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1.  LIST OD ZARZĄDU 

 

Szanowni Akcjonariusze, 

Przekazujemy w Wasze ręce raport roczny naszej Spółki za 2013 rok. Po raz kolejny 

możemy powiedzieć, że był to najlepszy okres w historii naszej firmy. Nasza Spółka odczuła już 

poprawę koniunktury na rynku IT począwszy od II kwartału 2013. Zwiększone zapotrzebowanie 

na nasze usługi powodowało, że w drugiej połowie roku wzrosty przychodów r/r były 

na poziomie 30%. Ponieważ jednak w pierwszej połowie roku ciagle odczuwaliśmy efekt 

ostrożności w inwestowaniu naszych klientów stąd wzrost obrotów w skali całego roku 

wyniósł 18%. 

Miniony rok to okres, gdy zapotrzebowanie na usługi programistyczne wzrosło na całym 

świecie. Stąd z jednej strony wzrost płac w tym sektorze, ale również wzrost cen. O tym, że 

Emitent dobrze równoważy te trendy może świadczyć utrzymanie, a nawet lekki wzrost marż 

operacyjnej i zysku netto. Wzrost cen na usługi miał też udział we wzrostach przychodów 

osiąganych w drugim półroczu. Można szacować, że z 30% wzrostu przychodów r/r 10% to 

wzrost cen, a 20% to przyrost ilości sprzedawanych usług.  

Nasza firma nie jest tą samą, która debiutowała w 2008 roku na Rynku NewConnect, 

bo przecież w tym czasie urośliśmy. W 2008 roku obroty wyniosły 6,6 mln złotych. Urośliśmy 

czterokrotnie. To co się nie zmieniło, to zapał do tworzenia oprogramowania dla klientów 

na całym świecie na coraz większą skalę.  Wierzymy, że prowadząc mądrą politykę wzrostu 

możemy jeszcze dać dużo satysfakcji naszym klientom, pracownikom, współpracownikom 

i inwestorom. 

 

Wojciech Gurgul 

Prezes Zarządu 
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2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 

 

Zarząd PGS Software S.A. („Emitent”) oświadcza, że wedle ich najlepszej wiedzy, roczne 

sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami 

obowiązującymi emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, 

oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową 

emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera 

prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.  

 

Wojciech Gurgul  Paweł Gurgul 

 

Prezes Zarządu    Członek Zarządu 

 

 

 

Zarząd PGS Software S.A. („Emitent") oświadcza, że podmiot uprawniony do badania 

sprawozdań finansowych, tj. Agencja Biegłych Rewidentów „ABR" Sp. z o.o. z siedzibą we 

Wrocławiu, ul. Jaracza 63/2, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został 

wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący 

badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii 

o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.  

 

 

Wojciech Gurgul  Paweł Gurgul 

 

Prezes Zarządu    Członek Zarządu 
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Informacja o prezentacji danych    

Poniższe tabele przedstawiają wybrane dane finansowe Emitenta za lata 2013 i 2012. Dane te 

powinny być analizowane w oparciu o informacje dotyczące czynników wpływających na 

prowadzoną przez Emitenta działalność oraz w kontekście sprawozdań finansowych załączonych 

do niniejszego raportu rocznego. Dane finansowe prezentowane zgodnie z ustawą 

o rachunkowości pochodzą ze zbadanego sprawozdania finansowego.  

 

Kwoty prezentowane w PLN przeliczone zostały na Euro wg następujących zasad: 

- Poszczególne pozycje bilansu - przeliczone po kursie Narodowego Banku Polskiego na dzień 

bilansowy, tzn. na dzień 31 grudnia 2012 r.: 1 EUR = 4,0745 PLN, 31 grudnia 2013 r.: 1 EUR = 

4,1472 PLN 

- Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych -

przeliczone po kursie średnim rocznym publikowanym przez Narodowy Bank Polski:  

         

- w okresie pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2012 r.: 1 EUR = 4,1850 PLN 

- w okresie pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2013 r.: 1 EUR = 4,1975 PLN 

 

Dla celów prezentacji danych w poszczególnych tabelach niniejszego raportu, niektóre dane 

mogą być zaokrąglone.  
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3. WYBRANE DANE FINANSOWE 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

(Z BILANSU) 

PLN EUR 

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

I. Kapitał własny 9 462 449,58 8 804 723,23 2 281 647,76 2 160 933,42 

II. Należności 

długoterminowe 
0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Należności 

krótkoterminowe 
5 255 363,67 4 607 679,63 1 267 207,68 1 130 857,68 

IV. Środki pieniężne i inne 
aktywa pieniężne 

4 990 298,82 4 821 381,89 1 203 293,50 1 183 306,39 

V. Zobowiązania 
długoterminowe 

139 581,23 341 170,10 33 656,74 83 733,00 

VI. Zobowiązania 
krótkoterminowe 

1 980 144,09 1 512 094,00 477 465,30 2 576 950,30 

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

(Z RACHUNKU ZYSKÓW I 

STRAT) 

PLN EUR 

Okres 
od 01.01.2013 
do 31.12.2013 

Okres 
od 01.01.2012 
do 31.12.2012 

Okres 
od 01.01.2013 
do 31.12.2013 

Okres 
od 01.01.2012 
do 31.12.2012 

Przychody netto ze sprzedaży 26 966 788,45 22 768 055,33 6 424 488,02 5 440 395,54     

Amortyzacja 514 917,68 518 295,93 122 672,47 123 846,10     

Zysk/strata na sprzedaży 8 247 370,64 6 718 342,47 1 964 829,22 1 605 338,70     

Zysk/strata na działalności 
operacyjnej 

8 186 577,98 6 588 482,49 1 950 346,15 1 574 308,84     

Zysk/strata brutto 8 761 010,93 6 890 846,16 2 087 197,36 1 646 558,22     

Zysk/strata netto 7 020 094,50 5 637 852,16 1 672 446,58 1 347 157,03     
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4. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2013 

 

Dane Spółki 

Nazwa firmy: PGS SOFTWARE S.A. 

Forma prawna: Spółka akcyjna 

Kapitał zakładowy 556 058,10 

Organ prowadzący 

rejestr, numer KRS 
0000304562 

Adres: 
ul. Klecińska 123,  

54-413 Wrocław 

Telefon: +48 71 79 82 692 

Fax: +48 71 79 82 690 

E-mail: pgs-soft@pgs-soft.com 

www: www.pgs-soft.com 

NIP: 897-17-19-181 

 

 

Spółka i jej przedmiot działalności 

 

PGS Software S.A. jest spółką informatyczną specjalizującą się w dostarczaniu zaawansowanych 

technologicznie rozwiązań outsourcingowych IT, wspierających kluczowe procesy biznesowe 

takie jak sprzedaż, relacje z klientami, czy zarządzanie przedsiębiorstwem i pracownikami. 

Spółka oferuje także usługi programistyczne oraz testowania, głównie z zakresu rozwiązań 

mobilnych, internetowych oraz bazodanowych.   

 

Model biznesowy spółki opiera się na kompleksowej obsłudze projektów, począwszy 

od tworzenia aplikacji dopasowanych do potrzeb klientów, testowania, poprzez wdrożenia 

poszczególnych produktów aż po długofalowe wsparcie techniczne i rozwojowe, przy czym 
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mailto:pgs-soft@pgs-soft.com
http://www.pgs-soft.com/


PGS SOFTWARE SA RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK  
 

7 
www.pgs-soft.com 

 

większość aplikacji przygotowywana jest według bardzo specyficznych potrzeb, co wymaga 

odrębnego oraz  indywidualnego podejścia na każdym z etapów cyklu życia produktu.  

 

Klientami firmy są zarówno małe przedsiębiorstwa jak i duże korporacje, najczęściej z branży 

informatycznej, produkcyjnej oraz mediów. Zdecydowana większość dochodu spółki 

generowana jest przez klientów z krajów europejskich, głównie z Danii, Szwecji, Norwegii, 

Finlandii, Niemiec i Wielkiej Brytanii.  

 

Pracownicy firmy rozlokowani są głównie w dwóch biurach projektowych - w Rzeszowie 

i Wrocławiu. Są to lokalizacje z łatwym dostępem do lotnisk międzynarodowych, co pozwala na 

swobodne prowadzenie projektów w dowolnym miejscu na świecie. Dodatkowo pod koniec 

2013 roku Emitent otworzył biuro w Warszawie, jednak na razie skala działalności w tym 

mieście jest bardzo mała. 

 

Charakterystyczną cechą firmy jest bezpośrednie, osobiste zaangażowanie w jej rozwój dwóch 

głównych akcjonariuszy. Realizowanym przez nich celem strategicznym jest stałe zwiększanie 

skali prowadzonej działalności, przy jednoczesnej dbałości o wysoki poziom rentowności 

operacyjnej na poziomie ok. 30%. Spółka systematycznie zwiększa ilość klientów jak 

i partnerów, którzy odsprzedają jej usługi na lokalnych rynkach. 

 

Produkty oferowane przez Spółkę wykonywane są w wielu technologiach, z których 

najpopularniejsze to: .NET, Java, PHP, C, HTML. Spółka na dużą skalę tworzy też programy 

przygotowane w systemach Android, iOS oraz Windows Mobile. Ponadto, Emitent posiada 

status Złotego Certyfikowanego Partnera Microsoft, co zapewnia łatwiejszy dostęp do szeregu 

produktów oferowanych przez Microsoft. Wiarygodność i gwarancję najwyższej jakości 

świadczonych usług zapewnia realizowanie przez Spółkę projektów w metodologii „Scrum”, 

polegającej na dostarczaniu kolejnych, coraz bardziej dopracowanych wyników projektu, 

włączaniu się przyszłych użytkowników w proces wytwórczy oraz samoorganizacji zespołu 

projektowego. Jedenastu aktualnych członków zespołu posiada status „Certified Scrum 
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Master”. Kluczowi zarządzający mają certyfikat PMP (Project Management Professional). Zakres 

posiadanych kompetencji, potwierdzonych przez niezależne źródła, przekłada się pozytywnie na 

wiarygodność i konkurencyjność Spółki.  

 

PGS SOFTWARE S.A. kładzie szczególny nacisk na bieżącą komunikację z klientem, będącą 

jednym z najważniejszych czynników decydujących o sukcesie projektu. Spółka posiada 

zaawansowane narzędzia informatyczne pozwalające śledzić na bieżąco postęp realizowanych 

projektów. Ponadto, również i klienci mogą korzystać z tych właśnie narzędzi (przez Internet). 

Klienci Spółki wielokrotnie wyrażali swoje zadowolenie ze sposobu komunikacji między ich 

działami technicznymi a zespołami programistycznymi PGS Software. 

 

Historia działalności 

2005 

 Powstanie przedsiębiorstwa PGS Paweł Gurgul.  

 Pozyskanie pierwszych klientów na niemieckim rynku oraz podpisanie umowy 

z kontrahentem z Holandii.  

 Zwiększenie załogi i ustabilizowanie działania firmy. 

 

2006 

 Zawiązanie Spółki PGS Paweł Gurgul sp. j. oraz sukcesywne zdobywanie kolejnych rynków.  

 Realizacja pierwszych kontraktów w Skandynawii: Danii, Szwecji i Norwegii oraz 

pozyskanie kontrahentów z Wielkiej Brytanii i USA. 

 Powstanie Spółki PGS Paweł Gurgul sp. j. Udziałowcami Spółki stają się Paweł Gurgul 

i Wojciech Gurgul. Paweł Gurgul wnosi w udziale działające od 2005 roku 

przedsiębiorstwo PGS Paweł Gurgul, Wojciech Gurgul wnosi w udziale świadczenia na 

rzecz Spółki. Łączna wysokość wkładów wynosi  140 000 zł. 

 

2007 

 Podpisanie umowy z pierwszym klientem ze Szwajcarii. 

http://www.pgs-soft.com/
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 Otwarcie biura w Rzeszowie i pozyskanie wykwalifikowanej kadry na lokalnym rynku IT. 

 Systematyczne przenoszenie projektów dotychczas wykonywanych we Wrocławiu do 

rzeszowskiego biura. 

 Zintegrowanie obu biur za pomocą infrastruktury informatycznej. 

 

2008 

 Podjęcie decyzji o wprowadzeniu instrumentów finansowych do Alternatywnego 

Systemu Obrotu na rynek NewConnect. Przekształcenie PGS Paweł Gurgul sp. j. w Spółkę 

akcyjną. 

 Uzyskanie statusu Certyfikowanego Partnera Microsoft (marzec). 

 Uzyskanie statusu Złotego Partnera Microsoft (kwiecień). 

 Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we 

Wrocławiu, IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: nazwa Spółki PGS S.A. 

została zmieniona na PGS SOFTWARE S.A. oraz zostało zarejestrowane podwyższenie 

kapitału zakładowego o 35.000 zł do wysokości  535.000,00 zł. 

 Debiut PGS Software S.A. na rynku NewConnect, prowadzonym przez warszawską Giełdę 

Papierów Wartościowych. 

 

2009 

 Zaoferowanie usług Emitenta klientom krajowym.  

 Przeprowadzka z biura we Wrocławiu do nowoczesnego biurowca znajdującego sie we 

Wrocławskim Parku Technologicznym. 

 Uruchomienie nowego biura projektowego w Rzeszowie, w którym będzie mogło 

pracować do 50 osób. 

 Rozwój sprzedaży krajowej, a przede wszystkim rozwój sprzedaży przez partnerów 

(firmy konsultingowe) za granicą.  

 Rozpoczęcie pierwszych projektów w nowoczesnej technologii typu Cloud Computing.  

 Uruchomienie nowej strony internetowej. 
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 Stworzenie portalu www.eprzetargi.org pozwalającego na szybkie i dokładne wyszukiwanie 

informacji o różnego rodzaju przetargach prowadzonych w instytucjach publicznych. 

 Utworzenie Spółki zależnej iPGS Sp. z o.o., która obecnie tworzy swój pierwszy produkt 

przeznaczony do sprzedaży na terenie Polski. 

 

2010 

 Wynajem nowego biura, rozwój zespołów projektowych, zwiększenie liczby 

pracowników z 32 w roku 2009 do 43 w 2010. 

 Ekspansja na rynku Skandynawii – ponad dwukrotne zwiększenie liczby obsługiwanych 

klientów. 

 Rozwój spółki iPGS Sp. z o.o. - prowadzenie prac badawczych nad innowacyjnymi 

platformami internetowymi oferującymi e-usługi na szerokim rynku B2C i B2B. 

 Rozszerzenie prac projektowych nad portalem www.eprzetargi.org w celu wdrożenia 

i wprowadzenia na rynek polski płatnej usługi wyszukiwania. 

 

2011 

 Akwizycja TestBenefit. 

 Rozpoczęcie budowania własnych aplikacji przeznaczonych na urządzenia mobilne pod 

marką „bajkipolskie.pl”. 

 

2012 

 Powiększenie powierzchni biurowych w obu biurach. 

 Rozpoczęcie cykli wykładów dla studentów rzeszowskich uczelni technicznych. 

 

2013 

 Zwiększenie skali wpółpracy z uczelniami rzeszowskimi 

 Utworzenie spółki zależnej z siedzibą w Wielkiej Brytanii: PGS Software Ltd. 

 Przebudowanie strony internetowej 
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Charakterystyka rynku  

 

Sytuacja makroekonomiczna w Unii Europejskiej 

 

Większość produktów PGS Software S.A. jest eksportowanych do krajów Unii Europejskiej, 

głównie do Niemiec, Wielkiej Brytanii i krajów skandynawskich w związku z czym gospodarka tych 

państw, jak również całej Unii Europejskiej ma znaczący wpływ na realizowany wolumen 

sprzedaży Emitenta.  

 

W 2013 roku przedsiębiorstwa w Zachodniej Europie znowu po przerwie rozpoczynały chętniej 

procesy inwestycyjne związane z szeroko pojętą informatyką. Ponieważ są to gospodarki oparte 

w dużej mierze o innowacje, rynek oprogramowania rośnie dużo szybciej niż wzrost całego PKB.  

 

Rynek IT oraz Outsourcing IT 

 

Według raportu prezentowanego przez INSEAD oraz World Economic Forum istnieje silny związek 

sektora IT z rozwojem gospodarek i społeczeństw. Indeksy związane z dostępnością sieci 

szerokopasmowej czy użyciem technik informatycznych przez rządy, przedsiębiorstwa czy 

konsumentów stają się wyznacznikiem konkurencyjności i zamożności w świecie. Inwestycje 

prowadzone przez Unię Europejską, rządy poszczególnych państw, a w końcu przez 

przedsiębiorstwa powodują rosnący popyt na usługi programistyczne. Jednocześnie te państwa nie 

są w stanie wykształcić odpowiedniej liczby pracowników w tych dziedzinach, stąd popyt na usługi 

firm outsourcingowych w różnych częściach świata.  

Podobnie i w Polsce rynek IT rośnie. Dotyczy to różnych obszarów. PMR podało, że wydatki na 

bezpieczeństwo systemów informatycznych wzrosły o około 10% w 2013 roku. Ta sama firma 

szacowała wzrost rynku e-commerce o ponad 15% w 2013 r.  

Nadal utrzymuje się dysproporcja cenowa pomiędzy usługami informatycznymi świadczonymi  

na miejscu w krajach wysokorozwiniętych i we Wschodniej Europie czy Azji. Z jednej strony 
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maleje ona ze względu na wzrost płac, a co za tym idzie cen w głownych ośrodkach takich jak 

Indie, z drugiej rosnący popyt powoduje, że firmy są gotowe płacić więcej za te same usługi niż 

kilka lat temu. 
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5. WŁADZE FIRMY I PRACOWNICY 

 

W skład zarządu PGS Software S.A. na dzień publikacji raportu wchodzili: 

 

Imię i nazwisko Stanowisko 
Kadencja 

Od Do 

Wojciech Gurgul Prezes Zarządu 14 maja 2012 14 maja 2016 

Paweł Gurgul Wiceprezes Zarządu 14 maja 2012 14 maja 2016 

 

Wojciech Gurgul – Prezes Zarządu  

Współzałożyciel PGS SOFTWARE S.A., absolwent Politechniki Wrocławskiej. Posiada ponad 

15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania projektami i zespołami IT. Przez 5 lat 

pracował dla jednej z największych sieci sklepów meblowych w Polsce jako Menedżer IT, 

a następnie przez 9 lat zajmował różne stanowiska kierownicze w jednej z największych 

korporacji amerykańskich – General Electric. Ma bogate doświadczenie w zarządzaniu 

złożonymi projektami charakteryzującymi się dużym rozproszeniem zespołów projektowych 

po całym świecie. 

 

Paweł Gurgul – Członek Zarządu  

Współzałożyciel PGS SOFTWARE S.A., absolwent Politechniki Wrocławskiej. Posiada ponad 

20-letnie doświadczenie w branży IT. Karierę rozpoczął jako programista w Niemczech. Brał 

udział w projektach dla firm takich jak TUI, Volkswagen Bank, Quelle, Warsteiner Brauerei, 

Thyssen. Zorganizował od podstaw polski oddział firmy CMFC GmbH i kierował nim przez 9 lat. 

W firmie Heiler Software Polska przez 4 lata sprawował funkcję członka zarządu. Odpowiadał za 

całość operacji firmy Heiler Software Polska – zaczynając od organizacji współpracy biur: w 

Stuttgarcie i we Wrocławiu, poprzez koordynację prac w polskim oddziale, kontrolę finansów, 

zarządzanie personelem i wszelkie sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem biura. 
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W skład Rady Nadzorczej PGS Software S.A. na dzień publikacji raportu wchodzili: 

 

Imię i nazwisko Stanowisko 
Kadencja 

od do 

Paweł Piwowar Przewodniczący Rady Nadzorczej 14.05.2012 14.05.2016 

Jacek Bierkowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 14.05.2012 14.05.2016 

Therese Asmar Członek Rady Nadzorczej 14.05.2012 14.05.2016 

Paweł Zdanowicz Członek Rady Nadzorczej 14.05.2012 14.05.2016 

Piotr Szkutnicki Członek Rady Nadzorczej 14.05.2012 14.05.2016 

 

W okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2013 r. nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Zarządu PGS 

Software S.A.   

 

Pracownicy 

Podstawowym kapitałem Emitenta pozwalający na skuteczną konkurencję z innymi 

podmiotami obecnymi na europejskim i światowym rynku usług IT jest wiedza zakumulowana 

w zespołach projektowych. Większość pracowników Emitenta wywodzi się z Politechnik 

Wrocławskiej i Rzeszowskiej - wiodących uczelni technicznych w Polsce. 

 

 

 

 

  

http://www.pgs-soft.com/


PGS SOFTWARE SA RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK  
 

15 
www.pgs-soft.com 

 

6. AKCJONARIAT 

 
Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5% akcji wg stanu na 05 marca 2014 roku. 
 

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba 

głosów 

Udział w kapitale 

zakładowym 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów 

Wojciech Gurgul 11 867 000 18 117 000 42,68% 44,95% 

Paweł Gurgul 11 868 000 18 118 000 42,69% 44,96% 

Pozostali 4 067 905 4 067 905 14,63% 10,09% 

SUMA 27 802 905 40 302 905 100,00% 100,00% 

 

Akcje w posiadaniu osób zarządzających wg stanu na dzień 05.03.2014 roku. 
  

Akcjonariusz Funkcja Liczba akcji Liczba głosów 

Udział  

w kapitale 

zakładowym 

Udział  

w 

ogólnej  

liczbie 

głosów 

 

Wojciech Gurgul 

 

Prezes Zarządu 11 867 000 18 117 000 42,68% 44,95% 

 

Paweł Gurgul 

 

Wiceprezes 

Zarządu 
11 868 000 18 118 000 42,69% 44,96% 
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7. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYNIKI W ROKU 2013, A TAKŻE 

WYDARZENIA PO DACIE BILANSU 

 

Rok 2013 różnił się od poprzedniego zupełnie inną dynamiką wzrostu zainteresowania 

tworzeniem nowego oprogramowania na rynkach państw wysokorozwiniętych. Widzieliśmy 

wzrost zainteresowania zarówno wśród starych klientów jak i firm, z którymi wcześniej nie 

współpracowaliśmy. Poza nielicznymi wyjątkami wszyscy znaczący klienci zwiększali swoje 

zespoły zarówno pod względem ilości osób, ale co ważne również w zakresie stosowanych 

technologii czy kompletności usług (aplikacje mobilne, testy automatyczne, analizy biznesowe). 

Zaobserwowaliśmy również systematyczny wzrost budżetów na informatykę u naszych 

partnerów. Podobna tendencja utrzymała się już na początku 2014 roku. Pomimo wzrostu liczby 

członków w naszych zespołach, praktycznie niezmiennie mamy pełne obłożenie pracą we 

wszystkich technologiach.  

Aby zapewnić wzrost firmy Zarząd stara się by PGS Software było atrakcyjnym miejscem pracy 

dla ludzi chcących się rozwijać w różnych obszarach IT. Wewnętrzne ankiety pokazują, 

że poziom zadowolenia pracowników pozostaje bardzo wysoki. Dla przykładu dobrą atmosferę 

w pracy ceniło 94% ankietowanych, zaś ponad 70% deklarowało dużą satysfakcję zawodową 

z wykonywanej pracy. Dbałość o rozwój pracowników czy współpracowników oraz 

o identyfikację z celami Spółki jest istotną częścią planu rozwoju na przyszłość. Pomaga to 

również w rekrutacji, gdyż opinia o naszej firmie bardzo pomaga w pozyskiwaniu pracowników 

na bardzo konkurencyjnym rynku. Spółka coraz ściślej współpracuje z uczelniami technicznymi 

w Rzeszowie. Prowadzone zajęcia dla studentów, laboratoria, ćwiczenia mają zapewnić kadry 

w kolejnych latach.  

 

Spółka wykorzystywała okresy słabych kursów polskiej waluty do zabezpieczania kursów dla 

przychodów w 2014 i 2015 roku. Choć poziom zabezpieczeń jest rekordowy (obecnie to 7,3 mln 

euro) to jest to ciagle mniej niż połowa planowanych wpływów w ciągu następnych 24 miesięcy. 

Rosnące zabezpieczenia mają bowiem odzwierciedlenie w rosnących przychodach Emitenta. 
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Zarząd będzie kontynuował politykę zabezpieczania się przezd wahaniami kursów walut. 

 

W 2013 roku urósł udział polskich klientów w obrocie Emitenta. Wyniósł on około 10%. 

W dużej mierze jest to efekt współpracy z firmą Goldenberry, która była partnerem przy 

części projektów. 

 

Poprawiająca się sytuacja przedsiębiorstw na rynku IT widoczna jest również w tym, że rzadziej 

niż dawniej napotykamy na problemy z regulowaniem płatności przez naszych klientów. Nadal 

jesteśmy bardzo restrykcyjni w pilnowaniu płatności dzięki czemu w 2013 roku musieliśmy 

utworzyć zaledwie kilka odpisów na nieściągalne należności. 

 

Szansę wzrostu w przyszłości Zarząd upatruje w pozyskiwanie większych klientów. W 2014 roku 

planujemy uzyskać certyfikat ISO 9001, kluczowi pracownicy będą szkoleni i certyfikowani 

w metodologii PRINCE2. To wszystko działania konieczne by móc świadczyć usługi coraz 

większym klientom.  

 

Geograficzna struktura przychodów 

Struktura geograficzna przychodów nie ulega od długiego czasu większym zmianom. Niemcy, 

Wielka Brytania oraz państwa skandynawskie pozostają głównymi rynkami zbytu. 

Emitent planuje szybszy rozwój sprzedaży w Wielkiej Brytanii dzięki otworzonej lokalnie spółce 

i zatrudnianiu przedstawicieli. Jeśli okaże się to korzystne, wówczas możliwe jest zbudowanie 

niewielkich zespołów do pomocy klientom na miejscu tj. blisko siedzib klienta.  

 

Informacje na temat działalności badawczo-rozwojowej 

W 2013 roku Emitent nie prowadził działalności badawczo-rozwojowej. Uruchomione wcześniej 

produkty były utrzymywane, lecz wysiłek firmy koncentrował się na rozwoju usług dla klientów 

zewnętrznych. 
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8. KIERUNKI ROZWOJU 

 

Podstawowe kierunki rozwoju Emitenta obejmują: 

 

a) Rozwój na rynku polskim 

Emitent będzie kontynuował współpracę z obecnymi klientami jak również startował w przetargach 

na wykonanie oprogramowania wspólnie z partnerami. Nie są planowane żadne działania 

marktingowe na tym rynku. 

b) Rozwinięcie sprzedaży za granicą 

Spółka będzie rozwijać własną sieć sprzedaży poprzez zatrudnianie przedstawicieli na lokalnych 

rynkach. Tak jak było to wyżej opisane, najpierw będziemy koncentrowali się na rynku 

brytyjskim, a dopiero potem zebrane doświadczenia wykorzystamy na innych rynkach. 

c) Akwizycja innych podmiotów z branży usług IT 

Obecnie Spółka nie prowadzi żadnych rozmów na teram ewentualnej akwizycji. Gdyby jednak 

pojawił się jakiś atrakcyjny podmiot Zarząd będzie brał pod uwagę możliwe przejęcia czy zakup 

udziałów. 

9. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ORAZ 

OTOCZENIEM EMITENTA 

 

Ryzyko związane z celami strategicznymi 
 
Ze względu na to, że działalność Emitenta jest narażona na wpływ wielu nieprzewidywalnych 

czynników zewnętrznych (przepisy prawa, stosunek podaży i popytu na usługi informatyczne, 

dynamiczny rozwój technologiczny), istnieje ryzyko nieosiągnięcia wszystkich założonych przez 

Emitenta celów strategicznych, w tym, przede wszystkim, rozpoczęcia oferowania usług przez 

Emitenta na terenie kraju oraz rozwój dotychczasowych kierunków działalności Spółki 
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za granicą. W związku z powyższym, przychody i zyski osiągane w przyszłości przez Emitenta 

będą zależeć od jego zdolności do skutecznej realizacji opracowanej długoterminowej strategii. 

Działania Emitenta, które okażą się nietrafne w wyniku złej oceny otoczenia bądź 

nieumiejętnego dostosowania się do zmiennych warunków tego otoczenia mogą mieć istotny 

negatywny wpływ na działalność, sytuację finansowo – majątkową oraz na wyniki Emitenta. 

W celu ograniczenia tego ryzyka Zarząd na bieżąco analizuje czynniki mogące mieć potencjalnie 

niekorzystny wpływ na działalność i wyniki Emitenta, a w razie potrzeby podejmuje niezbędne 

decyzje i działania. 

Ryzyko odejścia kluczowych członków kadry kierowniczej i trudności związane z pozyskaniem 
nowej wykwalifikowanej kadry zarządzającej 
 
Na działalność Emitenta duży wpływ wywiera jakość pracy kadry zarządzającej. Emitent nie 

może zapewnić, że ewentualna utrata niektórych członków kadry nie będzie mieć negatywnego 

wpływu na działalność, sytuację finansową i wyniki Emitenta. Wraz z odejściem kluczowych 

osób z kierownictwa, Emitent mógłby zostać pozbawiony personelu posiadającego wiedzę 

i doświadczenie z zakresu zarządzania i działalności operacyjnej. Emitent kładzie szczególny 

nacisk na zaimplementowanie systemów motywacyjnych dla jego kluczowych pracowników, 

które będą uzależniały ich wynagrodzenie od efektów pracy oraz zaangażowania w działalność 

operacyjną Spółki. Emitent na bieżąco monitoruje zmiany na rynku pracy i systematycznie 

koryguje politykę płacową w Spółce. Ponadto, kluczowi członkowie kadry kierowniczej 

są jednocześnie akcjonariuszami Spółki, co jest istotnym czynnikiem ograniczającym 

powyższe ryzyko. 

Ryzyko związane z konkurencją 
 
Rynek usług IT jest rynkiem globalnym. Bezpośrednimi konkurentami Spółki są firmy z wielu 

krajów, między innymi przedsiębiorstwa polskie, rosyjskie, indyjskie i chińskie. Europejskie 

przedsiębiorstwa oferują usługi po cenach zbliżonych do cen oferowanych przez Emitenta. 

Natomiast podmioty z rynków wschodnich ustalają ceny na niższym poziomie. Przedsiębiorstwa 

konkurencyjne mogą w przyszłości wymusić konieczność obniżenia cen, a w konsekwencji 

obniżenie osiąganych przez Emitenta marż i zwiększenie wydatków na podnoszenie jakości 
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usług Spółki, co może przełożyć się na spadek rentowności działalności Emitenta. Spółka nie ma 

wpływu na  działania podejmowane przez przedsiębiorstwa konkurencyjne, ale ogranicza ryzyko 

związane z konkurencją zwiększając swoją pozycję na rynku dzięki wykwalifikowanej kadrze 

oraz wysokiej jakości oferowanych i świadczonych usług.  

Ryzyko koniunktury w branży 
 
Rynek outsourcingu usług informatycznych, tak w Polsce jak i na całym świecie, szybko się 

rozwija. W przypadku wystąpienia niekorzystnych tendencji na rynku IT firmy outsourcingowe 

są mocniej narażone na ryzyko utraty kontraktów. Zleceniodawcy w pierwszej kolejności 

ograniczają współpracę z zewnętrznymi dostawcami, a dopiero w drugiej kolejności z własnymi 

pracownikami. Spółka ogranicza powyższe ryzyko dzięki dużemu rozproszeniu geograficznemu 

i branżowemu odbiorców, a także podtrzymywaniu pozytywnych długoterminowych relacji 

z klientami.  

Ryzyko kursu walutowego 
 
Emitent prowadzi sprzedaż swoich usług w krajach Europy Zachodniej, w związku z czym 

zdecydowana większość (około 87%, wzrost o 5% w stosunku do 2012 r.) rozliczeń w 2013 r. 

pomiędzy Emitentem a klientami została zrealizowana w euro, około 5% w USD i 8% w PLN. 

Koszty ponoszone są przez Emitenta w walucie krajowej (PLN). W związku z powyższym istnieje 

ryzyko, że w przypadku dużych wahań kursów walut przychody z zawieranych transakcji mogą 

znacznie różnić się od zakładanych przez Emitenta. W przypadku aprecjacji złotego wobec USD 

i EUR oraz niewielkiej możliwości przeniesienia ciężaru walutowego na odbiorców Emitent jest 

narażony na spadek przychodów proporcjonalnie do spadku kursu EUR/PLN, a w konsekwencji 

niższej rentowności Spółki. Emitent minimalizuje powyższe ryzyko korzystając z zabezpieczenia 

kursu walut za pomocą instrumentów pochodnych (kontrakty terminowe forward oraz forward 

syntetyczny). W tym celu współpracuje z różnymi instytucjami finansowymi. Zawierane 

kontrakty pokrywają każdorazowo około 50-60% miesięcznych wpływów walutowych. 

Ryzyko niedostatecznego doświadczenia pracowników 
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Zaufanie wobec Emitenta to jeden z kluczowych czynników decydujących o zainteresowaniu 

klientów podtrzymywaniem długotrwałych relacji. Czynnikami, które mogą wpłynąć na utratę 

zaufania odbiorców jest zła jakość oraz nieterminowość realizacji usług. Spółka konsekwentnie 

wdraża standardy prowadzenia projektów, które mają zminimalizować to ryzyko. Przy 

gwałtownym wzroście zamówień i braku wykwalifikowanych kadr Spółka może napotkać 

ograniczenia w terminowym i jakościowym wypełnianiu zobowiązań. W tym celu polityka 

kadrowa Emitenta przewiduje zwiększanie udziału pracowników z dużym doświadczeniem. 

Emitent stara się pozyskiwać jak najwięcej pracowników z kilkuletnim doświadczeniem 

w zawodzie, którzy są w stanie samodzielnie i efektywnie kierować zespołami programistów. 

Również w związku ze zidentyfikowaniem tego ryzyka Spółka rozpoczęła szkolenia dla szefów 

projektów z umiejętności prowadzenia zespołów oraz efektywności pracy. Spółka wykorzystuje 

w tym zakresie doświadczenia międzynarodowej firmy „Leadership Management 

International”, której polskie przedstawicielstwo mieści się we Wrocławiu.  

Ryzyko związane z procesem tworzenia programowania 
 
Emitent tworzy oprogramowanie projektowane indywidualnie dla każdego klienta. Może się 

zdarzyć, że dostarczane produkty i usługi nie będą, pod względem funkcjonalności lub jakości, 

w pełni odpowiadały oczekiwaniom klientów. W konsekwencji Emitent będzie zobligowany do 

stosowania rabatów, bądź do zwrotu części płatności już otrzymanych od odbiorców lub do 

poniesienia dodatkowego nakładu czasu i pracy dla korekty projektowanego oprogramowania. 

Emitent minimalizuje to ryzyko nieustannie doskonaląc procesy tworzenia oprogramowania, 

które gwarantują najwyższą jakość dostarczanych przez Emitenta usług. 

Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu i uprawnieniami statutowymi dotychczasowych 

akcjonariuszy 

Zgodnie z §8 ust 4 Statutu akcje imienne serii A, objęte w procesie przekształcenia spółki jawnej 

w spółkę akcyjną, są uprzywilejowane w ten sposób, że jedna akcja uprawnia do dwóch głosów 

na Walnym Zgromadzeniu PGS SOFTWARE S.A. Pan Wojciech Gurgul i Pan Paweł Gurgul 

posiadają po 6.500.000 akcji serii A. Zgodnie z §14 ust 3 Statutu Członkowie Rady Nadzorczej są 

powoływani i odwoływani w następujący sposób: 
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a) tak długo jak akcjonariusz Paweł Gurgul posiada, co najmniej 20% akcji Emitenta 

powołuje i odwołuje, w formie pisemnej pod rygorem nieważności:  

a. dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego - gdy Rada 

Nadzorcza liczy od 3 do 6 osób, 

b. trzech członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego - gdy Rada Nadzorcza 

liczy 7 osób, 

b) tak długo jak akcjonariusz Wojciech Gurgul posiada, co najmniej 20% akcji Emitenta 

powołuje i odwołuje, w formie pisemnej pod rygorem nieważności: 

a. jednego członka Rady Nadzorczej – gdy Rada Nadzorcza liczy 3 osoby, 

b. dwóch członków Rady Nadzorczej – gdy Rada Nadzorcza liczy od 4 do 7 osób. 

c) pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 

W związku z powyższym pozostali inwestorzy nabywający akcje Emitenta muszą liczyć się 

z ograniczonym wpływem na Emitenta w zakresie zdolności do powoływania członków nadzoru. 

 

Ryzyka zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz 

utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka. 

Emitent działa na bardzo konkurencyjnym rynku o skali globalnej, którego działania determinuje 

bardzo wiele zmiennych, przez co w momentach gorszej koniunktury pojawia się duże ryzyko 

związane z terminowym regulowaniem płatności przez kontrahentów.  

W ostatnim roku Emitent nie zaobserwował negatywnych tendencji, jeśli chodzi o ściągalność 

należności. W przypadkach, gdy kontrahenci zalegali z zapłatą ustalane były warunki na 

podstawie, których dojdzie do spłaty zadłużenia. Na należności, co do których istniało ryzyko 

nieodzyskania ich – zostały utworzone odpisy aktualizacyjne. 

Informacja o przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, 

łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których 
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stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń. 

W związku z faktem, że większość dotychczasowej działalności Emitenta oraz dotychczas 

osiąganych przez Emitenta przychodów ze sprzedaży otrzymywana jest w walutach innych niż 

złoty Polski, Emitent realizuje strategię zabezpieczeń przed zmianami kursów walut, korzystając 

z usług Biura Maklerskiego TMS SA.  

Podstawowym celem strategii jest zabezpieczenie wartości należności Emitenta przed nagłą 

utratą wartości. Spółka nie realizowała i nie realizuje żadnych transakcji mogących generować 

nadmierne ryzyko walutowe. Spółka bierze pod uwagę możliwość zwiększenia tych 

zabezpieczeń do poziomu około 60% planowanych przychodów na następne 24 miesiące. 

W związku ze spodziewanym umocnieniem się złotego Emitent systematycznie zabezpiecza 

swoje wpływy przed zmianami kursów walutowych. Obecnie wykorzystywane są niemal 

wyłącznie transakcje typu forward i forward syntetyczny, jednak brana jest pod uwagę 

możliwość użycia innych instrumentów w zależności od rekomendacji doradcy. Informacje 

o zawieranych transakcjach podawane są w raportach bieżących. 

Zarząd Emitenta planuje kontynuować tę samą strategię w roku 2014. Pozwala to chociaż 

częściowo uniezależnić sytuację spółki od bieżących notowań kursów walut. Trzeba mieć jednak 

świadomość, że pozwala to tylko na czasowe uniezależnienie od zmian kursów. 

Długoterminowo wyniki spółki zależą od kursów walut. 

Poza wskazanymi powyżej, Emitent nie stosuje innych metod zarządzania ryzykiem 

finansowym. 

10. PROGNOZY FINANSOWE I STANOWISKO WOBEC 

PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW 

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2013, ani też nie planuje ich publikacji 

w roku 2014. Powyższa decyzje wynika z dużej zmienności rynku, na którym działa Emitent.  
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11. DYWIDENDA 

 

Emitent w dniu 26 kwietnia 2013 roku wypłacił dywidendę w wysokości 18 groszy na akcję. 

Dodatkowo na wniosek Zarządu w dniu 30 września 2013 została wypłacona zaliczka na poczet 

dywidendy za 2013 rok w wysokości 5 groszy na akcję. Spowodowało to wypływ gotówki 

z firmy, jednakże w związku z nadpłynnością Zarząd nie spodziewa się żadnych utrudnień 

związanych z bieżącą obsługą płatności. Emitent nie posiada zaciągniętych kredytów ani linii 

kredytowej i nie planuje występowania o nie. 

12. INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD 

ŁADU KORPORACYJNEGO 

 

Emitent przykłada dużą wagę do zapewnienia wszystkim akcjonariuszom, inwestorom 

i partnerom biznesowym swobodnego dostępu do informacji o spółkach i poszanowania ich 

praw bez względu na wielkość posiadanego przez nich pakietu akcji czy wartości kontraktów.   

By dać wyraz transparentności prowadzonych działań oraz zapewnić swym inwestorom 

i akcjonariuszom dostęp do rzetelnych informacji, które w obliczu obecnej sytuacji na rynkach 

finansowych są niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji inwestycyjnych, PGS 

Software S.A. przestrzega większości zasad ładu korporacyjnego zawartych w zbiorze „Dobrych 

praktyk spółek notowanych na NewConnect” będących załącznikiem nr 1 do Uchwały 

Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31.10.2008r. 

wraz ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre 

Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". Poniżej przedstawiona jest informacja 

o zasadach ładu korporacyjnego, których Spółka nie stosowała w 2012 roku: 

 

1) Zasada 1 „Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić 

odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiać transmitowanie obrad 
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walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad 

i upubliczniać go na stronie internetowej.” 

 

Spółka nie przewiduje transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet 

ze względu na wysokie koszty i nikłe dotychczasowe zainteresowanie akcjonariuszy udziałem 

w obradach. W przyszłości w przypadku zauważalnego wzrostu takiego zainteresowania, spółka 

planuje rozpoczęcie stosowania tej zasady. 

 

2) Zasada 9 „Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 

    9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady 

nadzorczej” 

 

Spółka zgodnie z prowadzoną polityką poufności informacji o wynagrodzeniach nie będzie 

ujawniać wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, chyba że będzie to 

wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 

3) Zasada 11 „Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, 

powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.” 

 

Spółka publikuje bardzo obszerne raporty okresowe znacznie wykraczające poza obowiązujące 

wymagania. Spółka prowadzi komunikację z inwestorami poprzez obszerne informacje na 

swojej stronie internetowej. 

 

4) Zasada 16 „Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia 

miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać, co najmniej:  

• informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które 

w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników 

finansowych emitenta, 

• zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego 
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w okresie objętym raportem, 

• informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała 

miejsce w okresie objętym raportem, 

• kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, 

które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności 

daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, 

spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu 

analitycznego” 

 

W związku ze specyfiką działalności spółki, publikacja tak częstych raportów nie ma 

uzasadnienia ze względu na małą zmienność w pracach i sytuacji spółki w poszczególnych 

miesiącach. 
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