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EUROSYSTEM S.A.
Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2011

Chorzów, dnia 14 listopada 2011 roku
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I.

INFORMACJE O SPÓŁCE
I.A.

INFORMACJE OGÓLNE

Pełna nazwa (firma):

EUROSYSTEM Spółka akcyjna

Siedziba:

CHORZÓW

Numer KRS:

369590

Numer REGON:

271172449

Numer NIP:

634-013-51-04

Adres:

ul. Armii Krajowej 9A, 41-506 CHORZÓW

Adres e-mail:

euro@eurosystem.com.pl

Adres strony internetowej:

www.eurosystem.com.pl

Autoryzowany doradca:

WDM Autoryzowany Doradca Sp. z o.o.
ul. Kiełbaśnicza 28, 50-109 WROCŁAW

I.B.

ORGANY SPÓŁKI

RADA NADZORCZA (skład na dzień 30 września 2011 roku):
Sylwia BRAWAŃSKA
Janina GRĘBOWICZ
Adam GRĘBOWICZ
Bogdan BRAWAŃSKI
Natalia GRĘBOWICZ
Adriana KOZIELSKA

- przewodnicząca Rady Nadzorczej
- wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
- sekretarz Rady Nadzorczej
- członek Rady Nadzorczej
- członek Rady Nadzorczej
- członek Rady Nadzorczej

ZARZĄD (skład na dzień 30 września 2011 roku):
Krzysztof T. GRĘBOWICZ - prezes Zarządu
Krzysztof KOZIELSKI
- wiceprezes Zarządu

2

RAPORT ZA 3Q2011 EUROSYSTEM S.A.

II.

WYBRANE DANE FINANSOWE
III KWARTAŁ 2011 R.
Dane jednostkowe/skonsolidowane

III kwartał 2011

III kwartał 2011

III kwartał 2010

narastająco
okres od
01.07.2011 do
30.09.2011
a) kapitał własny,

III kwartał 2010
narastająco

okres od
01.01.2011 do
30.09.2011

okres od
01.07.2010 do
30.09.2010*

okres od
01.01.2010 do
30.09.2010*

3 431 549,14

3 431 549,14

2 628 352,87

2 628 352,87

b) należności długoterminowe,

-

-

-

-

c) należności krótkoterminowe,

731 419,45

731 419,45

891 541,21

891 541,21

d) środki pieniężne i inne aktywa
pieniężne,

800 021,49

800 021,49

19 575,51

19 575,51

e) zobowiązania długoterminowe,

400 722,95

400 722,95

503 322,95

503 322,95

f) zobowiązania krótkoterminowe,

838 980,67

838 980,67

930 211,49

930 211,49

g) amortyzacja,

125 298,90

358 458,36

124 080,60

408 343,14

h) przychody netto ze sprzedaży,

171 429,82

1 589 813,57

832 658,93

3 405 142,74

i) zysk/strata na sprzedaży,

-673 145,87

-2 080 876,54

-397 808,31

-1 026 835,04

j) zysk/strata na działalności
operacyjnej,

-345 822,52

-1 753 258,77

-410 894,33

-993 075,72

k) zysk/strata brutto,

-349 479,42

-1 786 510,47

-416 483,26

-1 020 366,97

l) zysk/strata netto;

-349 120,42

-1 498 225,47

-397 463,26

-1 020 366,97

Źródło: Emitent
* Dane za poprzednika prawnego Emitenta, EUROSYSTEM Sp. z o.o.
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III.

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW, KTÓRE
MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

Wyniki finansowe Spółki po trzech kwartałach 2011 roku - co do tendencji –
odpowiadają proporcjom z lat poprzednich. Faktem są jednak mniejsze niż w latach
poprzednich przychody oraz większa strata na tym samym etapie roku obrotowego.
Jedną z dwóch podstawowych przyczyn takiego stanu rzeczy jest praktyczne
wstrzymanie i zaprzestanie realizacji projektów z zakresu telekomunikacji w III kwartale
2011 roku po sukcesywnym obniżaniu ich wolumenu w poprzednich kwartałach. W roku
obecnym na rynku usług teleinformatycznych nastąpił – w segmencie działalności Spółki –
zastój spowodowany wstrzymaniem zlecania nowych prac inwestycyjnych przez naszych
głównych klientów. Spowodowane jest to – naszym zdaniem - głównie konsolidacją sieci
nadawczych operatorów, z którymi współpracowała Spółka a co za tym idzie koniecznością
optymalizacji lokalizacji stacji bazowych. W chwili obecnej Spółka nie realizuje nowych
tematów i nie mamy żadnych podstaw do racjonalnej oceny czy i kiedy wróci aktywność w
omawianym przedmiocie działalności.
Natomiast na drugim polu aktywności Spółki – czyli rynku usług geoinformatycznych
– sytuacja jest w miarę stabilna. Spółka w chwili obecnej uczestniczy w realizacji 9 dużych
projektów o łącznym budżecie ok. 20 mln PLN brutto. Odnotujemy pozytywny wpływ tych
projektów na wyniki Spółki już w IV kwartale 2011 roku oraz w roku następnym.
Wyraźnie mniejsze przychody Spółki w III kwartale oraz wynik Spółki po trzech
kwartałach wynika właśnie z kosztów ponoszonych na bieżącą realizację w/w projektów oraz
znacznych opóźnień Zamawiających w terminowym odbiorze zrealizowanych już etapów
prac. Należy w tym miejscu wyraźnie podkreślić, iż są to opóźnienia odbiorów z przyczyn
leżących wyłącznie po stronie naszych klientów.
Na dzień upublicznienia niniejszego raportu Spółka oczekuje również na ostateczne
wyniki kilku postępowań przetargowych, w których złożyła najkorzystniejszą ofertę, ale
postępowania jeszcze trwają.
Analiza ryzyk:
W działalności Spółki aktualne pozostają czynniki ryzyka opisane w Dokumencie
Informacyjnym – w skrócie sprowadzające się do dużej niepewności co do pozyskania
odpowiedniego poziomu zleceń na rynku zamówień publicznych oraz zmiennej polityki
inwestycyjnej operatorów telekomunikacyjnych. W chwili obecnej brak danych do
prognozowania terminu ew. powrotu przychodów z segmentu telekomunikacyjnego.

IV.

INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W
OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

W trzecim kwartale 2011 roku - ze środków własnych - Spółka kontynuowała
rozbudowę i modernizację infrastruktury (głównie informatycznej) niezbędnej do realizacji
strategii rozwoju Spółki. Perspektywa stabilizacji finansowej wynikająca m.in. z pozyskanego
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kapitału umożliwiła Spółce aktywny udział w zdobywaniu nowych kontraktów
charakteryzujących się dużymi wolumenami sprzedaży oraz korzystnymi marżami. Spółka
podejmowała w trzecim kwartale oraz w dalszym ciągu realizuje intensywne działania mające
na celu głównie zastąpienie braku przychodów z rynku telekomunikacyjnego innymi
źródłami.

V.

STANOWISKO
FINANSOWYCH

ZARZĄDU

ODNOŚNIE

PROGNOZ

Zarząd Spółki EUROSYSTEM S.A., ze względu na specyfikę branży, w której funkcjonuje
Spółka oraz wpływ wielu czynników na osiągane przez nią wyniki finansowe podjął decyzję
o nie publikowaniu prognoz finansowych. Ponadto, Zarząd Spółki uważa, iż publikowanie
prognoz w oparciu o szacunki, które w tak zmiennych warunkach są obarczone dużymi
błędami, mogłoby wprowadzić inwestorów w błąd.

VI.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd EUROSYSTEM Spółka akcyjna oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy
wybrane informacje finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z zasadami
rachunkowości obowiązującymi w Polsce oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy,
rzetelny i jasny sytuację majątkową Spółki oraz jej wynik finansowy.
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