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1. Pismo	  Zarządu	  do	  Akcjonariuszy	  MGM	  Systems	  S.A.	  
 

Wrocław, 18 czerwca 2014 r. 
Szanowni Państwo, 
 
Mamy zaszczyt przekazać Państwu raport roczny MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2013. 

Był to kolejny bardzo udany rok w historii Spółki, drugi rok jako spółki publicznej notowanej 

na rynku NewConnect. Przychody ze sprzedaży w 2013 r. wyniosły 12.217.088 zł i były wyższe 

o ponad 145% w porównaniu do roku 2012. Dynamiczny wzrost przychodów przełożył się na 

wypracowanie rekordowego zysku netto w wysokości 735.089 zł, co oznacza wzrost o 73% 

względem roku poprzedniego. 

W 2013 ro. weszła w życie umowa zawarta z Politechniką Wrocławską na realizację Projektu 

pod nazwą "Platforma optymalizacji procesów biznesowych w zintegrowanych systemach 

informacyjnych" finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W wyniku 

wdrożenia wyników prac badawczych realizowanego projektu do działalności MGM Systems 

S.A., Spółka będzie w stanie osiągnąć przewagę konkurencyjną na rynku usług 

informatycznych poprzez dostęp do innowacyjnych metod modelowania, analizy i 

optymalizacji systemów informacyjnych i informatycznych, w tym wykorzystujących 

nowoczesne techniki informacyjno-komunikacyjne. 

Spółka konsekwentnie realizuje założoną wcześniej strategię, którą ma zamiar kontynuować w 

bieżącym roku. Działalność operacyjna prowadzona jest w sposób zrównoważony, Spółka 

uzyskuje przychody zarówno poprzez świadczenie usług jak i sprzedaż sprzętu 

informatycznego. 

W 2014 r. Spółka będzie koncentrować się na realizacji umów zawartych poprzednim roku 

głównie związanych z budową systemów B2B oraz na pozyskiwaniu nowych klientów. 

Ponadto planowane jest rozpoczęcie przygotowywania Spółki do akwizycji podmiotów z rynku 

usług informatycznych (sieci informatyczne i serwis elektroniki). 

Dziękujemy za zaufanie, jakim Państwo nas obdarzyliście. Polecamy także naszą stronę 

internetową www3.mgmsystems.pl, na której znajdziecie Państwo aktualne informacje o 

MGM Systems S.A. 

 
Z wyrazami szacunku, 
 

Marek Godlewski  Andrzej Matuła  Grzegorz Sawicki 
Prezes Zarządu  Członek Zarządu  Członek Zarządu 
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2. Wybrane	  jednostkowe	  dane	  finansowe	  Spółki	  za	  rok	  2013.	  

Poniżej prezentowane są wybrane dane finansowe MGM Systems S.A. za rok 2013, wraz z 
danymi porównywalnymi za rok 2012. Dane pochodzą ze zbadanego sprawozdania 
finansowego, będącego częścią niniejszego raportu. 
 

WYBRANE DANE FINANSOWE 
PLN EURO 

2013 2012 2013 2012 

Przychody netto ze sprzedaży 12 217 088 4 986 241 2 901 232 1 194 710 
Amortyzacja 103 836 34 015 24 658 8 150 
Zysk na sprzedaży 894 212 214 627 212 351 51 425 
Zysk na działalności operacyjnej 906 270 572 636 215 215 137 204 
Zysk brutto 932 980 536 861 221 558 128 633 
Zysk netto 735 089 424 522 174 564 101 716 
Aktywa razem 6 187 611 2 609 278 1 491 997 638 246 
Kapitał własny 1 754 759 1 019 670 423 119 249 418 
Należności długoterminowe 0 0 0 0 
Należności krótkoterminowe 3 312 245 1 289 238 798 670 315 356 
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 99 458 298 735 23 982 73 073 
Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 
Zobowiązania krótkoterminowe 4 398 375 1 538 150 1 060 565 376 241 
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 398 194 246 111 96 015 60 200 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 0 31 500 0 7 547 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0 
Przepływy pieniężne netto, razem 398 194 277 611 94 560 66 516 

 
 

Zastosowane kursy euro: 2013 2012 

rachunek wyników i przepływów 4,2110 4,1736 
bilans 4,1472 4,0882 
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3. Sprawozdanie	  finansowe	  za	  rok	  2013	  
BILANS Stan w zł na koniec roku obrotow.: 

Wyszczególnienie 2013-12-31 2012-12-31 

AKTYWA  
 A. AKTYWA TRWAŁE 745 096,50 298 108,81 

I. Wartości niematerialne i prawne 198 374,29 15 015,53 
1)   Koszty zako�czonych prac rozwojowych                         -                             -       

2)   Warto�� firmy              9 009,29              15 015,53     

3)   Prawa autorskie, licencje na oprogramowanie komputerowe itp..          189 365,00                           -       

4)   …….     

5)   Zaliczki na poczet warto�ci niematerialnych i prawnych                         -                             -       

II. Rzeczowe aktywa trwałe 546 722,21 283 093,28 
1.  �rodki trwa�e w u�ytkowaniu 359 463,42  95 834,49  

      a)  grunty                          -                            -       
             - w tym - prawo wieczystego użytkowania                        -                            -       
      b)  budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                        -                            -       
      c)  urządzenia techniczne i maszyny         276 596,03             11 194,96     
     d)  środki transportu           82 867,39             84 639,53     
      e)  inne środki trwałe                        -                            -       
2.  �rodki trwa�e w budowie 187 258,79  187 258,79  

3.  Zaliczki na �rodki trwa�e w budowie 0,00  0,00  

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 
1.   od jednostek powi�zanych                         -                             -       

2.   od jednostek pozosta�ych                         -                             -       

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 
1)   Nieruchomo�ci 0,00  0,00  

2)   Warto�ci niematerialne i prawne 0,00  0,00  

3)   D�ugoterminowe aktywa finansowe 0,00  0,00  

      a)  w jednostkach powiązanych:   0,00  0,00  

            - udziały lub akcje                        -                            -       
            - inne papiery wartościowe                        -                            -       
            - udzielone pożyczki                        -                            -       
            - inne długoterminowe aktywa finansowe                        -                            -       
      b)  w  pozostałych jednostkach:   0,00  0,00  

            - udziały lub akcje                        -                            -       
            - inne papiery wartościowe                        -                            -       
            - udzielone pożyczki                        -                            -       
            - inne długoterminowe aktywa finansowe                        -                            -       
4)   Inne inwestycje d�ugoterminowe 0,00  0,00  

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 
1)   Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego                         -                             -       

2)   Inne rozliczenia mi�dzyokresowe d�ugoterminowe                         -                             -       
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B. AKTYWA OBROTOWE 5 442 514,33 2 311 169,39 
I. Zapasy 1 309 456,57 660 696,48 
1.  Materia�y                         -                             -       

2.  Pó�produkty i produkty w toku                         -                             -       

3.  Produkty gotowe                         -                81 423,71     

4.  Towary       1 309 456,57            579 272,77     

5.  Zaliczki na dostawy                         -                             -       

II. Należności krótkoterminowe 3 312 245,01 1 289 237,72 
1.  Nale�no�ci od jednostek powi�zanych 0,00 47 051,38 

    a)   z tytu�u dostaw i us�ug, w okresie sp�aty: 0,00  47 051,38  

        -  do 12 miesięcy                        -               46 601,38     
        -  powyżej 12 miesięcy                        -                            -       
    b)   inne 0,00  0,00  

2.  Nale�no�ci od pozosta�ych jednostek 3 312 245,01 1 242 186,34 

    a) z tytu�u dostaw i us�ug, w okresie sp�aty: 2 959 480,70 1 034 123,87 

        -  do 12 miesięcy 2 959 480,70    1 034 123,87     
        -  powyżej 12 miesięcy                        -                            -       
    b) z tyt. podatków, dotacji, ce�, ubezpiecze� spo�. oraz innych �wiadcze� 0,00  0,00  

    c) nale�no�ci wewn�trzzak�adowe 0,00  16 930,17  

    d) inne 352 764,31  191 132,30  

    e) dochodzone na drodze s�dowej 0,00  0,00  

III. Inwestycje krótkoterminowe 813 711,20 361 235,19 
1.  Krótkoterminowe aktywa finansowe 813 711,20 361 235,19 

    a)  w jednostkach powi�zanych 49 500,00  62 500,00  

            - udziały lub akcje           49 500,00             49 500,00     
            - inne papiery wartościowe                        -                            -       
            - udzielone pożyczki                        -               13 000,00     
            - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                        -                            -       
    b) w pozosta�ych jednostkach 664 753,00  0,00  

            - udziały lub akcje                        -                            -       
            - inne papiery wartościowe                        -                            -       
            - udzielone pożyczki         664 753,00                          -       
            - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                        -                            -       
    c) �rodki pieni��ne i inne aktywa pieni��ne 99 458,20 298 735,19 

        -  środki pieniężne na rachunkach bankowych           66 897,17           293 826,65     
        -  środki pieniężne w kasie            32 561,03               4 908,54     
        -  inne środki pieniężne                        -                            -       
        -  inne aktywa pieniężne                        -                            -       
2.  Inne inwestycje krótkoterminowe                        -                            -       
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7 101,55 0,00 
1.  Rozliczenia mi�dzyokresowe kosztów - czynne 7 101,55 0,00 

2.  Pozosta�e 0,00 0,00 

AKTYWA RAZEM: 6 187 610,83 2 609 278,20 
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PASYWA 
A. KAPITAŁY (FUNDUSZE) WŁASNE 1 754 758,77 1 019 669,82 
I. Kapita� (fundusz) podstawowy 282 150,00  282 150,00  

II. Nale�ne wk�ady na kapita� (fundusz) podstawowy (wielko�� ujemna) 0,00  0,00  

III. Udzia�y / akcje w�asne (wielko�� ujemna) 0,00  0,00  

IV. Kapita� (fundusz) zapasowy 737 519,82  312 997,78  

V. Kapita� (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny �rodków trwa�ych 0,00  0,00  

VI. Pozosta�e kapita�y (fundusze) rezerwowe 0,00  0,00  

VII. Zysk (strata - ze znakiem minus "-") netto z lat ubieg�ych 0,00  0,00  

VIII. Wynik finansowy netto  (strata - ze znakiem minus "-") za rok obrotowy 735 088,95  424 522,04  

IX. Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna) 0,00  0,00  

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 4 432 852,06 1 589 608,38 
I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 
1.  Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego                         -                             -       

2.  Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne 0,00  0,00  

      - długoterminowa                        -                            -       
      - krótkoterminowa                        -                            -       
3.  Pozosta�e rezerwy 0,00  0,00  

       - długoterminowe                        -                            -       
      - krótkoterminowe                        -                            -       
II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 
1.  Wobec jednostek powi�zanych 0,00 0,00 

2.  Wobec pozosta�ych jednostek 0,00 0,00 

     a) kredyty i pożyczki                        -                            -       
     b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                        -                            -       
     c) inne zobowiązania finansowe                        -                            -       
     d) inne                        -                            -       
III. Zobowiązania krótkoterminowe 4 398 375,26 1 538 150,06 
1.  Wobec jednostek powi�zanych 79 323,16 8 217,75 

     a) z tytu�u dostaw i us�ug, o okresie wymagalno�ci: 79 323,16 8 217,75 

         - do 12 miesięcy           79 323,16               8 217,75     
         - powyżej 12 miesięcy                        -                            -       
    b) inne 0,00 0,00 

2.  Wobec pozosta�ych jednostek 4 319 052,10 1 529 932,31 

     a) kredyty i po�yczki 152 459,98 265 457,61 

     b) z tytu�u emisji d�u�nych papierów warto�ciowych 0,00 0,00 

     c) inne zobowi�zania finansowe 0,00 0,00 

     d) zobowi�zania z tyt. dostaw mediów 0,00 0,00 

     e) pozosta�e zobowi�zania z tytu�u dostaw i us�ug, o okresie wymagalno�ci: 3 496 270,48 1 044 140,07 

         - do 12 miesięcy      3 496 270,48        1 044 140,07     
         - powyżej 12 miesięcy                        -                            -       
     f) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 

     g) zobowi�zania wekslowe 0,00 0,00 



Raport roczny za 2013 r.   
 

str.	  8	  
 

     h) z tytu�u podatków, ce�, ubezpiecze� i innych �wiadcze� 670 321,64 220 334,63 

     i) z tytu�u wynagrodze� 0,00 0,00 

     j) zobowi�zania wewn�trzzak�adowe 0,00 0,00 

     k) inne 0,00 0,00 

3.  Fundusze specjalne 0,00 0,00 

IV.  Rozliczenia międzyokresowe 34 476,80 51 458,32 
  1) Ujemna warto�� firmy 0,00  0,00  

2a) Inne rozliczenia mi�dzyokresowe - d�ugoterminowe 0,00  0,00  

2b) Inne rozliczenia mi�dzyokresowe - krótkoterminowe 34 476,80  51 458,32  

w tym - rozliczenia międzyokresowe przychodów                        -                            -       
PASYWA RAZEM: 6 187 610,83 2 609 278,20 

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY) 
za okres 01.12.2013-31.12.2013. 

Wyszczególnienie Kwota w zł za rok: 
2013-12-31 2012-12-31 

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 12 217 088,41 4 986 241,12 
    w tym - od jednostek powiązanych                          -                                -       
  I. Przychody netto ze sprzeda�y produktów (wyrobów i us�ug), w tym: 6 370 439,38 2 624 921,84 
   a)   sprzedaż usług      6 370 439,38         2 624 921,84     

  
II.  Zmiana stanu produktów (zwi�kszenie - warto�� dodatnia, zmniejszenie - 

warto�� ujemna 
0,00 0,00 

  III. Koszty wytworzenia produktów na w�asne potrzeby jednostki 0,00 0,00 
  IV. Przychody netto ze sprzeda�y towarów i materia�ów 5 846 649,03 2 361 319,28 

B. Koszty działalności operacyjnej 11 322 876,68 4 771 614,37 
  I. Amortyzacja 103 835,96 34 015,36 

  II.  Zu�ycie materia�ów i energii 744 910,56 469 035,44 

  III. Us�ugi obce 4 280 034,69 1 531 000,77 

  IV. Podatki i op�aty: 2 077,35 4 234,11 

     - w tym: podatek akcyzowy                          -                                -       
  V. Wynagrodzenia 848 685,30 616 588,74 

  VI. Ubezpieczenia spo�eczne i inne �wiadczenia 108 516,28 121 699,59 

  VII. Pozosta�e koszty rodzajowe 206 491,68 132 588,69 

  x. Razem koszty rodzajowe, w tym - dotyczące: 6 294 551,82 2 909 162,70 
    -  obciążenia przez jednostki powiązane                          -                                -       
  VIII. Warto�� sprzedanych towarów i materia�ów 5 028 324,86 1 862 451,67 

C. Wynik ze sprzedaży (A-B) 894 211,73 214 626,75 
D. Pozostałe przychody operacyjne 79 786,89 1 259 321,12 
  I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa�ych 0,00 0,00 

  II.  Dotacje (w tym - rozliczane w czasie) 77 233,27 0,00 

  III. Inne przychody operacyjne 2 553,62 1 259 321,12 
E. Pozostałe koszty operacyjne 67 728,42 901 311,62 
  I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa�ych 0,00 0,00 

  II. Amortyzacja finansowana dotacjami rozliczanymi w czasie 0,00 0,00 

  III.  Aktualizacja warto�ci aktywów niefinansowych 0,00 0,00 

  IV. Inne koszty operacyjne 67 728,42 901 311,62 
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F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E) 906 270,20 572 636,25 
G. Przychody finansowe 85 040,68 2 270,62 
  I. Dywidendy i udzia�y w zyskach: 0,00 0,00 

     - w tym: od jednostek powiązanych                          -                                -       
  II. Odsetki: 0,00 0,00 

     - w tym: od jednostek powiązanych                          -                                -       
  III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 

  IV. Aktualizacja warto�ci inwestycji 0,00 0,00 

  V. Inne 85 040,68 2 270,62 

H. Koszty finansowe 58 330,93 38 046,19 
  I. Odsetki: 9 690,61 10 367,67 

     - w tym: dla jednostek powiązanych                          -                                -       
  II.  Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 

  III. Aktualizacja warto�ci inwestycji 0,00 0,00 

  IV. Inne 48 640,32 27 678,52 
I. Wynik z działalności gospod. (F+G-H) 932 979,95 536 860,68 
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) 0,00 0,00 
  I. Zyski nadzwyczajne                          -                                -       
  II. Straty nadzwyczajne                          -                                -       

K. Wynik brutto (I+/-J) 932 979,95 536 860,68 
L. Podatek dochodowy 197 891,00 112 338,64 
M. Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty) 0,00 0,00 

N. Wynik netto (K-L-M) 735 088,95 424 522,04 
 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM 
za okres 01.12.2013-31.12.2013. 

Wyszczególnienie Kwota na koniec roku 
gru-13 gru-12 

 I.  Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)  1 019 669,82  253 659,68  

 
- korekty b��dów podstawowych                   -                         -       

I.a.  Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach  1 019 669,82  253 659,68  
1.   Kapita� (fundusz) podstawowy - na pocz�tek okresu  282 150,00  252 000,00  

1.1.  Zwi�kszenie kapita�u (funduszu) podstawowego - z tytu�u: 0,00  30 150,00  

  -   ustanowienia nowych udziałów / emisji akcji                   -            30 150,00     
1.2.  Zmniejszenie kapita�u (funduszu) podstawowego - z tytu�u: 0,00  0,00  

  -   umorzenia udziałów / akcji                   -                         -       
1.3.  Kapitał (fundusz) podstawowy - na koniec okresu 282 150,00  282 150,00  

2.  
Nale�ne (nie wniesione) wp�aty na kapita� (fundusz) podstawowy - na pocz�tek 
okresu 0,00  0,00  

  Zwi�kszenie nale�nych wp�at na kapita� (fundusz) podst.- z tyt.: …                   -                         -       

2.2. Zmniejszenie nale�nych wp�at na kapita� (fundusz) podst.- z tyt.: …                   -                         -       

2.3.  Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy - na koniec okresu 0,00  0,00  
3.  Udzia�y / akcje w�asne - na pocz�tek okresu 0,00  0,00  

3.1. Zwi�kszenie - z tytu�u….                   -                         -       

3.2.. Zmniejszenie - z tytu�u ….                   -                         -       

3.3. Udziały / akcje własne - na koniec okresu 0,00 0,00 
4.  Kapita� (fundusz) zapasowy - na pocz�tek okresu 312 997,78  1 659,68  
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4.1. Zwi�kszenia kapita�u (funduszu) zapasowego - z tytu�u: 424 522,04  311 338,10  

  -   emisji udziałów / akcji powyżej wartości nominalnej                   -                         -       
  -   z podziału zysku (ustawowo)    424 522,04        311 338,10     
  -  z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)                   -                         -       
  -   przeniesienia z kapitału / funduszu z aktualizacji wyceny                   -                         -       
4.2. Zmniejszenia kapita�u (funduszu) zapasowego- z tytu�u: 0,00  0,00  

  -   pokrycia strat bilansowych                   -                         -       
4.3.  Kapitał (fundusz) zapasowy - na koniec okresu 737 519,82  312 997,78  
5.  Kapita� (fundusz) z aktualizacji wyceny - na pocz�tek okresu 0,00  0,00  

5.1. Zwi�kszenie kapita�u (funduszu) z aktualizacji wyceny - z tytu�u: 0,00  0,00  

  - aktualizacji wartości środków trwałych                   -                         -       
5.2 Zmniejszenie kapita�u (funduszu) z aktualizacji wyceny - z tytu�u: 0,00  0,00  

  -   zbycia środków trwałych i przeniesienia na fundusz zapasowy                   -                         -       
5.3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - na koniec okresu 0,00  0,00  
6.  Pozosta�e kapita�y (fundusze) rezerwowe - na pocz�tek okresu  0,00  0,00  

6.1. Zwi�kszenie - z tytu�u: 0,00  0,00  

  - pozostałe zwiększenia                   -                         -       
6.2 Zmniejszenie - z tytu�u: 0,00  0,00  

  - pozostałe zmniejszenia                   -                         -       
6.3 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - na koniec okresu 0,00  0,00  
7.  Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu - przed korekt� ub. okresu 0,00  0,00  

7.1. Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu 0,00  0,00  

  korekty błędów podstawowych                   -                         -       
7.2. Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po korektach 0,00  0,00  

  a) zwi�kszenie (z tytu�u zysku z ub.r., minus odpisy zaliczkowe)                   -                         -       

  b) zmniejszenie (z tytu�u...) 0,00  0,00  

       -   wypłaty dywidendy                   -                         -       
       -   przeznaczenia na ZFŚS                   -                         -       
       -   pozostałe                   -                         -       
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00  0,00  
7.4. Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, 0,00  0,00  

  - korekty błędów podstawowych                   -                         -       
7.5. Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po korektach 0,00  0,00  

  a) zwi�kszenie (z tytu�u ...)                   -                         -       

  b) zmniejszenie (z tytu�u ...)                   -                         -       

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00  0,00  
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00  0,00  
8.  Wynik netto roku obrotowego (a-b-c) 735 088,95  424 522,04  

a) zysk netto wg RZiS    735 088,95        424 522,04     
b) strata netto wg RZiS (ze znakiem minus "-")                   -                         -       
c) zaliczkowe odpisy z zysku (ze znakiem minus "-")                   -                         -       

II.  Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 1 754 758,77  1 019 669,82  
IIIa. Planowany podzia� zysku - poza kapita�y w�asne (dywidenda itp.)                   -                         -       

IIIb. 
Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia 
straty) 1 754 758,77  1 019 669,82  
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
METODA POŚREDNIA 

za okres 01.01.2013 -31.12.2013 

Wyszczególnienie Kwota w zł za rok: 2013  
2013-12-31 2012-12-31 

A.  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej        474 688,31            223 890,52     

I. Zysk ( strata) netto 735 088,95  424 522,04  

II. Korekty razem (plus +, minus -) -112 191,67  -200 731,52  

  1. Amortyzacja       103 835,96             34 015,36     
  2. Zyski - (straty +) z tytułu różnic kursowych                      -                            -       
  3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                      -                            -       
  4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                      -                            -       
  5. Zmiana stanu rezerw                      -                            -       
  6. Zmiana stanu zapasów       648 760,09           541 296,33     
  7. Zmiana stanu należności    2 023 007,29        1 522 299,36     
  8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm.- z wyjątkiem pożyczek i kredytów  -  2 973 222,83        1 871 390,49     
  9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -       16 981,52             42 541,68     
  10. Inne korekty -       10 102,55             22 320,01     

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II) 398 193,72  246 110,53  
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej     

I. Wp�ywy 0,00  31 500,00  

  1. Zbycie wartości niemater. i prawn. oraz rzeczowych aktywów trw.                      -                            -       
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemat. i prawne                      -                            -       
  3. Z aktywów finansowych 0,00  31 500,00  

  a) w jednostkach powiązanych                      -                            -       
  b) w pozostałych jednostkach 0,00  31 500,00  

     - zbycie aktywów finansowych                      -                            -       
     - dywidendy i udziały w zyskach                      -                            -       
     - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych                      -                            -       
     - odsetki                      -                            -       
     - inne wpływy z aktywów finansowych                      -               31 500,00     
  4. Inne wpływy inwestycyjne                      -                            -       

II. Wydatki (ze znakiem minus "-") 0,00  0,00  

  1. Nabycie wartości niemater. i prawn. oraz rzeczowych aktywów trw.                      -                            -       
  2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne                      -                            -       
  3. Na aktywa finansowe, w tym:                      -                            -       
  a) w jednostkach powiązanych                      -                            -       
  b) w pozostałych jednostkach 0,00  0,00  

     - nabycie aktywów finansowych                      -                            -       
     - udzielone pożyczki długoterminowe                      -                            -       
  4. Inne wydatki inwestycyjne                      -                            -       

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II) 0,00  31 500,00  
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej     

I. Wp�ywy 0,00  0,00  

  
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału                      -                            -       
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  2. Kredyty i pożyczki                      -                            -       
  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych                      -                            -       
  4. Inne wpływy finansowe                      -                            -       

II. Wydatki (ze znakiem minus "-") 0,00  0,00  

  1. Nabycie udziałów (akcji) własnych                      -                            -       
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli                      -                            -       
  3. Inne, niż powyższe wydatki z tytułu podziału zysku                      -                            -       
  4. Spłaty kredytów i pożyczek                      -                            -       
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych                      -                            -       
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych                      -                            -       
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego                      -                            -       
  8. Odsetki                      -                            -       
  9. Inne wydatki finansowe                      -                            -       

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II) 0,00  0,00  

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +B.III+C.III) 398 193,72  277 610,53  

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:   0,00  

  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych                      -                            -       
F. �rodki pieni��ne na pocz�tek okresu 298 735,19  21 124,66  

G. �rodki pieni��ne na koniec okresu, w tym: 99 458,20  298 735,19  

  - o ograniczonej możliwości dysponowania                      -                            -       
 

INFORMACJA DODATKOWA 
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

MGM SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA. 

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU  

 

Sprawozdanie finansowe MGM Systems S.A za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013 

obejmuje bilans sporządzony na dzień 31/12/2013 wykazujący po stronie aktywów i 

pasywów 6 187 610,83 zł oraz rachunek zysków i strat zamykający się kwotą 735 088,95 

zł zysku. 

Zgodnie z art. 57 i 58 Ustawy o Rachunkowości MGM Systems S.A. odstępuje od 

obejmowania konsolidacją jednostki zależnej Teletechnika Sp. z o.o. 

Zgodnie z zasadą istotności obejmowanie konsolidacją jednostki zależnej Teletechnika 

Sp. z o.o., jest nieistotne ponieważ dane finansowe tej jednostki nie mają wpływu dla 
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realizacji obowiązku rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji finansowej i 

majątkowej MGM System SA. 

1. Metody wyceny i sposoby sporządzenia sprawozdania finansowego. 

1.1.   Metoda wyceny aktywów i pasywów. 

MGM Systems S.A. stosuje obligatoryjne metody wyceny wynikające z ustawy o 

rachunkowości oraz metody, co do których akt ten pozostawia jednostce 

gospodarczej prawo wyboru. 

W tym względzie chodzi o: 

 - wycenę towarów i materiałów krajowych wg cen zakupu, 

 - wycenę towarów i materiałów importowanych wg cen nabycia, 

 - amortyzacja ustalana na poziomie uznanym przez przepisy za koszty uzyskania 

przychodu zgodnie z art. 32 ustawy. 

 

         1.2.   Dokonane w roku obrotowym zmiany metod księgowości i wyceny 

         W okresie sprawozdawczym spółka nie wprowadziła zmian metod księgowości 

                     i wyceny. 

 

1.3. Zmiany w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego. 

                     Nie dokonano zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego. 

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wersji porównawczej 

 

1.4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność okresu sprawozdawczego 

z rokiem ubiegłym. 

       Spółka nie dokonała żadnych przeklasyfikowań danych zapewniając w ten sposób  
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        pełną porównywalność w latach 2012 – 2013 . 

 

1.5. Znaczące zdarzenia jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nie uwzględnione w  

                   Bilansie i Rachunku Zysków i Strat. 

                   Po dacie bilansowej nie wystąpiły znaczące zdarzenia mające wpływ na zmianę  

                   bilansu. 

 

1.6. Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu za okres  

       sprawozdawczy mające wpływ na wynik finansowy. 

                  Po dacie bilansowej nie było zdarzeń z lat ubiegłych mających wpływ na wynik 

finansowy. 

 

2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach bilansu. 

2.1. Obraz zmian wartości podstawowych grup składników majątku trwałego 

            firmy. 

            Szczegółowe informacje w zakresie grup rodzajowych środków trwałych oraz  

              wartości niematerialnych i prawnych przedstawia tabela: 

2013 

Wyszczególnienie 

grup 

Stan na 

01.01.2013. 

Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 

31.12.2012. 

Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 

Budynki i budowle 0,00  0,00 0,00 0,00 

Urządzenia 

techniczne i maszyny 

11 194,96 310 630,00 45 228,92 276 596,03 



Raport roczny za 2013 r.   
 

str.	  15	  
 

Środki transportu 84 639,53 15 000,00 16 772,14 82 867,39 

Inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem 95 834,49   325 630,00   62 001,06 359 463,42 

 

2012 

Wyszczególnienie 

grup 

Stan na 

01.01.2012 

Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 

31.12.2012. 

Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 

Budynki i budowle 0,00  0,00 0,00 0,00 

Urządzenia 

techniczne i maszyny 

18 555,40 0,00 7 360,44 11 194,96 

Środki transportu 78 273,21 27 000,00 20 633,68 84 639,53 

Inne środki trwałe 0,00   0,00 

Razem 96 828,61 27 000,00 27 994,12 95 834,49 

 

Wyszczególnienie 

grup 

Wartość 

środków 

trwałych wg. 

cen nabycia 

Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 

31.12.2013. 

WNiP  

Koszty zakończonych 

prac rozwojowych 

3 667,20 0,00  3 667,20 0,00 

Wartość firmy 30 031,13  21 021,84 9 009,29 

Inne WNiP 50 880,00 222 180,00 87 362,20 185 697,80 
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Razem 84 578,33 222 180,00 112 051,24     194 707,09 

 

Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście  

2.2. Wartości nie amortyzowanych środków trwałych na podstawie umów najmu,  

             dzierżawy, i leasingu. 

 Nie dotyczy. 

 

2.3. Zabezpieczenia wobec budżetu państwa i gminy z tytułu uzyskanych praw 

własności. 

 Nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym. 

 

2.4. Struktura własności kapitału podstawowego. 

Akcjonariusz 

Ilość akcji 

–wartość 

nominalna 

0,10 zł 

Stan na 01.01.2013 Zwiększenia Stan na 31.12.2013. 

ChromiecAndrzej  315 000 31 500,00  31 500,00 

Tarasiuk Marcin  735 000 73 500,00  73 500,00 

Kowalski Adam 210 000 21 000,00  21 000,00 

Godlewski 

Marek  

420 000 42 000,00  42 000,00 

Sawicki 

Grzegorz  

420 000 42 000,00  42 000,00 
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Matula Andrzej  420 000 42 000,00  42 000,00 

Pozostali 

Akcjonariusze 

315 000  31 500 31 500,00 

 

Akcjonariusz	  
Powiązanie	  z	  
Emitentem	  

Łączna	  liczba	  

akcji	  

Udział	  w	  
kapitale	  

zakładowym	  
Liczba	  głosów	  

Udział	  w	  liczbie	  
głosów	  

Marek	  Wiesław	  
Godlewski	  

Prezes	  Zarządu	   420	  000	   14,89%	   756	  000	   15,63%	  

Grzegorz	  Sawicki	   Członek	  Zarządu	   420	  000	   14,89%	   756	  000	   15,63%	  

Andrzej	  Matuła	   Członek	  Zarządu	   420	  000	   14,89%	   756	  000	   15,63%	  

Marcin	  Jerzy	  
Tarasiuk	  

Przewodniczący	  
Rady	  

Nadzorczej	  
735	  000	   26,05%	   1	  323	  000	   27,35%	  

Andrzej	  Rafał	  
Chromiec	  

Członek	  Rady	  
Nadzorczej	  

315	  000	   11,16%	   567	  000	   11,72%	  

Adam	  Robert	  
Kowalski	  

brak	   210	  000	   7,44%	   378	  000	   7,81%	  

Pozostali	   	   301	  500	   10,69%	   301	  500	   6,23%	  

RAZEM	  
	  

2	  821	  500	   100,00%	   4	  837	  500	   100,00%	  

 

W dniu 08.10.2011 zgodnie z uchwala Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 

MGM Systems Sp. z o.o. powstaje MGM Systems SA w drodze przekształcenia.  

Rejestr: Krajowy Rejestr Sądowy  

Numer: 0000400254 

Wysokość kapitału zakładowego: 282 150,00  

Wysokość kapitału docelowego: 252 000,00  
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Liczba akcji wszystkich emisji: 282 150,00 

 

Nazwa serii akcji: A 

Wartość nominalna akcji: 0,10 zł. 

Liczba akcji w danej sesji: 2 016 000,00 – na każda akcję przypadają dwa glosy na Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy  

Nazwa serii: B 

Liczba akcji w danej serii: 504 000,00 

Akcje nie są uprzywilejowane. 

Nazwa serii: C 

Liczba akcji w danej serii: 110 000 

Akcje nie są uprzywilejowane. 

Nazwa serii: D 

Liczba akcji w danej serii: 191 500 

Akcje nie są uprzywilejowane 

 

2.5. Stan kapitałów zapasowych i rezerwowych. 

Spółka w 2013 roku utworzyła kapitał zapasowy zgodnie z Protokołem Zgromadzenia 

Wspólników w kwocie 424 522,04 zł zysk 2012 rok 

 

2.6. Rezerwy tworzone zgodnie z art. 37 ust. 1 – 4 ustawy. 

 Jednostka nie ustalała aktywów z tytułu odroczonego podatku. 

 

2.7. Okres spłat zobowiązań ujętych w bilansie. 
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 Okres spłat zobowiązań: 

  - do 12 msc 3 496 270,48 zł  

  - powyżej 12 msc. Nie występują 

2.8. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. 

 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów -to polisy ubezpieczeniowe – 7.101,55  

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów – to usługi podwykonawców oraz inne 

usługi obce dotyczące 2013-34.476,80. 

 

2.9. Stan zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki. 

 Nie występuje. 

 

2.10. Stan zobowiązań warunkowych z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń 

 Nie występują. 

 

2.11. Dane o odpisach aktualizujących wartości należności ze wskazaniem stanu na  

 początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na 

 koniec roku obrotowego. 

 Nie wystąpiły. 

 

3. Uzupełniające dane o przychodach, kosztach oraz wyniku finansowym 

3.1. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży towarów. 

 Sprzedaż towarów    12.217 088,41 

Pozostałe przychody operacyjne         79.786,89 

 Przychody finansowe                     85.040,68 
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------------------------------------------------------------------ 

 Razem przychody                                    12.381 915,98 

3.2. Koszty i wynik bilansowy. 

 Koszty operacyjne                                    11.322 876,68 

 Pozostałe koszty operacyjne                               67 728,42 

 Koszty finansowe          58 330,93 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 Razem koszty                          11 448 936,03 

 Wynik bilansowy brutto – zysk:       932 979,95 

 

3.3. Nie planowane odpisy amortyzacyjne. 

 Nie wystąpiły. 

 

3.4. Wysokość odpisów aktualizacyjnych wartości zapasów na podstawie art. 35 ust 3 

 Ustawy. 

 Nie wystąpiły. 

 

3.5. Informacje o przychodach, kosztach działalności zaniechanej i przeznaczonej do 

 zaniechania. 

 Zaniechanie działalności w 2013 roku nie wystąpiło. Spółka nie przewiduje

 zaprzestania działalności w przyszłości. 

 

3.6. Specyfikacja pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem 

dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego. 
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L.p. Wyszczególnienie Kwota zwiększająca lub zmniejszająca 

Podstawę opodatkowania 

1 Strata brutto / wielkość zgodna z rachunkiem 

zysków i strat 

932 979,95 

2 Odsetki budżetowe 732,00 

3 Pozostałe NKUP 45.750,08 

 Razem dochód do podatkowa 979 462,03 

 

3.7. Rachunek zysków i strat. 

 Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej. 

 

3.8. Straty i zyski nadzwyczajne za poprzedni i bieżący rok obrotowy. 

 Straty nadzwyczajne w 2013 nie wystąpiły 

 W 2013 roku straty nadzwyczajne nie wystąpiły. 

 

3.9. Przepływy środków pieniężnych. 

 Spółka na dzień 31/12/2013 sporządziła sprawozdanie z przepływu środków 

 pieniężnych metodą pośrednią. 

 

4. Informacje pozostałe 

4.1. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu. 

Spółka na dzień 31/12/2013 roku zatrudniała 17 pracowników na umowę o pracę. 

 

4.2. Dane o wynagrodzeniu członków Zarządu. 
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Występują: 

Godlewski Marek  3 520,00 m-c/ 42 240,00 

Sawicki Grzegorz  3 520,00 m-c/ 42 420,00 

Matula Andrzej      4 000,00 m-c/ 48 000,00 

 

4.3. Dane o pożyczkach udzielonych członkom Zarządu. 

 Nie wystąpiły. 

 

5. Powiązania z innymi Spółkami: 

Nie wystąpiły. 

5.1. Wspólne przedsięwzięcia. 

 Nie wystąpiły. 

5.2. Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo. 

Wystąpiły: Teletechnika Sp. z o.o. 

Sprzedaż towarów i usług za 2013 rok – 94.292,03 

Zakup towarów i usług za 2013 rok – 113 570,00 

 

5.2.1. transakcje sprzedaży zakupu dla innych podmiotów powiązanych kapitałowo: 

nie wystąpiły, brak innych podmiotów powiązanych kapitałowo na dzień 

31.12.2013. 

Spółka posiada udziały w innych spółkach: 

TELETECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 

Numer KRS: 0000416001 NIP: 8992734487 

Posiadane udziały: 

990 (DZIEWIECSET DZIEWIECDZIESIAT) UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOSCI 49.500,00 
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Nie posiada całości udziałów Spółki Teletechnika 

Spółka nie podlega sprawozdaniu skonsolidowanemu Zgodnie z art. 57 i 58 Ustawy o 

Rachunkowości. 

 
 
 
…………………………………..   ………………………………………… 
Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której   Imię i nazwisko oraz podpis kierownika jednostki 
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych                 lub członków organu wieloosobowego. 
 
 
 
 
Sporządzono dnia,Wrocław   Data 26/05/2014. 
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4. Sprawozdanie	  Zarządu	  z	  działalności	  za	  rok	  2013.	  

Sprawozdanie	  Zarządu	  z	  
działalności	  spółki	  
MGM	  Systems	  S.A.	  

za	  rok	  2013	  
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I. WIZYTÓWKA 

Informacje	  ogólne	  o	  Spółce	  
	  
Nazwa	  (Firma):	   MGM	  SYSTEMS	  Spółka	  Akcyjna	  
Forma	  prawna:	   Spółka	  Akcyjna	  
Kraj	  siedziby:	   Polska	  
Siedziba:	   Wrocław	  
Adres:	   Krakowska	  141-‐155	  
Telefon:	   (+48)	  71	  72	  34	  827	  
Faks:	   (+48)	  71	  72	  34	  096	  
Strona	  internetowa:	   www.mgmsystems.pl	  
Poczta	  elektroniczna:	   info@mgmsystems.pl	  
NIP	   8982054615	  
REGON	   933032621	  
KRS	   0000400254	  
Kapitał	  zakładowy	   Kapitał	   zakładowy	   Spółki	   wynosi	   282.150,00	   zł	   i	   dzieli	  

się	   na	   2.821.500	   akcji	   o	   wartości	   nominalnej	   0,10	   zł	  
każda,	  w	  tym:	  

• 2.016.000	  akcji	  imiennych	  uprzywilejowanych	  co	  
do	  głosu	  serii	  A,	  

• 504.000	  akcji	  zwykłych	  na	  okaziciela	  serii	  B,	  
• 110.000	  akcji	  zwykłych	  na	  okaziciela	  serii	  C,	  	  
• 191.500	  akcji	  zwykłych	  na	  okaziciela	  serii	  D.	  

 

MGM Systems S.A. jest firmą wdrażającą projekty związane z restrukturyzacją oraz podnoszeniem 
efektywności zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych i energetycznych z zakresu 
zarządzania operacyjnego oraz technologii informatycznych. 
 
Pracownicy oraz partnerzy biznesowi Emitenta w dotychczasowej pracy zawodowej brali udział w 
wielu projektach realizowanych dla przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, sieci handlowych, 
urzędów, banków i innych instytucji. Posiadają także ugruntowaną wiedzę z zakresu systemów 
zarządzania potwierdzoną przez takie instytucje jak: 
 

• BSI - BSI Group Polska Sp. z o. o. jest samodzielną jednostką certyfikującą, 
• AFNOR - (fr. Association Francaise de Normalisation - Francuskie Stowarzyszenie 

Normalizacyjne) narodowy instytut normalizacyjny, 
• TUV Theringen e.V. z siedzibą w Jenie – samodzielna jednostka certyfikacyjna, PCBC – 

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. 
 
Wykorzystywanie specjalistycznych narzędzi analitycznych pozwala na przeprowadzenie cyklu 
symulacji wydajności wspomnianych procesów wraz z kalkulacją wykorzystanych w nich zasobów 
(czasu, zaangażowania pracowników, wykorzystanych urządzeń, zużycia materiałów 
eksploatacyjnych, amortyzacji), co ma na celu wyłonienie optymalnego scenariusza procesów (w tym: 
poprawy jakości wytwarzanych wyrobów i świadczonych usług; optymalizacji kosztów; pozbycia się 
tzw. "wąskich gardeł"; etc.). 
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W ofercie MGM Systems są także usługi związane z zarządzaniem projektem wdrożenia systemów 
zintegrowanych na zlecenie inwestora wraz z nadzorowaniem wszystkich prac prowadzonych przez 
dostawców rozwiązań oraz dokonywaniem ich odbiorów. Istotną cechą świadczącą o przewadze 
konkurencyjnej MGM Systems na tle innych organizacji konsultingowych jest posiadanie własnych 
zasobów (z Pionu Technicznego i z Pionu Doradztwa) realizujących kompleksowe projekty u klientów. 
 
Specjaliści z MGM Systems S.A. skupiają się na kompleksowym podejściu do organizacji. Współpracę 
z klientem rozpoczyna diagnoza stanu obecnego oraz porównanie go z celami krótko i 
długoterminowymi wyznaczonymi przez klienta. W przypadku, gdy organizacja nie ma jasno 
określonych celów lub napotyka na trudności w ich precyzyjnym i trafnym formułowaniu, zespół 
pracuje nad nimi, tworzy także spójną i realistyczną wizję oraz misję firmy. 
 
Działalność Emitenta to coś więcej niż szkolenia, polega ona na tworzeniu rozwiązań problemów, z 
którymi klienci sobie nie radzą, uwalnia niewykorzystany dotychczas w firmach potencjał. Celem 
zespołu jest identyfikacja i uruchomienie pełnego zakresu zasobów organizacji klientów. 
MGM Systems SA jest firmą konsultingową wdrażającą projekty związane z restrukturyzacją oraz 
podnoszeniem efektywności zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych i energetycznych z 
zakresu zarządzania operacyjnego oraz technologii informatycznych. 
 
Rodzaj przeważającej działalności (wg PKD 2007): 
6202 Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki. 
 
Spółka zależna Teletechnika Sp. z o.o. 
 
Spółka Teletechnika Sp. z o.o. zawiązana została na mocy zawarcia umowy spółki z dnia 14 lutego 
2012 roku. Teletechnika Sp. z o.o. świadczy usługi koncentrujące się na obsłudze przedsiębiorstw w 
zakresie systemów kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy, monitoringu przemysłowego, okablowania 
strukturalnego oraz instalacji niskoprądowych. 
MGM Systems S.A. posiada 99% udziału w kapitale zakładowym TELETECHNIKA Sp. z o.o. 
 
Nazwa	  (Firma):	   TELETECHNIKA	  Sp.	  z	  o.o.	  
Forma	  prawna:	   Spółka	  Akcyjna	  
Kraj	  siedziby:	   Polska	  
Siedziba:	   Wrocław	  
Adres:	   Krakowska	  141-‐155	  
NIP	   8992734487	  
KRS	   0000416001	  
Kapitał	  zakładowy	   Kapitał	  zakładowy	  Spółki	  wynosi	  50.000,00	  zł	  i	  dzieli	  się	  

na	  1.000	  udziałów,	  o	  wartości	  50	  zł	  każdy.	  
 
Sprawozdanie finansowe Teletechnika Sp. z o.o. nie podlega sprawozdaniu skonsolidowanemu 
zgodnie z art. 58 Ustawy o Rachunkowości. 

Zawiązanie	  Spółki	  

MGM SYSTEMS S.A. została utworzona na mocy Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników Spółki MGM Systems Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie przekształcenia w 
spółkę akcyjną z dnia 8 października 2011 roku przed notariuszem dr Rafałem Citowiczem w 
Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej nr 17 lokal 4, Rep. A 2225/2011. 
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Rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 25 października 2011 roku, na 
mocy postanowienia z tego samego dnia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, 
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000400254. 

Akcjonariat	  w	  podziale	  na	  udział	  w	  kapitale	  zakładowym	  i	  w	  ogólnej	  liczbie	  
głosów	  na	  Walnym	  Zgromadzeniu	  Spółki	  (stan	  na	  31.12.2013	  r.):	  

 
Na dzień 31 grudnia 2013 roku struktura akcjonariatu Spółki przedstawiała się w następujący sposób: 
 

Osoba	   Stanowisko	  
Łączna	  
liczba	  
akcji	  

Udział	  w	  
kapitale	  

zakładowym	  
Głosy	  

Udział	  w	  
liczbie	  
głosów	  

Marek	  Wiesław	  
Godlewski	  

Prezes	  
Zarządu	   420	  000	   14,89%	   756	  000	   15,63%	  

Grzegorz	  Sawicki	   Członek	  
Zarządu	   420	  000	   14,89%	   756	  000	   15,63%	  

Andrzej	  Matuła	   Członek	  
Zarządu	   420	  000	   14,89%	   756	  000	   15,63%	  

Marcin	  Jerzy	  
Tarasiuk	  

Przewodniczą
cy	  Rady	  

Nadzorczej	  
735	  000	   26,05%	   1	  323	  000	   27,35%	  

Andrzej	  Rafał	  
Chromiec	  

Członek	  Rady	  
Nadzorczej	   315	  000	   11,16%	   567	  000	   11,72%	  

Adam	  Robert	  
Kowalski	   	   210	  000	   7,44%	   378	  000	   7,81%	  

Pozostali	   	   301	  500	   10,69%	   301	  500	   6,23%	  

RAZEM	   	   2	  821	  500	   100,00%	   4	  837	  500	   100,00%	  

Organy	  Spółki	  
	  

• Rada Nadzorcza (stan na 31.12.2013 r.): 

ü Marcin Tarasiuk – Przewodniczący 
ü Andrzej Chromiec – Członek 
ü Bartłomiej Wiązowski – Członek 
ü Katarzyna Gabrysiak – Członek 
ü Andrzej Woźniakowski - Członek 

 
• Zarząd Spółki (stan na 31.12.2013 r.): 

ü Marek Godlewski – Prezes Zarządu 
ü Grzegorz Sawicki – Członek Zarządu 
ü Andrzej Matuła – Członek Zarządu 
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II.	  WYNIKI	  SPÓŁKI	  
 
MGM Systems S.A. w 2013 roku osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 12 217 088,41 
zł uzyskując zysk netto w wysokości 735 088,95 zł. 
 
Wzrost zysku netto w stosunku do 2012 roku wyniósł ponad 310 000 zł (ponad 73%), zaś wzrost 
przychodów wyniósł ponad 7 230 000 zł (ponad 145%). 
Działalność operacyjna prowadzona jest w sposób zrównoważony, uzyskując przychody zarówno 
poprzez świadczenie usług jak i sprzedaż sprzętu informatycznego. Ogólna sytuacja finansowa MGM 
Systems S.A. jest dobra. 
 
Spółka na dzień 31.12.2013 roku zatrudniała 17 pracowników na umowę o pracę. 

III.	  WAŻNIEJSZE	  WYDARZENIA	  W	  2013	  ROKU	  
 
Do wydarzeń mających najistotniejszy wpływ w 2013 roku na działalność spółki należy zaliczyć: 

Umowa	  z	  Wrocławską	  Agencją	  Rozwoju	  Regionalnego	  S.A.	  

W kwietniu 2013 roku MGM Systems S.A. zawarła umowę z Wrocławską Agencją Rozwoju 
Regionalnego S.A. na dofinansowanie w ramach projektu "Wdrożenie systemów B2B: integrującego 
zarządzanie procesami logistycznymi oraz integrującego zarządzanie procesami opieki systemowej" w 
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 8.2 "Wspieranie 
wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B". Przyznana wartość dofinansowania wyniosła 
365.154,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosiła 610.090,00 zł. 

Wejście	  w	  życie	  umowy	  MGM	  System	  S.A.	  z	  Politechniką	  Wrocławską	  

W 2013 r. weszła w życie umowa zawarta pomiędzy MGM Systems S.A. (zwanym również 
"Konsorcjantem biznesowym") a Politechniką Wrocławską ("Liderem Konsorcjum"). Celem 
Konsorcjum jest realizacja Projektu pod nazwą "Platforma optymalizacji procesów biznesowych w 
zintegrowanych systemach informacyjnych" finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju. Wartość przyznanego Politechnice Wrocławskiej dofinansowania wynosi 8.308.312 zł. 
Na podstawie przedmiotowej umowy, Emitent we współpracy z Liderem Konsorcjum realizował będzie 
część zadań badawczych przewidzianych w projekcie, a także uzyskuje wyłączne prawo do 
dysponowania prawami majątkowymi pochodzącymi z uzyskanych wyników badań przemysłowych lub 
prac rozwojowych, będących efektem działalności Lidera Konsorcjum w ramach projektu. 
Głównym celem realizowanego projektu jest opracowanie Metodyki elastycznego doboru metod 
analizy, planowania i optymalizacji procesów zarządzania zasobami przedsiębiorstwa w 
dziedzinowych systemach informacyjnych oraz opracowanie odpowiedzialnych za realizację Metodyki 
programowych komponentów systemu złożonego i ich integrację w ramach Platformy optymalizacji 
procesów biznesowych w zintegrowanych systemach informacyjnych. 
W wyniku wdrożenia wyników prac badawczych realizowanego projektu do działalności MGM 
Systems S.A., Emitent będzie w stanie osiągnąć przewagę konkurencyjną na rynku usług 
informatycznych poprzez dostęp do innowacyjnych metod modelowania, analizy i optymalizacji 
systemów informacyjnych i informatycznych, w tym wykorzystujących nowoczesne techniki 
informacyjno-komunikacyjne. Planowane wykorzystanie wyników prac obejmować będzie m.in. 
świadczenie na rzecz podmiotów zewnętrznych innowacyjnej usługi polegającej na optymalizacji 
procesów transportowych dla obszarów miejskich i pozamiejskich w zakresie transportu drogowego 
oraz tworzenie dedykowanych systemów optymalizacyjnych procesy zarządzania zasobami 
transportowymi, wykorzystujące opracowaną w ramach projektu Metodykę. 
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Zawarcie	  umowy	  MGM	  System	  S.A.	  z	  firmą	  zajmującą	  się	  przetwórstwem	  drewna	  

W listopadzie 2013 r. MGM Systems S.A. zawarł znaczącą umowę z jedną z krajowych firm 
zajmujących się przetwórstwem drewna, której przedmiotem jest dostawa sprzętu serwerowego oraz 
specjalistycznego oprogramowania związanego z tworzonym systemem B2B. Wartość podpisanej 
umowy wyniosła 2.277.420,00 zł netto. Termin zakończenia projektu to 31 marzec 2014 r. 

Umowa	  MGM	  System	  S.A.	  na	  dostawę	  sprzętu	  komputerowego	  i	  oprogramowania	  

W grudniu 2013 r. MGM Systems S.A. zawarł znaczącą umową, której przedmiotem jest dostawa 
sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach tworzonej infrastruktury teleinformatycznej 
oraz wdrożenie systemu B2B do działalności firmy działającej w sektorze producentów wyrobów z 
drewna. 
Wartość podpisanej umowy wynosiła 767 620 zł netto. Termin jej realizacji przypadał do 28 lutego 
2014 roku. Przedmiotowa umowa stanowiła kontynuację realizowanej strategii działania związanej ze 
świadczeniem usług z zakresu IT oraz dostawach sprzętu informatycznego dla klientów. 

IV.	  ROZWÓJ	  SPÓŁKI	  
 
W 2014 roku MGM Systems S.A. koncentrować się będzie na realizacji umów zawartych jeszcze w 
roku poprzednim głównie związanych z budową systemów B2B oraz na pozyskiwaniu nowych 
klientów. Planowane jest zatrudnienie nowych osób specjalistów z zakresu logistyki oraz specjalistów 
od analiz algorytmów matematycznych niezbędnych do realizacji projektu z Politechniką Wrocławską. 
 
W 2014 roku Spółka rozpocznie prace nad modernizacją produktu SON i zmodyfikowaną wersję 
przygotuje do sprzedaży dla klientów. W 2014 roku Spółka ma w planach zwiększyć zespół 
sprzedażowy zatrudniając nowych handlowców. 
 
W 2014 roku Spółka zatrudni inżynierów IT zwiększając swój potencjał na rynku usług 
informatycznych oraz wzmacniając dotychczasowy dział realizacji. 
 
W 2014 roku Spółka planuje rozpoczęcie procesu przygotowywania się do akwizycji podmiotów z 
rynku usług informatycznych (sieci informatyczne i serwis elektroniki). 

V.	  OPIS	  CZYNNIKÓW	  RYZYKA	  I	  ZAGROŻEŃ 

Do głównych zagrożeń związanych z działalnością Spółki należy zaliczyć: 
 
Ryzyko fluktuacji kadr 
 
MGM SYSTEMS S.A. działa w oparciu o wiedzę oraz doświadczenie zatrudnianych pracowników. 
Dalszy rozwój Spółki zależy w dużej mierze od stabilności zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych 
pracowników oraz kadry wyższego szczebla. Możliwość utraty kluczowych dla Spółki specjalistów i ich 
odejścia do firm konkurencyjnych z branży mogłaby wpłynąć na jakość realizacji projektów 
wdrożeniowych oraz pogorszenie warunków kontraktów realizowanych w przyszłości, a jednocześnie 
na wzmocnienie podmiotów konkurencyjnych. Rekrutacja nowych pracowników z pożądanym 
wykształceniem oraz doświadczeniem jest procesem długotrwałym, mogącym wydłużyć termin 
osiągnięcia oczekiwanej przez Spółkę efektywności. Ponadto zatrudnienie nowych pracowników wiąże 
się z poniesieniem dodatkowych kosztów związanych z rekrutacją oraz obniżoną wydajnością pracy w 
pierwszych miesiącach po zatrudnieniu. Spółka w celu ograniczenia ryzyka utraty kluczowych 
pracowników tworzy w firmie system motywacyjny w formie udzielanych nagród, dba o budowanie 
więzi pomiędzy Spółką a pracownikami oraz stale monitoruje rynek pracy, aby utrzymywać 
konkurencyjne warunki zatrudnienia.  
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Ryzyko utraty reputacji 
 
Pozyskiwanie nowych klientów uzależnione jest od tego, czy Spółka postrzegany jest jako podmiot 
rzetelny i wiarygodny. Utrata reputacji może w istotnym stopniu wpływać na wyniki ekonomiczne. 
Spółka dokłada wszelkich starań, aby świadczone przez niego usługi odznaczały się najwyższą 
jakością i profesjonalizmem. Znaczną część pracowników Spółki stanowią osoby o dużym 
doświadczeniu, posiadające formalne kwalifikacje zawodowe. w Jednym z działań mających 
przyczynić się do wzrostu rozpoznawalności i wiarygodności Spółki było wprowadzenie akcji serii B, C 
i D do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. 
 
Ryzyko związane z brakiem realizacji założonych celów strategicznych 
 
MGM SYSTEMS S.A. założyła coroczne plany strategiczne na lata 2013 – 2015. W roku 2013 Spółka 
prowadziła penetrację rynku, poprzez działania takie jak rozwijanie nowych produktów i usług jako 
odpowiedź na zapotrzebowanie rynku, opracowanie katalogu wyrobów czy promocja na targach i 
konferencjach, pismach branżowych. Skuteczność tych działań przejawiała się wzrostem przychodów 
ze sprzedaży osiągniętych w roku 2013. 
Rok 2014 będzie stanowił kontynuację działań z roku 2013, a także Spółka będzie świadczyć usługi 
także dla klientów spoza Polski, w tym krajów UE takich jak Wielka Brytania, Francja czy Niemcy. 
Oferowane będą dodatkowe, komplementarne usługi w zakresie wybranych, specjalistycznych 
rozwiązań. 
Wszystkie te działania mają sprzyjać długofalowej strategii Spółki, tj.: 

1) wprowadzeniu i rozwinięciu nowych produktów oferowanych przez Spółkę, 
2) zbudowaniu trwałych relacji z dostawcami materiałów, sprzętu oraz mediów, 
3) uzyskaniu statusu autoryzowanego dostawcy w międzynarodowych korporacjach, 
4) zwiększeniu przewagi konkurencyjnej poprzez budowanie grupy kapitałowej, 
5) pozyskaniu kapitału na budowanie kompetencji. 

 
Należy wziąć pod uwagę sytuację, w której działania Spółki podjęte w związku z realizacją wyżej 
wymienionych zadań okażą się nietrafne w wyniku zmian rynkowych. Istnieje zatem ryzyko nie 
osiągnięcia części lub wszystkich założonych celów strategicznych. W celu ograniczenia niniejszego 
ryzyka Spółka na bieżąco analizuje czynniki mogące mieć potencjalnie niekorzystny wpływ na 
działalność i wyniki, oraz zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę zdolną do realizacji długofalowej 
strategii. 
 
Ryzyko wpływu sytuacji gospodarczej Polski na wyniki Spółki 
 
MGM SYSTEMS S.A. świadczy usługi dla przedsiębiorstw o różnym profilu działalności, m.in. 
przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych, podmiotów z kategorii ochrony zdrowia, podmiotów z 
branży energetycznej. Rozwój gospodarczy rynku krajowego ma wpływ na poszczególne branże i 
operujące w ich zakresie przedsiębiorstwa, będące potencjalnymi usługobiorcami Spółki. Spadek 
tempa wzrostu produktu krajowego brutto może obniżyć rentowność polskich przedsiębiorstw i 
uszczuplić ich budżety przeznaczone na inwestycje i usługi oferowane przez Spółkę. 
Ewentualna negatywna ocena wysokości obecnych i przyszłych dochodów uzyskiwanych przez 
przedsiębiorstwa, wobec pogarszającej się sytuacji gospodarczej w Polsce, mogłaby doprowadzić do 
spadku popytu na usługi oferowane przez Spółkę. 
 
Ryzyko konkurencji 
 
MGM SYSTEMS S.A. działa jako spółka doradcza, oferując kompleksowe rozwiązania dla organizacji 
o różnym profilu działalności. Za konkurencję Spółki należy uznać spółki konsultingowe, działające w 
poszczególnych branżach, filie zagranicznych koncernów powstające na terenie Polski oraz osoby 
fizyczne prowadzące działalność doradczą. Rynek jest bardzo rozdrobniony i trudno jest wskazać 
podmioty/osoby posiadające znaczący udział w rynku. Ponadto nie można wykluczać pojawienia się 
nowych podmiotów, o profilu działalności podobnym do Spółka. Silna konkurencja, w tym 
zróżnicowana forma prowadzenia działalności przez podmioty konkurencyjne, powiązania podmiotów 
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konkurencyjnych z koncernami zagranicznymi oraz wzrost liczby podmiotów prowadzących 
działalność doradczą może wpłynąć na zmniejszenie ilości realizowanych przez Spółkę projektów oraz 
ich jednostkowej wartości. 
 
Ryzyko zmiennego otoczenia prawnego 
 
Na działalność Spółki mają wpływ zmieniające się przepisy prawa i różne jego interpretacje, w 
szczególności w zakresie przepisów podatkowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, regulacji 
prawnych dotyczących branż poszczególnych klientów Spółki, prawa spółek handlowych. W związku z 
dostosowywaniem prawa polskiego do wymogów Unii Europejskiej, zmiany przepisów prawnych mogą 
mieć poważny wpływ na otoczenie prawne działalności gospodarczej, w tym działalności Spółki. 
Każde wejście w życie nowej, istotnej dla obrotu gospodarczego regulacji, może wiązać się m. in. z 
problemami interpretacyjnymi, niejednolitym orzecznictwem sądów czy niekorzystnymi interpretacjami 
przyjmowanymi przez organy administracji publicznej. 

VI.	  POSIADANE	  PRZEZ	  MGM	  SYSTEMS	  S.A.	  ODDZIAŁY	  (ZAKŁADY)	  
 
Nie dotyczy. Spółka nie posiada oddziałów i zakładów. 

VII.	  WAŻNIEJSZE	  OSIĄGNIĘCIA	  W	  DZIEDZINIE	  BADAŃ	  I	  ROZWOJU	  
	  
Nie dotyczy. Spółka nie prowadziła działań w dziedzinie badań i rozwoju. 

VIII.	  NABYCIE	  AKCJI	  WŁASNYCH	  
	  
Nie dotyczy. Spółka nie nabywała akcji własnych. 
 
 
 
 
 
 
Sporządzono dnia 26/05/2014, Wrocław 
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5. Opinia	  i	  raport	  biegłego	  rewidenta	  
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6. Oświadczenia	  Zarządu.	  

Zarząd MGM SYSTEMS S.A. („Emitent") oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, 
roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku 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. 
 
 

Marek Godlewski 
Prezes Zarządu 

Grzegorz Sawicki        Andrzej Matuła 
Członek Zarządu        Członek Zarządu 
 
 
 
 
 
 
Zarząd MGM SYSTEMS S.A. („Emitent") oświadcza, że podmiot uprawniony do badania 
sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 
obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, 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. 
 
 
 

Marek Godlewski 
Prezes Zarządu 

Grzegorz Sawicki        Andrzej Matuła 
Członek Zarządu        Członek Zarządu 
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7. Informacje	   na	   temat	   stosowania	   przez	   Emitenta	   zasad	   ładu	  
korporacyjnego,	   o	   których	  mowa	  w	   dokumencie	   „Dobre	   Praktyki	  
Spółek	  Notowanych	  na	  NewConnect”.	  

LP. ZASADA 
Tak/ 

Nie/Nie 
dotyczy 

KOMENTARZ 

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i 
efektywną politykę informacyjną, zarówno z 
wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z 
użyciem nowoczesnych technologii oraz 
najnowszych narzędzi komunikacji 
zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz 
szeroki i interaktywny dostęp do informacji. 
Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z 
tych metod, powinna zapewnić odpowiednią 
komunikację z inwestorami i analitykami, 
wykorzystując w tym celu również nowoczesne 
metody komunikacji internetowej, umożliwiać 
transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z 
wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować 
przebieg obrad i upubliczniać go na stronie 
internetowej. 

TAK 

Wysokie koszty transmisji 
oraz rejestracji przebiegu 
obrad Walnych Zgromadzeń 
powodują iż Spółka w 
najbliższym czasie nie będzie 
transmitowała obrad Walnego 
Zgromadzenia z 
wykorzystaniem sieci Internet 
oraz nie będzie rejestrowała 
przebiegu obrad. 

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do 
informacji niezbędnych do oceny sytuacji i 
perspektyw spółki oraz sposobu jej 
funkcjonowania. 

TAK  

3.  Spółka prowadzi korporacyjną stronę 
internetową i zamieszcza na niej: 
3.1. podstawowe informacje o spółce i jej 
działalności (strona startowa), 

TAK  

3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem 
rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje 
najwięcej przychodów, 

TAK  

3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z 
określeniem pozycji emitenta na tym rynku, TAK 

Emitent zawarł opis rynku na 
którym działa w Dokumencie 
Inf. Z powodu specyfiki 
rynku, dynamicznie 
zachodzących na nim zmian, 
pozycja Emitenta na tym 
rynku jest trudna do 
określenia  

3.4. życiorysy zawodowe członków organów 
spółki, TAK  
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 3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie 
oświadczenia członka rady nadzorczej, 
informacje o powiązaniach członka rady 
nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym 
akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% 
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 
spółki, 

TAK  

3.6. dokumenty korporacyjne spółki, TAK  

3.7. zarys planów strategicznych spółki, TAK 
Zarys planów strategicznych 
na lata 2012-2015 zawarty 
jest w Dokumencie Inf. 
Emitenta. 

3.8. opublikowane prognozy wyników 
finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z 
założeniami do tych prognoz oraz korektami do 
tych prognoz (w przypadku, gdy emitent 
publikuje prognozy), 

TAK 

Emitent zamieszcza prognozy 
wyników finansowych w 
publikowanych komunikatach 
i dokumentach, w tym w 
Dokumencie Inf. Odnośniki 
do tych dokumentów znajdują 
się na stronie internetowej 
Emitenta 

3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze 
wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji 
znajdujących się w wolnym obrocie, 

TAK  

3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest 
odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie 
oraz kontakty z mediami, 

TAK  

3.11. (skreślony)   

3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe, TAK  

3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji 
finansowych raportów okresowych, dat walnych 
zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami  
i analitykami oraz konferencji prasowych, 

TAK  

3.14. informacje na temat zdarzeń 
korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, 
oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub 
ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z 
uwzględnieniem terminów oraz zasad 
przeprowadzania tych operacji. Informacje te 
powinny być zamieszczane w terminie 
umożliwiającym podjęcie przez inwestorów 
decyzji inwestycyjnych, 

TAK  

3.15. (skreślony)   
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3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw 
objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w 
trakcie walnego zgromadzenia, wraz z 
odpowiedziami na zadawane pytania, 

TAK  

3.17. informację na temat powodów odwołania 
walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub 
porządku obrad wraz z uzasadnieniem, 

TAK  

3.18. informację o przerwie w obradach walnego 
zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy, TAK  

3.19. informacje na temat podmiotu, z którym 
spółka podpisała umowę o świadczenie usług 
Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem 
nazwy, adresu strony internetowej, numerów 
telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej 
Doradcy, 

TAK  

3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni 
funkcję animatora akcji emitenta, TAK  

3.21. dokument informacyjny (prospekt 
emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy, 

TAK  

3.22. (skreślony)   
 Informacje zawarte na stronie internetowej 

powinny być zamieszczane w sposób 
umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. 
Emitent powinien dokonywać aktualizacji 
informacji umieszczanych na stronie 
internetowej. W przypadku pojawienia się 
nowych, istotnych informacji lub wystąpienia 
istotnej zmiany informacji umieszczanych na 
stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać 
przeprowadzona niezwłocznie. 

TAK  

4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę 
internetową, według wyboru emitenta, w języku 
polskim lub angielskim. Raporty bieżące i 
okresowe powinny być zamieszczane na stronie 
internetowej co najmniej w tym samym języku, 
w którym następuje ich publikacja zgodnie z 
przepisami obowiązującymi emitenta. 

TAK  
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5.  

Spółka powinna prowadzić politykę 
informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym 
celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną 
powinna wykorzystywać indywidualną dla danej 
spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na 
stronie www.GPWInfoStrefa.pl. 

NIE 

Spółka prowadzi własną 
korporacyjną stronę 
internetową, z zakładką 
dotyczącą Relacji 
Inwestorskich, gdzie znajdują 
się informacje oraz 
dokumenty pozwalające na 
ocenę sytuacji Emitenta. 
Emitent zamierza z niego 
korzystać w roku bieżącym. 

6. Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty 
z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, 
celem umożliwienia mu prawidłowego 
wykonywania swoich obowiązków wobec 
emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę 
odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym 
Doradcą. 

TAK 

 

7. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, 
które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla 
wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę 
swoich obowiązków, emitent niezwłocznie 
powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego 
Doradcę. 

TAK 

 

8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu 
Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i 
informacji niezbędnych do wykonywania 
obowiązków Autoryzowanego Doradcy. 

TAK 

 

9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 
9.1. informację na temat łącznej wysokości 
wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i 
rady nadzorczej, 

TAK 

 

9.2. informację na temat wynagrodzenia 
Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od 
emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta 
usług w każdym zakresie. 

TAK 
 

10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni 
uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia 
w składzie umożliwiającym udzielenie 
merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane 
w trakcie walnego zgromadzenia. 

TAK 

 

11. 
Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy 
współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien 
organizować publicznie dostępne spotkanie z 
inwestorami, analitykami i mediami. 

NIE 

Z powodu wysokich kosztów 
organizacji oraz niskiego 
zainteresowania tego typy 
spotkaniami, Emitent w 2013 
r. nie organizował takich 
spotkań. Na wszelkie pytania 
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ze strony inwestorów, 
Emitent udziela odpowiedzi 
odpowiednimi środkami 
komunikacji. Emitent 
zamierza organizować takie 
spotkania w przyszłości. 

12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie 
emisji akcji z prawem poboru powinna 
precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej 
ustalenia lub zobowiązać organ do tego 
upoważniony do ustalenia jej przed dniem 
ustalenia prawa poboru, w terminie 
umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej. 

TAK 

 

13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny 
zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu 
czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi 
określone zdarzenia korporacyjne a datami, w 
których ustalane są prawa akcjonariuszy 
wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych. 

TAK 

 

13
a. 

W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta 
od akcjonariusza posiadającego co najmniej 
połowę kapitału zakładowego lub co najmniej 
połowę ogółu głosów w spółce, informacji o 
zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego 
zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 
3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta 
niezwłocznie dokonuje czynności, do których 
jest zobowiązany w związku z organizacją i 
przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. 
Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku 
upoważnienia przez sąd rejestrowy 
akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego 
walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 
KSH. 

TAK 

 

14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień 
wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, 
aby czas przypadający pomiędzy nimi był 
możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie 
dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie 
dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami 
wymaga szczegółowego uzasadnienia. 

TAK 

 

15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie 
wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać 
tylko takie warunki, których ewentualne 
ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa 
do dywidendy. 

TAK 
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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 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. 

NIE 

Emitent publikuje raporty 
kwartalne, zaś wszystkie 
zdarzenia istotne dla 
działalności Spółki 
przekazywane są w formie 
raportów bieżących. 
Emitent rozpoczął publikację 
raportów miesięcznych w 
2014 r. 

16
a. 

W przypadku naruszenia przez emitenta 
obowiązku informacyjnego określonego w 
Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego 
Systemu Obrotu („Informacje bieżące i 
okresowe przekazywane w alternatywnym 
systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent 
powinien niezwłocznie opublikować, w trybie 
właściwym dla przekazywania raportów 
bieżących na rynku NewConnect, informację 
wyjaśniającą zaistniałą sytuację. 

TAK 
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8. Wynagrodzenie	  Członków	  Zarządu	  i	  Rady	  Nadzorczej	  

 
Łączna wartość wynagrodzenia Zarządu w 2013 r. wyniosła 132.660,00 zł. 
Łączna wartość wynagrodzenia Rady Nadzorczej w 2013 r. wyniosła 0,00 zł. 
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9. Wynagrodzenie	  Autoryzowanego	  Doradcy	  

 
Wynagrodzenie dla Autoryzowanego Doradcy w 2013 roku wyniosło 12.000 zł. 
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10. Dane	  teleadresowe	  

Nazwa	  (Firma):	   MGM	  SYSTEMS	  Spółka	  Akcyjna	  
Forma	  prawna:	   Spółka	  Akcyjna	  
Kraj	  siedziby:	   Polska	  
Siedziba:	   Wrocław	  
Adres:	   Krakowska	  141-‐155	  
Telefon:	   (+48)	  71	  72	  34	  827	  
Faks:	   (+48)	  71	  72	  34	  096	  
Strona	  internetowa:	   www.mgmsystems.pl	  
Poczta	  elektroniczna:	   info@mgmsystems.pl	  
NIP	   8982054615	  
REGON	   933032621	  
KRS	   0000400254	  
 


