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1. Podstawowe dane o Spółce
1.1 Dane spółki
Nazwa firmy:
Adres:
Telefon:
Fax:
Strona www:
Sąd rejestrowy:
KRS:
NIP:
REGON:
Kapitał zakładowy:

KCSP Spółka Akcyjna
Bojkowska 37, 44-100 Gliwice
+48 32 461 20 30
+48 32 461 20 31
www.kcsp.com
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
0000362320
6312617274
241685391
1.050.000,00 zł (stan na: 31.12.2012 r.)

1.2 Profil Spółki
KCSP S.A. jest firmą innowacyjną prowadzącą działalność projektową oraz badawczo-rozwojową w
zakresie technologii bezprzewodowych. Specjalizuje się w obszarach takich jak:
•
bezprzewodowa infrastruktura teleinformatyczna (Cloud Wireless Mesh),
•
inteligentne sieci elektroenergetyczne (Smart Grid)
•
rozwiązania zdalnego zrządzania rozproszonymi źródłami energii odnawialnej PV (Smart PV)
Spółka tworzy nowatorskie produkty oraz usługi dla technologii bezprzewodowych. Rozwiązania
dostarczane przez Spółkę dedykowane są dla sektora telekomunikacyjnego, municypalnego,
energetycznego, odnawialnych źródeł energii, przemysłowego oraz komercyjnego.
Spółka kreuje i realizuje swoją misję poprzez tworzenie inteligentnej infrastruktury komunikacji
bezprzewodowej wraz z usługami, która przekłada się na budowę bardziej wydajnych i przyszłościowych
rozwiązań wspierających różne płaszczyzny całego ekosystemu gospodarczego.
„Myślenie o przyszłości generuje nam teraźniejszość”
– Bartłomiej J. Gawron, Dyrektor Generalny KCSP S.A.

Spółka publiczna notowana na NewConnect – Rynek akcji GPW
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1.3 Zarząd
Prezes Zarządu:

Bartłomiej J. Gawron

1.4 Rada Nadzorcza
Przewodniczący RN:
Członek RN:
Członek RN:
Członek RN:
Członek RN:

Józef Gawron
Piotr Skrzyński
Piotr Lubina
Włodzimierz Krawczyk
Jadwiga Krawczyk

1.5 Akcjonariusze (stan na dzień: 31.12.2012 r.)
Akcjonariusz

Seria

Ilość akcji

Udział

Bartłomiej J. Gawron

A

1 040 000

14,86%

Platinum New Technology S.A.

A,B,C

4 960 000

70,86%

Pozostali

D

1 000 000

14,28%

2. Sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki
2.1 Dane finansowe
W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spółka osiągnęła przychody ogółem netto w wysokości
3.071.132,00 zł. Rachunek zysków i strat za ten sam okres zamknął się stratą netto w kwocie 945.529,43
zł. Bilans na dzień 31.12.2012 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 857.255,16 zł.
Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres objęty sprawozdaniem wykazuje wynik dla kapitału
własnego na -307 175,23 zł.
Uzyskane przychody za 2012 r. są najlepszym wynikiem w dotychczasowej historii Spółki oraz
odzwierciedlają planowany poziom, który zakładał Zarząd. Strata z działalności gospodarczej wynikła ze
znacznych nakładów inwestycyjnych na działalność rozwojową oraz kosztów bieżących. Zarząd zamierza
w 2013 r. rozpocząć przygotowania do realizacji docelowej działalności biznesowej, która jest związana z
usługami telekomunikacyjnymi oraz dla rynku telekomunikacyjnego i z tego tytułu wygenerować zysk w
latach kolejnych pokrywając stratę powstałą w poprzednich latach.
2.2 Czynniki wpływające na wynik ekonomiczny Spółki
KCSP S.A. w 2012 r. zrealizowało większość z założonych planów inwestycyjnych w tym do najbardziej
kapitałochłonnych zaliczamy badania oraz testy wielkopowierzchniowych technologii radiowych
przeprowadzone w woj. opolskim.
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W stosunku do wyników przedstawionych w raporcie za 4Q 2012 roku, uległ zmianie wynik netto.
Przyczyną zmiany wyniku jest doszacowanie kosztów prowadzenia działalności przedsiębiorstwa oraz
zastosowanie jednorazowych odpisów aktualizujących. Odpisem aktualizującym zostały objęte m.in.
wartość zapasu towarów zalegających w magazynie powyżej 1 roku, należności od podmiotów
powiązanych. Ponadto odpisem aktualizującym została objęta strata finansowa związana z inwestycją
długoterminową w udziały firmy Simplum Sp. z o.o. na kwotę 200.000,00 zł. Starta związana jest z
pierwotnym zakupem udziałów w podmiocie prawa niemieckiego Simplum GmbH, a następnie
przeniesienie jego działalności do podmiotu wg prawa polskiego Simplum Sp. z o.o. Proces wiązał się z
objęciem przez Spółkę udziałów o wartości nabycia na kwotę 62.398,50 zł w podmiocie Simplum Sp. z
o.o. zachowując dotychczasowy parytet posiadanych udziałów w stosunku do wszystkich udziałowców
podmiotu niemieckiego, a następnie sprzedaż udziałów w Simplum GmbH na rzecz Simplum Sp. z o.o. z
przedmiotową stratą.
Strata ze sprzedaży na koniec 2012 roku wyniosła 135.017,92 zł.
2.3 Ważniejsze wydarzenia w sytuacji finansowej Spółki
W związku z zapotrzebowaniem na kapitał Spółka przeprowadziła emisję akcji serii E i F. Jednak nie
doszło do skutku podwyższenie kapitału zakładowego oraz całościowa realizacja emisji akcji serii E w
ramach oferty prywatnej i F w ramach prawa poboru, mimo podjętych uchwał 22.05.2012 r. oraz
22.10.2012 r.
2.4 Sytuacja w branży i otoczeniu Spółki
Spółka oraz jej plany skoncentrowane są na działalności związanej z rynkiem telekomunikacyjnym oraz
energetycznym. Oba rynki są jednymi z najdynamiczniej rozwijających się branż pod względem
technologii informatycznych. Spółka w roku 2012 prowadziła bliską współpracę z jednostkami
naukowymi m.in. z Politechniką Śląską przy projekcie iLab EPRO czy Akademią Górniczo-Hutniczą. Na
uwagę zasługuje fakt iż na rynku pojawia się znaczne zapotrzebowanie na bezprzewodowe rozwiązania
telekomunikacyjne wielkopowierzchniowe typu LTE-TDD funkcjonujących na częstotliwościach
przeznaczonych dla sieci WiMAX 3,5 GHz oraz 3,7 GHz, dla których Spółka posiada własne know-how,
technologie oraz rozwiązania.
2.5 Rozwój Spółki
Spółka zamierza zapewnić sobie rozwój poprzez:
•

Pozyskanie inwestora finansowego w ramach rozwoju Spółki i realizacji jej planów
strategicznych,

•

Budowę ośrodka badawczo-rozwojowego wraz z odpowiednim zapleczem technologicznym
umożliwiającym przeprowadzenie badań i komercjalizację konkretnych produktów, które Spółka
będzie mogła wprowadzić na rynek,

Sprawozdanie Zarządu z działalności KCSP S.A. za 2012 rok
Strona 4

•

Koncentracja rozwoju Spółki na sektorze usług telekomunikacyjnych oraz rozwiązań
technologicznych i usług pod obsługę odnawialnych źródeł energii.

2.6 Podsumowanie
Zakończony rok 2012 jest najlepszy w historii Spółki pod względem przychodów. Prowadzona przez
Spółkę działalność badawczo-rozwojową oraz projektową (sprzedaż związana z wygenerowanym przez
Spółkę konkretnym projektem) nie zapewniła wystarczającego finansowania bieżącej działalności Spółki
działającej w bardzo kapitałochłonnej branży nowych technologii w tym innowacji technologicznych.
Jednak w ocenie Zarządu roku 2012 należy zaliczyć do udanych ze względu na osiągnięcie zamierzonych
celów i podtrzymanie realizacji głównych założeń biznesowych związanych działalnością na rynku
telekomunikacyjnym oraz energetycznym – co ma istotne znaczenie związane z przyszłością Spółki.

Podpis:
Prezes Zarządu

Bartłomiej J. Gawron
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