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1. Podstawowe informacje o Spółce 

 

Firma Spółki:    Mobile Partner Spółka Akcyjna 

Siedziba Spółki:   ul. Altowa 6, lok. 3, 02-386 Warszawa 

Strona www:    www.mobilepartner.pl 

Kapitał zakładowy:   12.622.602,50zł 

KRS:     0000363689 

REGON:    142416650 

NIP:     527-26-29-714 

 

Skład Zarządu:   Arkadiusz Sugier 

 

Skład Rady Nadzorczej:  Dawid Karkosik 

     Jan Maria Gliński 

     Zbigniew Opęchowski 

     Maciej Hazubski 

     Mirosław Karkosik 

 

Aktualny akcjonariat: 

Lp.  AKCJONARIUSZ  L. AKCJI  % AKCJI  L. GŁOSÓW  % GŁOSÓW 

 1  Weever Holdings Limited 61.415.250   48,65 61.415.250  48,65 

 2  IQ Partners Spółka Akcyjna 29.053.250   23,02 29.053.250  23,02 

 3  Banerco Ltd. 10.642.500   8,43 10.642.500  8,43 

 5  Pozostali 25.115.025 19,90 25.115.025 19,90 

 Razem 126.226.025 100,00 126.226.025 100,00 

 

 

 

 

 



Mobile Partner S.A. 

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012 roku 

4 
 

 

2. Wybrane dane finansowe za okres 

 

Informacja na temat stosowanych zasad rachunkowości 

 

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego są zgodne z Ustawą o 

Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, która określa między 

innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

W raportowanym okresie nie nastąpiły zmiany w zakresie stosowanych przez Spółkę zasad 

rachunkowości. 

 

Emitent nabył w dniu 16 września 2011 roku 100% udziałów w kapitale zakładkowym spółki 

Advanced Telecommunications Technology Research Sp. z o.o., o czym informował w raporcie 

bieżącym nr 33/2011. W związku z istotnością wpływu nabytej spółki na skonsolidowane dane 

finansowe Grupy Kapitałowej Mobile Partner S.A. Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji 

jednostkowych oraz skonsolidowanych wybranych danych finansowych Emitenta w raportach 

okresowych. Wybrane skonsolidowane dane finansowe obejmują Grupy Kapitałowej obejmują 

okres po uzyskaniu kontroli przez Emitenta nad spółką zależną, tj. od dnia 30 września 2011 

roku. Dane porównawcze za okresy wcześniejsze obejmują jednostkowe dane finansowe 

Emitenta.  

 

Wybrane jednostkowe dane z bilansu Spółki 

 

Pozycja Na dzień 30 września 2012  

(w tys. zł) 

Na dzień 30 wrzesień 2011  

(w tys. zł) 

Aktywa trwałe 19.500 40.562 

Aktywa obrotowe 1.345 426 

Należności długoterminowe - - 

Należności krótkoterminowe 747 324 

Środki pieniężne i inne aktywa 0 2 
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pieniężne 

Zobowiązania długoterminowe - - 

Zobowiązania krótkoterminowe 225 39.126 

Kapitał własny 20.619 1.841 

 

Wybrane jednostkowe dane z rachunku zysków i strat Spółki 

 

Pozycja Za okres 

01.01.2012 – 

30.09.2012 

(w tys. zł) 

Za okres 

01.07.2012 – 

30.09.2012 

(w tys. zł) 

Za okres 

01.01.2011 – 

30.09.2011 

(w tys. zł) 

Za okres 

01.07.2011 – 

30.09.2011 

(w tys. zł) 

Przychody netto ze sprzedaży 25 - 2 - 

Zysk/(strata)  

ze sprzedaży 

(133) (53) (381) (223) 

Zysk/(strata)  

z działalności operacyjnej 

(134) (54) (381) (223) 

Zysk/(strata) brutto (19.609) (19.548) (381) (223) 

Zysk/(strata) netto (19.609) (19.548) (394) (227) 

Amortyzacja - - 34 11 

 

Wybrane skonsolidowane dane z bilansu Grupy Kapitałowej Spółki 

 

Pozycja Na dzień 30 września 

2012 r. (w tys. zł) 

Na dzień 30 września 

2011 r.*(w tys. zł) 

Aktywa trwałe 38.559 40.562 

Aktywa obrotowe 1.085 426 

Należności długoterminowe - - 

Należności krótkoterminowe 1.058 324 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13 2 

Zobowiązania długoterminowe - - 

Zobowiązania krótkoterminowe 263 39.126 
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Kapitał własny 19.879 1.841 

* Prezentowane dane na dzień 30 września 2011 roku obejmują dane jednostkowe Emitenta. 

 

Wybrane skonsolidowane dane z rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Spółki 

 

Pozycja Za okres 

01.01.2012 – 

30.09.2012 

(w tys. zł) 

Za okres 

01.07.2012 – 

30.09.2012 

(w tys. zł) 

Za okres 

01.01.2011 – 

30.09.2011* 

(w tys. zł) 

Za okres 

01.07.2011 – 

30.09.2011* 

(w tys. zł) 

Przychody netto ze sprzedaży 5.122 4.653 2 - 

Zysk/(strata)  

ze sprzedaży 

(256) 148 (381) (223) 

Zysk/(strata)  

z działalności operacyjnej 

(256) 148 (381) (223) 

Zysk/(strata) brutto (254) 145 (381) (223) 

Zysk/(strata) netto (255) 145 (394) (227) 

Amortyzacja 139 70 34 11 

* Prezentowane dane na dzień 30 września 2011 roku obejmują dane jednostkowe Emitenta. 

 

3. Komentarz Zarządu do zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 

 

W bieżącym kwartale Emitent kontynuował prowadzenie działalności operacyjnej poprzez spółkę 

zależną, Advanced Telecommunications Technology Research Sp. z o.o. Największy wpływ na 

jednostkowe dane finansowe Emitenta w bieżącym okresie sprawozdawczym miało stworzenie 

odpisu aktualizującego wartość udziałów Emitenta w spółce zależnej Advanced 

Telecommunications Technology Research Sp. z o.o. w wysokości 19,5 mln zł w ciężar kosztów 

finansowych. Zarząd Emitenta podjął uchwałę o stworzeniu odpisu aktualizującego w związku z 

pojawieniem się istotnego ryzyka jakim jest znaczne wydłużanie się okresu pozyskiwania przez 

spółkę zależną od Emitenta, Advanced Telecommunications Technology Research Sp. z o.o. - 

dofinansowania do projektu "Utworzenie Centrum Badawczo - Rozwojowego do prac nad 

konwergentnymi usługami dodanymi" złożonego w ramach Działania 4.5 - Wsparcie inwestycji o  
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dużym znaczeniu dla gospodarki PO IG - podziałanie 4.5.2 "Wsparcie inwestycji w sektorze 

usług nowoczesnych". 

 

Grupa Kapitałowa Mobile Partner S.A. prowadzi działalność operacyjną poprzez spółkę zależną, 

Advanced Telecommunications Technology Research Sp. z o.o. Emitent informował o przyjętej 

strategii w tym zakresie w komunikacie bieżącym nr 19/2012 w dniu 17 maja 2012 roku. 

Ze względu na strukturę operacyjną Grupy, najistotniejszy wpływ na skonsolidowane dane 

finansowe Grupy Kapitałowej, w szczególności na skonsolidowane przychody oraz koszty, mają 

wyniki osiągane przez spółkę zależną, Advanced Telecommunications Technology Research Sp. 

z o.o. 

Udział spółki Advanced Telecommunications Technology Research Sp. z o.o. w 

skonsolidowanym rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej za okres pierwszych 9 miesięcy 

2012 roku dla wybranych pozycji prezentowanych w niniejszym raporcie został ujęty w 

poniższym zestawieniu: 

 

Wybrane dane z rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia do 30 

września 2012 roku 

 

Pozycja Advanced 

Telecommunications 

Technology 

Research 

tys. zł 

Mobile 

Partner 

 

 

tys. zł 

Wyłączenia 

konsolidacyjne 

 

 

tys. zł 

Dane 

skonsolidowane 

 

 

tys. zł 

Przychody netto ze 

sprzedaży 

5.097 25 - 5.122 

Zysk/(strata)  

ze sprzedaży 

(185) (71) - (256) 

Zysk/(strata)  

z działalności 

operacyjnej 

(185) (71) - (256) 

Zysk/(strata) brutto (197) (57) - (254) 
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Zysk/(strata) netto (197) (58) - (255) 

Amortyzacja 139 - - 139 

 

W trzecim kwartale 2012 roku Grupa Kapitałowa generowała przychody z dwóch podstawowych 

obszarów działalności obejmujących projektowanie oraz tworzenie dedykowanych rozwiązań IT 

oraz świadczenie usług dla sektora telekomunikacyjnego. 

 

W obszarze tworzenia oraz dostarczania dedykowanych rozwiązań IT Grupa skupia się na 

pozyskiwaniu projektów, w których może dostarczyć klientom produkt ściśle odpowiadający na 

potrzeby biznesowe klienta oraz z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technologii.  

 

W obszarze świadczenia usług dla sektora telekomunikacyjnego Grupa świadczy usługi przede 

wszystkim w obszarze utrzymania i rozwoju systemów oraz dostarczania rozwiązań dla 

operatorów telekomunikacyjnych. Grupa aktywnie poszukuje klientów zarówno wśród polskich 

jak i zagranicznych operatorów telekomunikacyjnych. Zarząd Emitenta upatruje szans na 

zwiększenie przychodów przede wszystkim wśród operatorów, którzy posiadają potrzeby na 

poprawę lub wymianę elementów infrastruktury teleinformatycznej, dla których Grupa posiada 

gotowe produkty w swoim portfolio, które może dostarczać w konkurencyjnych cenach przy 

zapewnieniu odpowiedniego bezpieczeństwa oraz wydajności rozwiązań. W tym celu Grupa 

korzysta zarówno z własnych kanałów sprzedaży jak i łącząc swoją ofertę z innymi dostawcami, 

zwłaszcza dostawcami działającymi w skali globalnej. 

 

Spółka zależna od Emitenta jest w trakcie procesu pozyskiwania finansowania na cele realizacji 

projektu stworzenia wyniesionej platformy, poza infrastrukturę operatorów GSM, dla 

projektowania oraz tworzenia konwergentnych usług mobilnych. Spółka rozpocznie w pełni 

realizację projektu attr cloud po zabezpieczeniu finansowania, niemniej spółka prowadzi już 

prace przygotowawcze oraz prace związane z wybranymi elementami projektu, na które spółka 

upatruje szans na komercjalizację niezależnie od statusu projektu attr cloud. Część prac jest 

realizowana w ramach współpracy spółki z jednostką badawczą Orange Labs, zapewniającą 

spółce dostęp do infrastruktury laboratoryjnej operatora. Realizacja części prac związanych z 

projektem attr cloud ma negatywny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ze względu 

na ponoszone przez spółkę zależną koszty pracy oraz podwykonawstwa związanego z  
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prowadzonymi pracami, które spółka, z powodów ostrożności, rozpoznaje w całości w rachunku 

zysków i strat, nie rozpoznając jednocześnie przychodów z tytułu przyszłego projektu.  

 

Zarząd Emitenta informuje, iż w związku z pojawieniem się istotnego ryzyka, jakim jest znaczne 

wydłużanie się okresu pozyskiwania przez spółkę zależną od Emitenta, Advanced 

Telecommunications Technology Research sp. z o.o. - dofinansowania do projektu "Utworzenie 

Centrum Badawczo - Rozwojowego do prac nad konwergentnymi usługami dodanymi" złożony  

 

w ramach Działania 4.5 - Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki PO IG - 

poddziałanie 4.5.2 "Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych", w dniu 25 

października 2012 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie przeszacowania wartości 

udziałów spółki Advanced Telecommunications Technology Research sp. z o.o. o 50 proc. tj. o 

19,5 mln zł. Na tej podstawie Zarząd Emitenta postanowił dokonać stosownego odpisu 

aktualizującego wartość firmy Emitenta w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy 

kapitałowej Emitenta. 

 

4. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej 

 

1/ Advanced Telecommunications Technology Research Sp. z o.o. 

 

Firma: Advanced Telecommunications Technology 

Research  

Forma prawna:    spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba:     Toruń 

Wpis spółki do rejestru przedsiębiorców:  10 marca 2009 roku 

KRS:      0000381807 

Udziałowcy:     Mobile Partner S.A. (posiada wszystkie udziały) 

 

5. Przyczyny zwolnienia z obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego 

 

Nie dotyczy. 
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6. Informacja na temat aktywności podejmowanej przez Zarząd 

 

W trzecim kwartale 2012 roku Emitent kontynuował prowadzenie działalności poprzez spółkę 

zależną od Emitenta, Advanced Telecommunications Technology Research Sp. z o.o. Grupa 

Kapitałowa świadczyła usługi utrzymania platform dla operatorów telefonii mobilnej oraz 

realizowała projekty tworzenia dedykowanych rozwiązań IT. 

 

 

Emitent planuje stopniowo rozszerzać grupę kapitałową działając na rynku telekomunikacyjnym, 

nie wykluczając przy tym rozszerzenia działalności Emitenta na inne obszary rynku IT. Emitent 

zakłada, że oferta grupy kapitałowej Emitenta stanowić będzie katalog usług oraz produktów 

zaspokajających potrzeby klientów z obszaru rynku IT, ze szczególnym uwzględnieniem usług 

telekomunikacyjnych. 

 

7. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na 

dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym.  

 

Emitent podtrzymuje prognozy wyników finansowych na lata 2012-2015 opublikowane w 

raporcie „Analiza sytuacji finansowej i gospodarczej Spółki Mobile Partner S.A. na dzień 

30.06.2012 r. oraz jej perspektyw na przyszłość”. 

 

 

Arkadiusz Sugier  

Prezes Zarządu 

 


