roku (tj. w okresie od 01.07.2012 r. do 30.09.2012 r.) Spółka zanotowała zysk w 
wysokości 295.983,63 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote 
sześćdziesiąt trzy grosze). W analogicznym okresie roku poprzedniego (III kwartał 2011 roku) Spółka 
zanotowała stratę w wysokości 140.239,09 zł (sto czterdzieści tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć 
złotych dziewięć groszy). 

Zysk ze sprzedaży w okresie od 01.07.2012 r. do 30.09.2012 r. wyniosł 317.060,17 zł (trzysta 
siedemnaście tysięcy złotych sześćdziesiąt złotych siedemnaście groszy). Zysk z działalności 
operacyjnej wyniosł 317.696,69 zł (trzysta siedemnaście tysięcy złotych sześćset dziewięćdziesiąt 
sześć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy). W analogicznym okresie roku poprzedniego (III kwartał 
2011 roku) wielkosci te wyniosły odpowiednio: (i) strata ze sprzedaży: 118.557,31 zł (sto osiemnaście 
tysięcy złotych pięćset pięćdziesiąt siedem złotych trzydzieści jeden groszy), zaś strata z działalności 
operacyjnej: 118.560,21 zł (sto osiemnaście tysięcy złotych pięćset sześćdziesiąt złotych dwadzieścia 
jeden groszy). 

Bilans Spółki na dzień 30.09.2012 r. zamknął się po stronie aktywów i pasywów sumą 2.517.714,79 zł 
(dwa miliony pięćset siedemnaście tysięcy złotych siedemset czternaście złotych siedemdziesiąt 
dziewięć groszy).  

W strukturze aktywów, na dzień 30.09.2012 r. największe pozycje stanowiły: należności 
krótkoterminowe 1.313.648,77 zł (jeden milion trzysta trzynaście tysięcy złotych sześćset czterdzieści 
osiem złotych siedemdziesiąt siedem groszy), a w tym, największą pozycję stanowiły należności od 
jednostek powiązanych 1.027.129,39 zł (jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy złotych sto 
dwadzieścia dziewięć złotych trzydzieście dziewięć groszy). 

W strukturze pasywów stan zobowiązań krótkoterminowych Spółki na dzień 30.09.2012 r. wynosił 
1.092.533,11 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych pięćset trzydzieści trzy złote 
jedenaście groszy), a w tym, największe pozycje stanowiły: zobowiązania krótkoterminowe wobec 
pozostałych jednostek 981.117,16 zł (dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto siedemnaście 
złotych szesnaście groszy). Kapitał własny Spółki na dzień 30.09.2012 r. wynosił 1.389.030,22 zł 
(jeden milion trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści złotych dwadzieścia dwa grosze). 

Do istotnych czynników mających wpływ na działalność Spółki, zaliczyć należy czynności wykonywane 
przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej: 

Do istotnych czynników mających wpływ na działalność Spółki należy zaliczyć terminowe 
realizowanie i sprzedaż pozyskanych projektów, jak również, prowadzona od poczatku 2012 roku 
restrukturyzacja kosztów działalności operacyjnej z zachowaniem (a nawet rozszerzeniem) obecnego 
poziomu zatrudnienia. W porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku (dziewięć pierwszych 
miesięcy) udało się zredukować koszty o ponad 500 000,00 złotych. Obecnie w ramach 
wypracowanego zysku Spółka podjęła starania o realizację kontraktów w nowych obszarach 
działalności.  Jest to początek części nowej strategii Spółki związanej z dywersyfikacją pozyskiwanych 
zleceń. 

3. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM 
RAPORTEM SPÓŁKA PODEJMOWAŁA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ 
DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA 
WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 
 
W trzecim kwartale 2012 roku Spółka startowała w pięciu ogłoszonych zamówieniach publicznych. 
W trzech z postępowaniach nadal oczekujemy na oficjalne rozstrzygnięcia.  



 

 

 

GeoInvent 

5 

Pierwszym jest przetarg ogłoszony przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej na 
"Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń w jednostkach organizacyjnych 
Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej systemem DSA", Spółka w tym przetargu wystepuje jako 
oficjalny podwykonawca.  
Drugim jest przetarg na dostarczenie "Systemu Ostrzegania, Alarmowania i Informowania 
Województwa Dolnośląskiego" (nr ogłoszenia 2012/S 48-079186) ogłoszonego przez Dolnośląski 
Urząd Wojewódzki, w którym Spółka jest członkiem konsorcjum składającego się z czterech 
podmiotów gospodarczych. W tym postepowaniu konsorcjum w skład którego wchodzi Spółka 
zakwalifikowało się do drugiego etapu postepowania. 
Trzecie postępowanie przetargowe dotyczy dostawy i wdrożenia Systemu Informacji o Sieci w 
EneaOperator Sp. z o.o. oraz świadczenie usług serwisu systemu. Spółka w tym postepowaniu 
wystepuje jako oficjalny podwykonawca.  
 
Dodatkowo w miesiącu listopadzie tego roku ma zostać ogłoszona lista rankingowa projektów  
w ramach konkursu nr 3/2012 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności  
i bezpieczeństwa państwa ogłoszonego przez NCBiR. W ramach tego konkursu Spółka jako członek 
konsorcjum naukowo – przemysłowego złożyła w miesiącu wrześniu swoją aplikację. 
 
Mając na uwadze obecnie posiadany koszyk zamówień jak również oczekując na rozstrygniecie 
pozostałych przetargów spodziewamy się w przyszłych okresach dalszej stabilizacji sytuacji 
finansowej Spółki.  
 
 
4.  WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI NA 
OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM ORAZ WSKAZANIE 
PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA PRZEZ SPÓŁKĘ SKOSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ 
FINANSOWYCH 
Na ostatni dzień okresu objętego niniejszym Raportem kwartalnym, tj. na dzień 30 września 2012 
roku GeoInvent SA tworzy grupę kapitałową w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o 
rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009 roku, Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), w skład której wchodzą: 
GeoInvent SA – podmiot dominujący oraz GeoInvent Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – spółka 
zależna, a także Archipelag.NET Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. GeoInvent SA posiada 100% udziałów w 
kapitale zakładowym spółek zależnych, oraz tyle samo procent głosów na Walnym Zgromadzeniu 
tych spółek.  

GeoInvent  SA nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych w oparciu o postanowienia 
art. 56 ust. 1 pkt 1)-3) w/w ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zgodnie z którym: 

„1. 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.”. 

Na dzień bilansowy roku obrotowego oraz na dzień bilansowy roku poprzedzającego rok obrotowy, 
wszystkie z warunków wskazanych w art. 53 ust. 1 w/w ustawy z dnia 29 września 1994 roku o 
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rachunkowości są spełnione (łączne dane jednostki dominującej oraz wszystkich jednostek zależnych 
każdego szczebla, bez dokonywania wyłączeń konsolidacyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 2 i 6 
ustawy o rachunkowości spełniają warunki wskazane w art. 53 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy), co daje 
podstawę do nie sporządzania przez jednostkę dominującą (GeoInvent SA) skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego. 

 
 
5.  INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU SPÓŁKI, ZE WSKAZANIEM 
AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA NINIEJSZEGO RAPORTU, CO 
NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI 

Tabela. Akcjonariusze, posiadający na dzień sporządzenia niniejszego Raportu kwartalnego, tj. na 
dzień 08.11.2012 r., co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 1) 

Lp. Wyszczególnienie 
Ilość akcji 

(szt.) 

% udział w 
kapitale 

zakładowym 
Spółki 

Ilość głosów 
(szt.) 

% udział w 
głosach na 
Walnym 

Zgromadzeniu 
Spółki 

1. ESRI Polska Sp. z o.o. 8.376.449 45,25 8.376.449 45,25 

2. Pozostali 10.136.051 54,75 10.136.051 54,75 

RAZEM: 18.512.500 100,00% 18.512.500 100,00% 
1) 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.).  


