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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TECHMEX
sporządzone na dzień 30 września 2009 roku

SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2009

Aktywa trwałe
Wartość firmy
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Inwestycje w jednostkach zależnych
Inwestycje w pozostałych jednostkach
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Inne długoterminowe należności i rozliczenia
międzyokresowe

Aktywa obrotowe
Zapasy
Kontrakty budowlane
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Należności z tytułu leasingu finansowego
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
należności
Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

30.09.2009

31.12.2008

tys. zł

tys. zł

48 999
55 271

56 093
59 794

415
451
21 956

415
1 516
14 952

127 092

132 770

42 717

67 289

104 620

140 481

33 108
88
98

41 904
462
185

180 631

250 321

307 723

383 091

Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do
zbycia
Aktywa razem
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SKONSOLIDOWANY BILANS (c.d.) SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2009

Kapitał własny
Kapitał akcyjny
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich
wartości nominalnej
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
Udziały (akcje) własne
Kapitały rezerwowe
Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających i różnice
kursowe z konsolidacji
Zyski zatrzymane
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu
dominującego
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych
Razem kapitały własne
Zobowiązanie długoterminowe
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
Obligacje zamienne na akcje
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Rezerwa na podatek odroczony
Rezerwy długoterminowe
Zobowiązania długoterminowe pozostałe

30.09.2009

31.12.2008

tys. zł

tys. zł

8 369
101 626

8 369
101 626

26

26

8 808

42 667

118 829

152 688

14 121

15 220

132 950

167 908

0

0

2 419

2 338

101

221

2 420

2 559

2 420

2 559

68 612

121 149

3 438
0

1 404
0

0

0

100 198
5

90 066
5

174 773

212 624

307 723

383 091

Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami
trwałymi klasyfikowanych jako przeznaczone do zbycia

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu
leasingu finansowego
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
Rezerwy krótkoterminowe

Pasywa razem
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2009 DO 30 WRZEŚNIA 2009
NOTY
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży
Koszt własny sprzedaży
Zysk (strata) brutto na sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Udział w zyskach jednostek objętych konsolidacją
metodą praw własności
Koszty restrukturyzacji
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Odpis ujemnej wartości firmy

3 kwartały 2009

3 kwartały 2008

tys. zł

tys. zł

91 503
56 755

288 325
252 027

34 748

36 298

15
12
1
30

143
272
458
276

17
16
1
1

244
965
960
756

-21 485

2 293

37
12 363

959
9 098

0

24 977

-33 811

19 131

1 146

-8

-34 957

19 139

-34 957

19 139

-1 099
-33 858

-2 829
21 968

Z działalności kontynuowanej
Zwykły
Rozwodniony

-4,05
-4,05

2,63
2,63

Z działalności kontynuowanej i zaniechanej
Zwykły
Rozwodniony

-4,05
-4,05

2,63
2,63

Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
Działalność zaniechana
Strata netto z działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto
Przypadający:
Akcjonariuszom mniejszościowym
Akcjonariuszom podmiotu dominującego
Zysk (strata) na jedną akcję

3

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TECHMEX
sporządzone na dzień 30 września 2009 roku

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 DO 30 WRZEŚNIA 2009
3 kwartały 2009

3 kwartały 2008

tys. zł

tys. zł

Działalność operacyjna
Zysk (strata) netto
Korekty razem
Zyski (straty) mniejszości
Amortyzacja
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
pożyczek i kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

-33 859

21 968

39 073
-1 099
13 649

-32 524
-2 829
-10 088

3 670
-4
81
24 570
19 670
-30 956

5 367
0
-29
3 196
-40 537

16 019
-6 527

-1 982
-2 123

5 214

-10 556

0

14 995

0

89

16 501

Działalność inwestycyjna
Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
prawne
Na aktywa finansowe
Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej

14 906
6 545
-17 701

12 753

24 246

3 444

-6 545

2 242

-3 330

55 978

9 309

Działalność finansowa
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe

0
-3 416

55 935

86

43
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Wydatki
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału
zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki
Inne wydatki finansowe

-4 574

46 760

-8 439

41 419

0
3 865

5 341

1 244

9 218

-87
185

991

Środki pieniężne na koniec okresu

98

1 895

- o ograniczonej możliwości dysponowania

57

263

Przepływy pieniężne netto z działalności
Przepływy pieniężne netto, razem
Środki pieniężne na początek okresu

finansowej

904
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SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY OD
1 STYCZNIA 2009 DO 30 WRZEŚNIA 2009
30.09.2009

30.09.2008

tys. zł

tys. zł

Kapitał podstawowy
Stan na początek okresu

8 369

8 369

8 369

8 369

101 626

101 626

101 626

101 626

26

26

26

26

0

0

42 668

33 854

Zwiększenia
- emisja akcji
Zmniejszenia
Stan na koniec okresu
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości
nominalnej
Stan na początek okresu
Zwiększenia
- emisja akcji
Zmniejszenia
Stan na koniec okresu
Kapitały rezerwowe
Stan na początek okresu
Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na koniec okresu
Udziały (akcje) własne
Stan na początek okresu
Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na koniec okresu
Zyski (straty) zatrzymane
Stan na początek okresu
Zysk netto okresu
Strata netto okresu

21 968
-33 860

0dpisy z zysku
- koszty emisji akcji KAREN NOTEBOOK
Stan na koniec okresu

8 808

-4 342
60 164

15 220

26 909

14 121

16 379

Udziały akcjonariuszy mniejszościowych
Stan na początek okresu
Stan na koniec okresu
Razem kapitały własne
Stan na początek okresu

167 909

170 784

Stan na koniec okresu

132 950

186 564

6

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TECHMEX
sporządzone na dzień 30 września 2009 roku
Sprawozdanie finansowe zostało zaakceptowane
oraz podpisane w imieniu Zarządu przez:

przez Zarząd

Spółki

dnia

30

września

2009

Jacek Studencki

Prezes Zarządu

..............................
podpis

Zbigniew Wawrzeń

Członek Zarządu

..............................
podpis

roku

Bielsko-Biała, dnia 13 listopada 2009 r.
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Informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej TECHMEX sporządzonego na dzień 30 września 2009 roku
INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
GRUPY KAPITAŁOWEJ TECHMEX SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2009

1.

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsze sprawozdanie finansowe jest skonsolidowanym sprawozdaniem Grupy Kapitałowej Techmex.
Sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 1 stycznia 2009 roku do 30 września 2009 roku oraz
porównywalne dane finansowe za analogiczny okres 2008 roku. Grupa Kapitałowa Techmex powstała w 1998
roku. Aktywność rynkowa Grupy determinowana jest strategią biznesową jednostki dominującej - spółki
geoinformatycznej Techmex SA z siedzibą w Bielsku-Białej. Przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej
Techmex jest dostarczanie kompletnych rozwiązań geoinformatycznych, sprzedaż produktów GIS, danych i
analiz przestrzennych, realizacja usług GIS, a także świadczenie serwisowych usług informatycznych. Grupa
Kapitałowa Techmex składa się aktualnie z trzech podmiotów działających w branży informatycznej i
geoinformatycznej (systemy informacji przestrzennej - GIS i usługi IT) oraz w sektorze usług finansowych.
Przyjęta strategia rozwoju zakłada koncentrację Grupy na oferowaniu zaawansowanych rozwiązań
geoinformatycznych oraz świadczeniu szerokiego zakresu usług serwisowych.
Skład Grupy Kapitałowej Techmex na dzień 30.09.2009
Jednostka dominująca:
Techmex SA, ul. Partyzantów 71, 43-316 Bielsko-Biała
Spółki zależne objęte konsolidacją:

Nazwa spółki

Siedziba

Funkcja w Grupie Kapitałowej

Udział
w kapitale
(%)

Satelitarne Centrum
Operacji Regionalnych S.A.

Warszawa

Operator Centrum Satelitarnego

75,42%

Maktu Holdings Limited

Nikozja (Cypr)

Obrót aktywami finansowymi,
nieruchomościami, usługi doradcze

100%

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2009 zawiera dane jednostki dominującej,
Satelitarnego Centrum Operacji Regionalnych S.A. oraz Maktu Holdings Limited. Porównywalne zestawienie
finansowe za III kwartał 2008 zawiera dane ze sprawozdań również tych spółek.
Podstawowe informacje w zakresie działalności spółek Grupy Kapitałowej Techmex:
Techmex S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej działa na rynku od 1987 roku. Techmex jest spółką notowaną na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma dysponuje silną, doskonale rozpoznawaną marką,
będącą synonimem innowacyjności, najnowszych technologii, zaawansowanych rozwiązań i najwyższych
standardów biznesowych. Aktualnie Spółka zatrudnia ponad 150 osób głównie wysoko wykwalifikowanej kadry
specjalistów branży geodezyjnej i geoinformatycznej.
Spółka intensywnie rozwija się w nowoczesnym, perspektywicznym obszarze biznesowym – branży
geoinformatycznej (GIS), łączącej w sobie technologie teledetekcyjne (satelitarne i lotnicze obrazowanie
powierzchni Ziemi) oraz technologie informatyczne. Spółka jest współwłaścicielem nowoczesnego Centrum
Satelitarnego SCOR umożliwiającego pozyskiwanie z satelitów wysokorozdzielczych zdjęć powierzchni Ziemi.
Zobrazowania te są podstawą do tworzenia zaawansowanych produktów i rozwiązań GIS, takich jak
ortofotomapy, mapy wektorowe, numeryczne modele terenu, trójwymiarowe modele zabudowy, mapy
akustyczne, mapy tematyczne. Rozwiązania te wykorzystywane są w planowaniu przestrzennym, projektach
infrastrukturalnych, ochronie środowiska, zarządzaniu kryzysowym i obronności, telekomunikacji, energetyce.
Techmex SA dysponuje zaawansowaną linią produkcyjną GIS oraz zespołem specjalistów geoinformatyków.
Spółka posiada bibliotekę zdjęć satelitarnych obejmującą ponad 700 000 km2 powierzchni Ziemi. Techmex
rozwinął także unikalny kanał sprzedaży map satelitarnych - portal mapowy www.Geoserwer.pl umożliwiający
dokonywanie zakupów on-line.
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Partnerami strategicznymi spółki są takie firmy jak: GeoEye, DigitalGlobe, Intergraph, ESRI, Oracle. Techmex
posiada ugruntowaną pozycję na rynku GIS w Polsce. Firma dysponuje wiedzą, doświadczeniem, potencjałem
ludzkim i technologicznym wystarczającym dla realizacji innowacyjnych projektów usługowych dla klientów
krajowych i zagranicznych. Świadczone przez Techmex usługi GIS charakteryzują się wysoką marżowością i
szerokim spektrum zastosowań.
Techmex świadczy również usługi serwisowe sprzętu komputerowego w ramach Centrum Serwisowego
AC Serwis.
Satelitarne Centrum Operacji Regionalnych S.A. (SCOR) z siedzibą w Warszawie jest operatorem
polskiego Centrum Satelitarnego (ROC - Regional Operation Center) zlokalizowanego w Komorowie koło
Ostrowi Mazowieckiej. Spółka SCOR została utworzona w ramach popularnego na świecie partnerstwa
publiczno-prywatnego (PPP) przez Techmex SA i Agencję Mienia Wojskowego. Centrum Satelitarne wyposażone
jest w nowoczesną technologię dostarczoną przez amerykańską firmę Space Imaging LCC (obecnie GeoEye).
Stacja jest jednym z 18 na świecie i jedynym w Europie Środkowo-Wschodniej ośrodkiem zarządzania
satelitami. Centrum ma możliwość pozyskiwania z satelity wysokorozdzielczych zdjęć powierzchni Ziemi,
stanowiących podstawę do opracowywania innowacyjnych produktów i rozwiązań GIS.
Maktu Holdings Limited - Spółka została założona w listopadzie 2007 roku w Nikozji (Cypr) i wchodzi
obecnie w skład Grupy Kapitałowej Techmex S.A. Celem powołania spółki było zapewnienie kompleksowej
obsługi finansowej oraz inwestycyjnej, świadczenie usług konsultingowych, obrót nieruchomościami,
działalność deweloperska, promocyjna i szkoleniowa, pozyskiwanie źródeł energii. Obecnie spółka nie prowadzi
działalności gospodarczej.

2.

STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Zasady rachunkowości
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską, a w zakresie
nieuregulowanym powyższymi standardami zgodnie w wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości oraz zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych.
Pozycje zawarte w sprawozdaniu finansowym są mierzone przy użyciu waluty podstawowej dla środowiska
ekonomicznego, w którym Grupa działa („waluta funkcjonalna”), czyli złoty polski. Walutą prezentacyjną
skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest również złoty polski („zł”) po zaokrągleniu do pełnych
tysięcy.
Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, za wyjątkiem aktualizacji
wyceny niektórych aktywów trwałych i instrumentów finansowych.
Niniejsze śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Złożone w
Sądzie wnioski o upadłość Spółki TECHMEX nie stwarzają pewne ryzyko dla kontynuowania działalności w
obecnej formie, jednak na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania nie znane są rozstrzygnięcia Sądu co
do wyboru wariantu upadłości.
Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2008.
Najważniejsze zasady rachunkowości stosowane przez Grupę przedstawione zostały poniżej.

Podstawa konsolidacji
Skonsolidowane sprawozdania finansowe zawierają sprawozdanie finansowe jednostki dominującej oraz
sprawozdania jednostek kontrolowanych przez jednostkę dominującą (lub jednostki zależne od jednostki
dominującej). Kontrola występuje wówczas, gdy jednostka dominująca ma możliwość wpływania na politykę
finansową i operacyjną podległej jednostki w celu osiągnięcia korzyści z jej działalności.
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Na dzień nabycia aktywa i pasywa jednostki nabywanej są wyceniane według ich wartości. Nadwyżka ceny
nabycia powyżej wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów netto jednostki jest
ujmowana jako wartość firmy. W przypadku, gdy cena nabycia jest niższa od wartości godziwej możliwych do
zidentyfikowania przejętych aktywów netto jednostki, różnica ujmowana jest jako zysk w rachunku zysków
i strat okresu, w którym nastąpiło nabycie. Udział właścicieli mniejszościowych jest wykazywany
w odpowiedniej proporcji wartości godziwej aktywów i kapitałów. W kolejnych okresach, straty przypadające
właścicielom mniejszościowym powyżej wartości ich udziałów, pomniejszają kapitały jednostki dominującej.
Wyniki finansowe jednostek nabytych lub sprzedanych w ciągu roku są ujmowane w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym od/do momentu odpowiednio ich nabycia lub zbycia.
W przypadkach, gdy jest to konieczne, w sprawozdaniach finansowych jednostek zależnych bądź
stowarzyszonych dokonuje się korekt mających na celu ujednolicenie zasad rachunkowości stosowanych przez
jednostkę z zasadami stosowanymi przez podmiot dominujący.
Wszelkie transakcje, salda, przychody i koszty pomiędzy podmiotami powiązanymi objętymi konsolidacją
podlegają wyłączeniom konsolidacyjnym.

Inwestycje w podmioty stowarzyszone
Podmiotem stowarzyszonym jest jednostka, na którą Spółka dominująca wywiera znaczący wpływ, lecz nie
sprawuje kontroli, uczestnicząc w ustalaniu zarówno polityki finansowej jak i operacyjnej podmiotu
stowarzyszonego.
Udziały finansowe w podmiotach stowarzyszonych wyceniane są przy wykorzystaniu metody praw własności, za
wyjątkiem sytuacji, gdy inwestycja jest klasyfikowana jako przeznaczona do zbycia (zob. poniżej). Inwestycje
w podmiot stowarzyszony są wyceniane według ceny nabycia z uwzględnieniem zmian w udziale Spółki
w aktywach netto, jakie wystąpiły do dnia bilansowego, pomniejszonych o utratę wartości poszczególnych
inwestycji. Straty podmiotów stowarzyszonych przekraczające wartość udziału Grupy w tych podmiotach
stowarzyszonych nie są rozpoznawane.
Nadwyżka ceny nabycia powyżej wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania aktywów netto podmiotu
stowarzyszonego na dzień nabycia jest ujmowana jako wartość firmy. W przypadku, gdy cena nabycia jest
niższa od wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania aktywów netto podmiotu stowarzyszonego na dzień
nabycia, różnica ujmowana jest jako zysk w rachunku zysków i strat okresu, w którym nastąpiło nabycie.
Zgodnie z MSR 27 pkt. 30 w przypadku sprzedaży udziałów w spółce obejmowanej konsolidacją należy dokonać
wyliczenia zysku lub straty dla potrzeb skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia
Aktywa trwałe (i grupy aktywów netto przeznaczonych do zbycia) zaklasyfikowane jako przeznaczone do zbycia
wyceniane są po niższej z dwóch wartości: wartości bilansowej lub wartości godziwej pomniejszonych o koszty
związane ze sprzedażą.
Aktywa trwałe i grupy aktywów netto klasyfikowane są jako przeznaczone do zbycia, jeżeli ich wartość
bilansowa będzie odzyskana raczej w wyniku transakcji sprzedaży niż w wyniku ich dalszego ciągłego
użytkowania. Warunek ten uznaje się za spełniony wyłącznie wówczas, gdy wystąpienie transakcji sprzedaży
jest bardzo prawdopodobne, a składnik aktywów (lub grupa aktywów netto przeznaczonych do zbycia) jest
dostępny w swoim obecnym stanie do natychmiastowej sprzedaży. Klasyfikacja składnika aktywów jako
przeznaczonego do zbycia zakłada zamiar kierownictwa spółki do zakończenia transakcji sprzedaży w ciągu
roku od momentu zmiany klasyfikacji.

Wartość firmy
Wartość firmy powstająca przy konsolidacji wynika z wystąpienia na dzień nabycia nadwyżki kosztu nabycia
jednostki nad wartością godziwą identyfikowalnych składników aktywów i pasywów jednostki zależnej,
stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia na dzień nabycia.
Wartość firmy jest wykazywana jako składnik aktywów i przynajmniej raz w roku podlega analizie pod kątem
utraty wartości. Ewentualna utrata wartości rozpoznawana jest od razu w rachunku zysków i strat i nie podlega
odwróceniu w kolejnych okresach.
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Przy sprzedaży jednostki zależnej, stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia, odpowiednia część wartości
firmy uwzględniana jest przy wyliczaniu zysku bądź straty na sprzedaży.
Wartość firmy powstała przed datą zmiany zasad na MSSF ujęta została w księgach zgodnie z wartością
rozpoznaną według wcześniej stosowanych zasad rachunkowości i podlegała testowi na utratę wartości na
dzień przejścia na MSSF.
Na dzień przejścia na MSSF Grupa dokonała jednorazowego spisania w przychody ujemnej wartości firmy
powstałej przy nabyciu akcji Karen Notebook S.A.

Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub należnych i reprezentują
należności za produkty, towary i usługi dostarczone w ramach normalnej działalności gospodarczej, po
pomniejszeniu o rabaty, VAT i inne podatki związane ze sprzedażą (podatek akcyzowy).
Sprzedaż towarów ujmowana jest w momencie dostarczenia towarów i przekazania prawa własności.
Przychody z tytułu realizacji kontraktów długoterminowych rozpoznaje się zgodnie z zasadami (polityką)
rachunkowości Grupy przedstawionymi poniżej.
Przychody z tytułu odsetek ujmowane są narastająco, w odniesieniu do głównej kwoty należnej, zgodnie
z metodą efektywnej stopy procentowej.
Przychody z tytułu dywidend są ujmowane w momencie, kiedy zostaje ustanowione prawo akcjonariuszy do
otrzymania płatności.

Umowy o usługę budowlaną
Grupa wycenia umowy o usługę budowlaną zgodnie z MSR 11 „Umowy o usługę budowlaną”. Przychody
z umowy wycenia się według wartości godziwej otrzymanej lub możliwej do otrzymania. Koszty umów
zawierają koszty bezpośrednio odnoszące się do konkretnej umowy, koszty ogólnie powiązane z działalnością
wynikającą z umowy, a które równocześnie mogą być przyporządkowane do konkretnej umowy oraz inne
koszty, którymi można zgodnie z warunkami umowy obciążyć zamawiającego.
Przychody z tytułu umów o usługę budowlaną wycenia się stosując metodę zaawansowania procentowego,
obliczanego poprzez ustalenie stosunku procentowego kosztów odnoszących się do konkretnej umowy
i kosztów ogólnie powiązanych z działalnością wynikającą z umowy do danego dnia bilansowego,
w szczególności kosztów pozyskanych zobrazowań, nakładów pracy, wykorzystanego oprogramowania, baz
danych, sprzętu i wyposażenia oraz materiałów do dnia bilansowego do szacunkowych łącznych kosztów
przypadających na każdą umowę. Stopień zaawansowania mierzony jest zwykle jako proporcja kosztów
poniesionych do całości szacowanych kosztów kontraktu, za wyjątkiem sytuacji, gdy taki sposób nie
odzwierciedlałby faktycznego stopnia zaawansowania. Wszelkie zmiany w zakresie prac, roszczenia oraz premie
są rozpoznawane w stopniu w jakim zostały one uzgodnione z klientem.
Koszty odnoszące się bezpośrednio do konkretnej umowy obejmują m.in. nakłady pracy, wartość posiadanych
zobrazowań, koszty materiałów zużytych, amortyzację maszyn i urządzeń wykorzystanych w trakcie realizacji
umowy, koszty transportu, wynajmu. Koszty ogólnie powiązane z działalnością wynikającą z umowy obejmują:
koszty ubezpieczenia, koszty projektu i pomocy technicznej, które nie są bezpośrednio związane z realizacją
konkretnej umowy oraz koszty ogólne umowy. Wymienione koszty są alokowane przy pomocy metod
stosowanych konsekwentnie do wszystkich rodzajów kosztów o podobnych cechach.
W przypadku, gdy wynik kontraktu budowlanego może być wiarygodnie oszacowany, przychody i koszty są
rozpoznawane w odniesieniu do stopnia zaawansowania realizacji kontraktu na dzień bilansowy. W przypadku,
kiedy wartość kontraktu nie może być wiarygodnie oszacowana, przychody z tytułu tego kontraktu są
rozpoznawane w stopniu w jakim jest prawdopodobne, że koszty poniesione z tytułu kontraktu zostaną nimi
pokryte. Koszty związane z kontraktem rozpoznawane są jako koszty okresu w jakim zostały poniesione.
W przypadku, kiedy istnieje prawdopodobieństwo, że koszty kontraktu przekroczą przychody, spodziewana
strata na kontrakcie jest natychmiast rozpoznawana i ujmowana jako koszt.
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Leasing
Leasing jest klasyfikowany jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenoszą zasadniczo całe potencjalne
korzyści oraz ryzyko wynikające z bycia właścicielem na leasingobiorcę. Wszystkie pozostałe rodzaje leasingu
są traktowane jako leasing operacyjny.
Grupa jako leasingobiorca
Aktywa użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego są traktowane jak aktywa Grupy i są
wyceniane w ich wartości godziwej w momencie ich nabycia, nie wyższej jednak niż wartość bieżąca
minimalnych opłat leasingowych. Powstające z tego tytułu zobowiązanie wobec leasingodawcy jest
prezentowane w bilansie w pozycji zobowiązania z tytułu leasingu finansowego. Płatności leasingowe zostały
podzielone na część odsetkową oraz część kapitałową, tak, by stopa odsetek od pozostającego zobowiązania
była wielkością stałą. Koszty finansowe są odnoszone do rachunku zysków i strat, chyba że można je
przyporządkować do odpowiednich aktywów – wówczas są kapitalizowane zgodnie z zasadami rachunkowości
Grupy dotyczącymi kosztów obsługi zadłużenia, przedstawionymi poniżej.
Płatności z tytułu leasingu operacyjnego są odnoszone w rachunek zysków i strat przy zastosowaniu metody
liniowej w okresie wynikającym z umowy leasingu.
Korzyści otrzymane i należne jako zachęta do zawarcia umowy leasingu operacyjnego odnoszone są
w rachunek zysków i strat przy zastosowaniu metody liniowej w okresie wynikającym z umowy leasingu.

Waluty obce
Transakcje przeprowadzane w walucie innej niż polski złoty (zł) są księgowane po kursie waluty obowiązującym
na dzień transakcji. Na dzień bilansowy, aktywa i pasywa pieniężne denominowane w walutach obcych są
przeliczane według kursu obowiązującego na ten dzień. Aktywa i pasywa niepieniężne wyceniane
w wartości godziwej i denominowane w walutach obcych wycenia się według kursu obowiązującego w dniu
ustalenia wartości godziwej. Zyski i straty wynikłe z przeliczenia walut są odnoszone bezpośrednio w rachunek
zysków i strat, za wyjątkiem przypadków, gdy powstały one wskutek wyceny aktywów i pasywów
niepieniężnych, w przypadku których zmiany wartości godziwej odnosi się bezpośrednio na kapitał.

Koszt odsetek
Koszty finansowania zewnętrznego bezpośrednio związanego z nabyciem lub wytworzeniem składników
majątku wymagających dłuższego okresu czasu, aby mogły być zdatne do użytkowania lub odsprzedaży, są
doliczane do kosztów wytworzenia takich środków trwałych, aż do momentu oddania tych środków trwałych do
użytkowania. Przychody z inwestycji uzyskane w wyniku krótkoterminowego inwestowania pozyskanych
środków a związane z powstawaniem środków trwałych pomniejszają wartość skapitalizowanych kosztów
finansowania zewnętrznego.
Wszelkie pozostałe koszty finansowania zewnętrznego są odnoszone bezpośrednio w rachunek zysków i strat
w okresie, w którym zostały poniesione.

Zysk na działalności gospodarczej
Zysk na działalności operacyjnej kalkulowany jest po uwzględnieniu kosztów restrukturyzacji i udziału
w zyskach jednostek stowarzyszonych, ale przed uwzględnieniem kosztów i przychodów finansowych.

Koszty przyszłych świadczeń emerytalnych
Płatności do programów emerytalnych określonych składek obciążają rachunek zysków i strat w momencie,
kiedy stają się wymagalne. Płatności do programów państwowych traktowane są w taki sam sposób jak
programy określonych składek.
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Podatki
Na obowiązkowe obciążenia wyniku składają się: podatek bieżący (CIT) oraz podatek odroczony.
Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania)
danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) netto w związku
z wyłączeniem przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania
przychodów w latach następnych oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały
opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym
roku obrotowym.
Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansową jako podatek podlegający zapłaceniu lub zwrotowi
w przyszłości na różnicach pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i pasywów a odpowiadającymi im
wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy opodatkowania.
Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic przejściowych podlegających
opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawany do wysokości,
w jakiej jest prawdopodobne, że będzie można pomniejszyć przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne
różnice przejściowe. Pozycja aktywów lub zobowiązanie podatkowe nie powstaje, jeśli różnica przejściowa
powstaje z tytułu wartości firmy lub z tytułu pierwotnego ujęcia innego składnika aktywów lub zobowiązania
w transakcji, która nie ma wpływu ani na wynik podatkowy ani na wynik księgowy.
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawana od przejściowych różnic podatkowych powstałych
w wyniku inwestycji w podmioty zależne i stowarzyszone oraz wspólne przedsięwzięcia, chyba że Spółka jest
zdolna kontrolować moment odwrócenia różnicy przejściowej i jest prawdopodobne, iż w dającej się
przewidzieć przyszłości różnica przejściowa się nie odwróci.
Wartość składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień bilansowy,
a w przypadku, gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla realizacji składnika
aktywów lub jego części następuje jego odpis.
Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w momencie, gdy
pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymagalne. Podatek odroczony jest
ujmowany w rachunku zysków i strat, poza przypadkiem, gdy dotyczy on pozycji ujętych bezpośrednio
w kapitale własnym. W tym ostatnim wypadku podatek odroczony jest również rozliczany bezpośrednio
w kapitały własne.

Rzeczowe aktywa trwałe
Grunty wykazywane są w bilansie w wartości kosztu historycznego, pomniejszonego w kolejnych okresach
o odpisy z tytułu utraty wartości.
Środki trwałe w budowie powstające dla celów produkcyjnych, wynajmu lub administracyjnych jak również dla
celów jeszcze nieokreślonych, prezentowane są w bilansie wg kosztu wytworzenia pomniejszonego o odpisy
z tytułu utraty wartości. Koszt wytworzenia zwiększany jest o opłaty oraz dla określonych aktywów o koszty
finansowania zewnętrznego skapitalizowane zgodnie z zasadami określonymi w zasadach rachunkowości
Grupy. Amortyzacja dotycząca tych środków trwałych rozpoczyna się w momencie rozpoczęcia ich
użytkowania, zgodnie z zasadami dotyczącymi własnych aktywów trwałych.
Budynki i budowle, maszyny, urządzenia, środki transportu oraz pozostałe środki trwałe prezentowane są
w bilansie w wartości kosztu historycznego pomniejszonego o dokonane skumulowane umorzenie oraz odpisy
z tytułu utraty wartości.
Amortyzację wylicza się dla wszystkich środków trwałych, z pominięciem gruntów oraz środków trwałych
w budowie, przez oszacowany okres ekonomicznej przydatności tych środków, używając metody liniowej, przy
zastosowaniu następujących rocznych stawek amortyzacji:
Budynki i budowle
Maszyny i urządzenia, środki transportu
oraz pozostałe

2,5% - 4 %
10% - 30%
14% - 20%
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Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego są amortyzowane przez okres ich
ekonomicznej użyteczności, odpowiednio jak aktywa własne, nie dłużej jednak niż okres trwania leasingu.
Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży / likwidacji lub zaprzestania użytkowania środków trwałych są określane
jako różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży a wartością netto tych środków trwałych i są ujmowane
w rachunku zysków i strat.
Spółka dominująca przyjęła wartość godziwą budynku na podstawie wyceny rzeczoznawcy jako cenę nabycia.

Wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie – Koszty badań i prac rozwojowych
Koszty prac badawczych nie podlegają aktywowaniu i są prezentowane w rachunku zysków i strat jako koszty
w okresie, w którym zostały poniesione.
Koszty prac rozwojowych są kapitalizowane wyłącznie w sytuacji, gdy:
•
realizowany jest ściśle określony projekt (np. oprogramowanie, archiwum zobrazowań satelitarnych);
•
prawdopodobne jest, że składnik aktywów przyniesie przyszłe korzyści ekonomiczne;
•
koszty związane z projektem mogą być wiarygodnie oszacowane.
Koszty prac rozwojowych są amortyzowane metodą liniową przez przewidywany okres ich ekonomicznej
przydatności.
W przypadku, gdy niemożliwe jest wyodrębnienie wytworzonego we własnym zakresie składnika aktywów,
koszty prac rozwojowych są ujmowane w rachunku zysków i strat w okresie, w którym zostały poniesione.

Patenty i znaki towarowe
Patenty i znaki towarowe ujmowane są w bilansie w cenie nabycia pomniejszonej o dokonane umorzenie przy
użyciu metody liniowej przez okres ich ekonomicznej użyteczności.

Utrata wartości
Na każdy dzień bilansowy Grupa dokonuje przeglądu wartości netto składników majątku trwałego w celu
stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące na możliwość utratę ich wartości. W przypadku, gdy
stwierdzono istnienie takich przesłanek, szacowana jest wartość odzyskiwalna danego składnika aktywów,
w celu ustalenia potencjalnego odpisu z tego tytułu. W sytuacji, gdy składnik aktywów nie generuje
przepływów pieniężnych, które są w znacznym stopniu niezależnymi od przepływów generowanych przez inne
aktywa, analizę przeprowadza się dla grupy aktywów generujących przepływy pieniężne, do której należy dany
składnik aktywów.
W przypadku wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania, test na utratę wartości
przeprowadzany jest corocznie, oraz dodatkowo, gdy występują przesłanki wskazujące na możliwość
wystąpienia utraty wartości.
Wartość odzyskiwalna ustalana jest jako kwota wyższa z dwóch wartości: wartość godziwa pomniejszona
o koszty sprzedaży lub wartość użytkowa. Ta ostatnia wartość odpowiada wartości bieżącej szacunku
przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy użyciu stopy dyskonta uwzględniającej aktualną
rynkową wartość pieniądza w czasie oraz ryzyko specyficzne dla danego aktywa.
Jeżeli wartość odzyskiwalna jest niższa od wartości księgowej netto składnika aktywów (lub grupy aktywów),
wartość księgowa jest pomniejszana do wartości odzyskiwalnej. Strata z tytułu utraty wartości jest ujmowana
jako koszt w okresie, w którym wystąpiła, za wyjątkiem sytuacji gdy składnik aktywów ujmowany był
w wartości przeszacowanej (wówczas utrata wartości traktowana jest jako obniżenie wcześniejszego
przeszacowania).
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W momencie, gdy utrata wartości ulega następnie odwróceniu, wartość netto składnika aktywów (lub grupy
aktywów) zwiększana jest do nowej wyszacowanej wartości odzyskiwalnej, nie wyższej jednak od wartości
netto tego składnika aktywów jaka byłaby ustalona, gdyby utrata wartości nie została rozpoznana
w poprzednich latach. Odwrócenie utraty wartości ujmowane jest przychodach, o ile składnik aktywów nie
podlegał wcześniej przeszacowaniu – w takim przypadku, odwrócenie utraty wartości odnoszone jest na kapitał
z aktualizacji wyceny.

Zapasy
Zapasy są wykazywane według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych, niż cena sprzedaży netto.
Na koszty wytworzenia składają się koszty materiałów bezpośrednich oraz w stosownych przypadkach koszty
wynagrodzeń bezpośrednich oraz uzasadniona część kosztów pośrednich. Zapasy materiałów i towarów są
wyceniane przy wykorzystaniu metody średniej ważonej. Cena sprzedaży netto odpowiada oszacowanej cenie
sprzedaży pomniejszonej o wszelkie koszty konieczne do zakończenia produkcji oraz koszty doprowadzenia
zapasów do sprzedaży lub znalezienia nabywcy (tj. koszty sprzedaży, marketingu itp.).

Kapitały
Akcje zwykłe klasyfikowane są jako kapitał własny. Kapitał akcyjny wykazywany jest w wartości nominalnej
wyemitowanych i zarejestrowanych akcji.
W kapitale zapasowym ujmowana jest nadwyżka powstała w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości
nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji.
Zyski/straty zatrzymane obejmują kapitał zapasowy z podziału wyniku z lat ubiegłych, niepodzielony wynik lat
ubiegłych oraz wynik okresu.

Instrumenty Finansowe
Aktywa i zobowiązania finansowe ujmowane są w bilansie w momencie, gdy Grupa staje się stroną wiążącej
umowy.
Należności z tytułu dostaw i usług
Należności z tytułu dostaw i usług nie są instrumentem generującym odsetki i wyceniane są w księgach
w wartości nominalnej skorygowanej o odpowiednie odpisy aktualizujące wartość należności wątpliwych.
Inwestycje w papiery wartościowe
W przypadku, gdy konwencja rynkowa przewiduje dostawę papieru wartościowego po upływie ściśle
sprecyzowanego okresu czasu po dacie transakcji, inwestycje w papiery wartościowe są ujmowane w księgach
i wyłączane z ksiąg w dniu zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży Inwestycje w papiery wartościowe
wyceniane są początkowo według ceny zakupu skorygowanej o koszty transakcji.
Inwestycje w papiery wartościowe klasyfikowane są jako przeznaczone do obrotu lub dostępne do sprzedaży
i wyceniane są na dzień bilansowy według wartości godziwej. W przypadku, gdy papiery wartościowe
zaklasyfikowane zostały jako przeznaczone do obrotu, zyski i straty wynikające ze zmiany wartości godziwej
ujmowane są w rachunku zysków i strat za dany okres. W przypadku aktywów dostępnych do sprzedaży, zyski
i straty wynikające ze zmiany ich wartości godziwej ujmowane są bezpośrednio w kapitałach aż do momentu
sprzedaży składnika aktywów lub rozpoznania utraty wartości. Wówczas skumulowane zyski lub straty
rozpoznane poprzednio w kapitałach przenoszone są do rachunku zysków i strat za dany okres.
Zobowiązania finansowe oraz instrumenty kapitałowe
Zobowiązania finansowe oraz instrumenty kapitałowe są klasyfikowane w zależności od ich treści ekonomicznej
wynikającej z zawartych umów. Instrument kapitałowy to umowa dająca prawo do udziału w aktywach Grupy
pomniejszonych o wszystkie zobowiązania.
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Kredyty bankowe
Oprocentowane kredyty bankowe (w tym również kredyty w rachunku bieżącym) księgowane są w wartości
uzyskanych wpływów pomniejszonych o koszty bezpośrednie pozyskania środków. Koszty finansowe, łącznie
z prowizjami płatnymi w momencie spłaty lub umorzenia oraz kosztami bezpośrednimi zaciągnięcia kredytów,
ujmowane są w rachunku zysków i strat przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej i zwiększają
wartość księgową instrumentu z uwzględnieniem spłat dokonanych w bieżącym okresie.
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług nie są instrumentem odsetkowym i wykazywane są w bilansie w wartości
nominalnej.

Instrumenty kapitałowe
Instrumenty kapitałowe wyemitowane przez Spółkę dominującą ujmowane są w wartości uzyskanych wpływów
pomniejszonych o bezpośrednie koszty emisji.
Instrumenty pochodne i rachunkowość zabezpieczeń
W związku z prowadzoną działalnością Grupa narażona jest na ryzyka finansowe związane ze zmianami kursów
walutowych.
Instrumenty pochodne wbudowane w inne instrumenty finansowe lub umowy nie będące instrumentami
finansowymi traktowane są jako oddzielne instrumenty pochodne, jeżeli charakter wbudowanego instrumentu
oraz ryzyka z nim związane nie są ściśle powiązane z charakterem umowy zasadniczej i ryzykami z niej
wynikającymi i jeżeli umowy zasadnicze nie są wyceniane według wartości godziwej, której zmiany są
ujmowane w rachunku wyników.

Rezerwy
Rezerwy na koszty napraw gwarancyjnych ujmowane są w momencie sprzedaży produktów zgodnie
z najlepszym szacunkiem zarządu co do przyszłych kosztów koniecznych do poniesienia przez Grupę w okresie
gwarancji.
Rezerwa na koszty restrukturyzacji ujmowana jest tylko wtedy,
zainteresowanym stronom szczegółowy i formalny plan restrukturyzacji.

gdy

Grupa

ogłosiła

wszystkim

Inne ujawniania
Do sporządzenia sprawozdań finansowych Zarząd jednostki dominującej dokonuje szacunków i przyjmuje
założenia mające wpływ na przedstawione w sprawozdaniu kwoty aktywów i pasywów, warunkowe aktywa
i pasywa na dzień bilansowy oraz przychody i koszty w okresie. Rzeczywiste wielkości mogą się różnić od
oszacowanych.
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Nowe standardy rachunkowości i interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej
Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF)
Grupa Kapitałowa TECHMEX nie skorzystała z możliwości wcześniejszego zastosowania nowych standardów i
interpretacji, które zostały już opublikowane oraz zatwierdzone przez Unię Europejską, a które wejdą w życie
po dniu bilansowym.
1)

MSSF 2 (Zmiana) „ Płatności w formie akcji”.
Zmiana do MMFS 2 została opublikowana przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
17 stycznia 2008 r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2009 r.
Zmiana do Standardu dotyczy dwóch kwestii: wyjaśnia, że warunkami nabycia uprawnień są tylko warunek
świadczenia usługi oraz warunek związany z wynikami operacyjnymi jednostki. Pozostałe cechy programu
płatności w formie akcji nie są uznawane jako warunki nabycia uprawnień. Standard wyjaśnia, że ujęcie
księgowe anulowania programu przez jednostkę lub inną stronę transakcji powinno być takie samo.
Zastosowanie tego standardu nie ma wpływu na sytuację finansową ani na wyniki działalności Grupy,
ponieważ nie miały miejsca zdarzenia związane z tą interpretacją.

2)

MSSF 3 (Zmiana) „Połączenia jednostek gospodarczych”
Zmieniony MSSF 3 został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
10 stycznia 2008 r. i obowiązuje prospektywnie dla połączeń jednostek gospodarczych z datą nabycia
przypadającą na 1 lipca 2009 r. lub po tej dacie. Wprowadzone zmiany zawierają możliwość wyboru ujęcia
udziałów mniejszości albo według wartości godziwej albo ich udziału w wartości godziwej
zidentyfikowanych aktywów netto, przeszacowanie dotychczas posiadanych w nabytej jednostce udziałów
do wartości godziwej z odniesieniem różnicy do rachunku zysków i strat oraz dodatkowe wytyczne dla
zastosowania metody nabycia, w tym traktowanie kosztów transakcji jako koszt okresu, w który został on
poniesiony.
Grupa zastosuje się do powyżej opisanej zmiany do standardu od momentu wejścia jej w życie,
tj. od 1 lipca 2009 r.

3)

MSSF 8 „Segmenty operacyjne” (obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 stycznia
2009 r.)
Zastępuje MSR 14 „Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności”. Standard ten określa nowe
wymagania wobec ujawnień informacji dotyczących segmentów działalności, a także informacji
dotyczących produktów i usług, obszarów geograficznych, w których prowadzona jest działalność.
Grupa będzie wypełniać nowe wymagania informacyjne dla okresów sprawozdawczych od 1 stycznia 2009.

4)

MSR 23 (Zmiana) „Koszty finansowania zewnętrznego”
Zmiana została opublikowana przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 29 marca 2007
r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 stycznia 2009 r. lub po tej dacie. Zmiana
wprowadza wymóg aktywowania kosztów finansowania zewnętrznego, które można przyporządkować
nabyciu, budowie lub wytworzeniu składnika aktywów, który wymaga znaczącego okresu czasu
niezbędnego do przygotowania go do zamierzonego użytkowania lub sprzedaży - aktywa dostosowywane.
Są to np. aktywa wytwarzane we własnym zakresie, jak budynki, maszyny i oprogramowanie (wartości
niematerialne). W ramach tej zmiany usunięto możliwość natychmiastowego rozpoznania tych kosztów w
rachunku zysków i strat okresu, w którym je poniesiono. Zgodnie z nowym wymogiem Standardu koszty te
powinny być kapitalizowane.
Grupa zastosuje zmiany MSR 23 dla okresów sprawozdawczych od 1 stycznia 2009 r.
Zastosowanie tego standardu nie ma wpływu na sytuację finansową ani na wyniki działalności Grupy,
ponieważ nie miały miejsca zdarzenia związane z tą interpretacją.
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5)

MSR 27 (Zmiana) „ Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe”
Zmiana do MSR 27 została opublikowana przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
10 stycznia 2008 r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 lipca 2009 r. lub po
tej dacie. Standard wymaga, aby efekty transakcji z udziałowcami mniejszościowymi były ujmowane
bezpośrednio w kapitale, o ile zachowana jest kontrola nad jednostką przez dotychczasową jednostkę
dominującą. Standard również uszczegóławia sposób ujęcia w przypadku utraty kontroli nad jednostką
zależną, tzn. wymaga przeszacowania pozostałych udziałów do wartości godziwej i ujęcie różnicy
w rachunku zysków i strat.
Grupa zastosuje się do powyżej opisanej zmiany do standardu od momentu wejścia jej w życie,
tj. od 1 lipca 2009 r.

6)

MSR 39 (Zmiana) „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” – „Kryteria uznania za pozycję
zabezpieczaną”.
Zmiany do MSR 39 „Kryteria uznania za pozycję zabezpieczaną” zostały opublikowane przez Radę
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 31 lipca 2008 roku i obowiązują dla okresów rocznych
rozpoczynających się z dniem 1 lipca 2009 roku lub po tej dacie.
Zmiany zawierają wyjaśnienie jak należy w szczególnych okolicznościach stosować zasady określające, czy
zabezpieczane ryzyko lub część przepływów pieniężnych spełniają kryteria uznania za pozycję
zabezpieczaną. Wprowadzono zakaz wyznaczania inflacji, jako możliwego do zabezpieczenia komponentu
instrumentu dłużnego o stałej stopie procentowej. Zmiany zabraniają także włączania wartości czasowej
do jednostronnie zabezpieczanego ryzyka, gdy opcje traktuje się jako instrument zabezpieczający.
Grupa zastosuje zmiany do MSR 39 od 1 lipca 2009 roku.

7)

MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” (obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się po
1 stycznia 2009 roku)
Wprowadzone zmiany dotyczą głównie kwestii prezentacyjnych w zakresie zmian kapitałów własnych
i mają na celu poprawę zdolności do analizy i porównań w nich zawartych.
Grupa będzie wypełniać nowe wymagania informacyjne za okresy roczne od 1 stycznia 2009 r.

8)

KIMSF 11 „Wydanie akcji w ramach grupy i transakcje w nabytych akcjach własnych” (obowiązuje dla
okresów rocznych rozpoczynających się w dniu 1 marca 2007 r. lub później).
Interpretacja ta wymaga, by umowy przyznające pracownikowi prawo do instrumentów kapitałowych były
przez spółkę ujmowane jako programy rozliczane w instrumentach kapitałowych, nawet jeżeli:
-

spółka postanawia lub zmuszona jest nabyć te instrumenty kapitałowe (np. akcje własne) od innego
podmiotu,

-

wspólnik/wspólnicy dostarczają potrzebne instrumenty kapitałowe.

Interpretacja określa również sposób, w jaki jednostki zależne ujmują w swoich sprawozdaniach
finansowych programy, w ramach których pracownicy otrzymują prawa do instrumentów kapitałowych
spółki dominującej.
Interpretacja nie wpływa na sprawozdanie finansowe Grupy.
9)

KIMSF 12 „Umowy na usługi koncesjonowane” obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się
1 stycznia 2008 r.
Interpretacja określa metodę rozliczania i ujmowania umów wynikających ze świadczenia usług
publicznych. Zawiera wytyczne w zakresie zastosowania istniejących standardów przez podmioty
uczestniczące w umowach koncesji na usługi pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym.
Interpretacja nie wpływa na sprawozdanie finansowe Grupy, gdyż żaden podmiot nie jest koncesjobiorcą.

10) KIMSF 13 „Programy lojalnościowe” (obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca
2008r.)
Interpretacja zawiera wytyczne w zakresie ujęcia księgowego transakcji wynikających z wdrożonych
programów lojalnościowych dla swoich klientów. W szczególności wskazuje prawidłowy sposób ujęcia
zobowiązań wynikających z konieczności dostarczenia darmowych lub po obniżonych cenach produktów
bądź usług.
Spółka zastosuje KIMSF 13 do okresów sprawozdawczych od 1 stycznia 2009 r.
Interpretacja nie wpłynie na sprawozdanie finansowe Grupy.
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11) KIMSF 14 „MSR 19 - Świadczenia pracownicze – Ograniczenie aktywów w ramach programów określonych
świadczeń a minimalne wymogi finansowania” (obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się
1 stycznia 2008 r.)
Interpretacja zawiera ogólne wytyczne w jakich przypadkach refundacje lub redukcje z tytułu świadczeń
powinny być uznawalne za osiągalne, w szczególności jeżeli istnieje minimalny wymóg w zakresie
finansowania.
Interpretacja nie wpływa na sprawozdanie finansowe Grupy.
12) KIMSF 15 „Umowy w zakresie sektora nieruchomości”
Interpretacja KIMSF 15 została wydana przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej
Sprawozdawczości Finansowej w dniu 3 lipca 2008 roku i obowiązuje dla okresów rocznych
rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2009 roku lub po tej dacie.
Interpretacja ta zawiera ogólne wytyczne jak należy dokonać oceny umowy o usługi budowlane, aby
określić, czy jej skutki powinny być prezentowane w sprawozdaniu finansowym zgodnie z MSR 11 Umowy
o usługę budowlaną czy MSR 18 Przychody. Ponadto, KIMSF 15 wskazuje, w którym momencie należy
rozpoznać przychód z tytułu wykonania usługi budowlanej.
Grupa zastosuje KIMSF 15 od 1 stycznia 2009 roku.
Powyższa interpretacja nie będzie miała wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy, ponieważ Grupa nie
prowadzi tego rodzaju działalności.
13) KIMSF 16 „Rachunkowość zabezpieczeń inwestycji netto w jednostkę zagraniczną”
Interpretacja KIMSF 16 została wydana przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej
Sprawozdawczości Finansowej w dniu 3 lipca 2008 roku i obowiązuje dla okresów rocznych
rozpoczynających się z dniem 1 października 2008 roku lub po tej dacie.
Interpretacja ta zawiera ogólne wytyczne dotyczące określenia, czy istnieje ryzyko zmian kursów
walutowych w zakresie waluty funkcjonalnej jednostki zagranicznej i waluty prezentacji na potrzeby
sprawozdania finansowego jednostki dominującej. Ponadto, KIMSF 16 objaśnia, która jednostka w grupie
kapitałowej może wykazać instrument zabezpieczający w ramach zabezpieczenia inwestycji netto w
jednostkę zagraniczną, a w szczególności czy jednostka dominująca utrzymująca inwestycję netto w
jednostkę zagraniczną musi utrzymywać także instrument zabezpieczający. KIMSF 16 objaśnia także, jak
jednostka powinna określać kwoty podlegające reklasyfikacji z kapitału własnego do rachunku zysków i
strat dla zarówno instrumentu zabezpieczającego, jak i pozycji zabezpieczanej, gdy jednostka zbywa
inwestycję.
Interpretacja KIMSF 16 nie będzie miała wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy, ponieważ Grupa nie
zabezpiecza udziałów w aktywach netto jednostki działającej za granicą.
14) KIMSF 17 „Dystrybucja do właścicieli aktywów nie będących środkami pieniężnymi”
Interpretacja KIMSF 17 została wydana przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej
Sprawozdawczości Finansowej w dniu 27 listopada 2008 roku i obowiązuje dla okresów rocznych
rozpoczynających się z dniem 1 lipca 2009 roku lub po tej dacie. Interpretacja ta zawiera wytyczne w
zakresie momentu rozpoznania dywidendy, wyceny dywidendy oraz ujęcia różnicy pomiędzy wartością
dywidendy a wartością bilansową dystrybuowanych aktywów. Interpretacja wymaga także ujawnienia
dodatkowych informacji w przypadku, gdy aktywa przeznaczone do dystrybucji spełniają kryteria uznania
za działalność zaniechaną.
Grupa zastosuje KIMSF 17 od 1 lipca 2009 roku.
Interpretacja KIMSF 17 nie będzie miała wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy.
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SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE TECHMEX S.A. SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA
2009 ROKU
Spółka Techmex S.A. w informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej zawarła wszystkie istotne informacje wymagane przez MSR 34 p.16, w związku z tym jednostkowe
sprawozdanie finansowe Techmex S.A. powinno być czytane łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 DO 30 WRZEŚNIA 2009

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży
Koszt własny sprzedaży
Zysk (strata) brutto na sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Udział w zyskach jednostek objętych konsolidacją
metodą praw własności
Koszty restrukturyzacji
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

30.09.2009

30.09.2008

tys. zł

tys. zł

87 751
56 755

286 844
253 995

30 996

32 849

11
8
1
30

368
997
360
264

15
10
2
1

819
124
608
730

-18 273

7 784

856
13 270

1 917
9 565

-30 687

136

557

-8

-31 244

144

-31 244

144

-3,73

0,02

-3,73

0,02

Działalność zaniechana
Strata netto z działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto
Zysk (strata) na jedną akcję
Z działalności kontynuowanej
Zwykły
Rozwodniony
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej
Zwykły
Rozwodniony
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BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2009

Aktywa trwałe
Wartość firmy
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Inwestycje w jednostkach zależnych
Inwestycje w pozostałych jednostkach
Długoterminowe należności
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Inne długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe
Zapasy
Kontrakty budowlane
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Należności z tytułu leasingu finansowego
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
należności
Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

30.09.2009

31.12.2008

tys. zł

tys. zł

28 244
20 936
73 991
415
2 251
451
24 207

31 214
43 703
49 924
415
3 601
928
14 952

148 244

144 737

42 717

67 289

82 945

124 699

32 661
3 594
92

38 912
3 495
178

162 009

234 573

310 253

379 310

Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do
Zbycia
Aktywa razem
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BILANS (c.d.) SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2009

Kapitał własny
Kapitał akcyjny
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich
wartości nominalnej
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
Udziały (akcje) własne
Kapitały rezerwowe
Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających i różnice
kursowe z konsolidacji
Zyski zatrzymane
Razem kapitały własne
Zobowiązanie długoterminowe
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
Obligacje zamienne na akcje
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Rezerwa na podatek odroczony
Rezerwy długoterminowe
Zobowiązania długoterminowe pozostałe

30.09.2009

31.12.2008

tys. Zł

tys. zł

8 369
101 626

8 369
101 626

26

26

19 411

50 657

129 432

160 678

2 517

2 438

2 419

2 338

101

221

5 037

4 997

5 037

4 997

73 118

122 730

2 463
0

834
0

100 198
5

90 066
5

175 784

213 635

310 253

379 310

Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami
trwałymi klasyfikowanych jako przeznaczone do zbycia

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu
leasingu finansowego
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
Rezerwy krótkoterminowe

Pasywa razem
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009
DO 30 WRZEŚNIA 2009
30.09.2009

30.09.2008

tys. zł

tys. zł

Działalność operacyjna
Zysk (strata) netto
Korekty razem
Amortyzacja
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
pożyczek i kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

-31 254

144

36 888
8 073

-13 050
9 032

3 670

5 372

81
24 570
43 105
-44 396

-29
3 196
-32 425
5 368

8 312
-6 527

-1 443
-2 121

5 643

-12 906

0
0

14 994
89

Działalność inwestycyjna
Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
prawne
Na aktywa finansowe
Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej

14 905
6 501
-17 665

7 466
4 316

24 166

3 150

-6 501

7 528

- 3 803

53 154

-3 803

53 154

Działalność finansowa
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
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Wydatki
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału
zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki
Inne wydatki finansowe

-4 575

46 761

-8 439

41 419

3 864

5 342

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

772

6 393

Przepływy pieniężne netto, razem
Środki pieniężne na początek okresu

-86
178

1 015
850

Środki pieniężne na koniec okresu

92

1 865

- o ograniczonej możliwości dysponowania

57

263
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY OD 1 STYCZNIA 2009
DO 30 WRZEŚNIA 2009
30.09.2009

30.09.2008

tys. zł

tys. zł

Kapitał podstawowy
Stan na początek okresu

8 369

8 369

8 369

8 369

101 626

101 626

101 626

101 626

26

26

26

26

0

0

50 657

42 920

Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na koniec okresu
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości
nominalnej
Stan na początek okresu
Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na koniec okresu
Kapitały rezerwowe
Stan na początek okresu
Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na koniec okresu
Udziały (akcje) własne
Stan na początek okresu
Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na koniec okresu
Zyski (straty) zatrzymane
Stan na początek okresu
Zysk netto okresu
Strata netto okresu

144
-31 246

Odpisy z zysku
Stan na koniec okresu

19 411

43 064

Razem kapitały własne
Stan na początek okresu
Stan na koniec okresu

160 677

152 940

129 432

153 085
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Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TECHMEX
za 3 kwartały 2009 roku

1.

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA GRUPY KAPITAŁOWEJ TECHMEX

Grupa Kapitałowa Techmex S.A. powstała w 1998 roku. Przedmiotem jej działalności jest dostarczanie
kompletnych rozwiązań informatycznych i geoinformacyjnych, świadczenie usług informatycznych, sprzedaż
dedykowanych produktów oraz danych i analiz przestrzennych. Oferta produktów i usług Grupy oparta jest na
najnowszych zdobyczach technologicznych oraz innowacyjnych rozwiązaniach informatycznych.
Grupa Kapitałowa Techmex S.A. to aktualnie 3 podmioty działające w branży IT, informacji przestrzennej oraz
usług finansowych. W skład Grupy Kapitałowej wchodzą następujące podmioty:
Podmiot
TECHMEX S.A.
Satelitarne Centrum operacji Regionalnych S.A.
Maktu Holdings Limited

Funkcja w Grupie Kapitałowej
Dostawca zaawansowanych rozwiązań informacji
przestrzennej (GIS) i usług serwisowych IT
Operator Centrum Satelitarnego
Obrót aktywami finansowymi, nieruchomościami,
usługi doradcze

Podmioty Grupy Kapitałowej Techmex działają w branży informatycznej i geoinformatycznej (GIS). Strategia
działania Grupy Kapitałowej zakłada mocną koncentrację na sektorze GIS.

Sektor GIS
Grupa Kapitałowa Techmex intensywnie rozwija się w obszarze nowoczesnych technologii satelitarnych,
oferując wysokiej jakości dane geoprzestrzenne i tworzone na ich podstawie produkty geoinformatyczne.
Spółka Techmex dysponuje obecnie znacznym potencjałem realizacyjnym w sektorze GIS i jest jedną z
czołowych firm geoinformatycznych w kraju. Starając się jak najlepiej reagować na potrzeby rynku, Techmex
oferuje szeroką gamę produktów i usług GIS, które wykorzystywane są w gospodarce i administracji zarówno w
Polsce, jak i za granicą. Oferta handlowa Spółki obejmuje ortofotomapy satelitarne, numeryczne modele
terenu, trójwymiarowe modele zabudowy, mapy akustyczne, mapy wektorowe, mapy tematyczne (np. mapy
typu użytkowania terenu) oraz usługi oparte na wartości dodanej.
Spółka oferuje aplikacje GIS, usługę API oraz hosting danych geoinformatycznych (udostępnianie danych z
fragmentem własnej infrastruktury technicznej). Usługi GIS świadczone przez Techmex obejmują także
pozyskiwanie i przetwarzanie danych na bazie materiałów dostarczonych przez klienta, opracowywanie analiz o
charakterze przestrzennym (np. analizy propagacji fal radiowych, detekcja zmian na wybranych obszarach),
doradztwo i szkolenia w zakresie GIS.
Dzięki inwestycji w Centrum Satelitarne w 2004 roku, Grupa Kapitałowa Techmex dysponuje unikalną na skalę
kraju Biblioteką Zobrazowań Satelitarnych obejmującą ponad 700 000 km2 powierzchni Ziemi, z czego 200
000 km2 przypada na powierzchnię Polski. W zasobach tych znajdują się zdjęcia pochodzące z amerykańskich
satelitów: Ikonos, QuickBird oraz WorldView-1, które charakteryzują się rozdzielczością poniżej 1 m, czyli
porównywalną z mapami w skali 1:2500 - 1:5000. Bogate zasoby zdjęć satelitarnych, stanowiących podstawę
dla opracowywania produktów i rozwiązań GIS, stanowią niewątpliwie o przewadze konkurencyjnej Techmex
SA na krajowym rynku geoinformatycznym i są silnym atutem również na rynku europejskim. Spółka oferuje
mapy satelitarne powierzchni Polski za pośrednictwem portalu mapowego www.Geoserwer.pl, będącego
unikalną platformą e-commerce umożliwiającą zakup zdjęć satelitarnych i ortofotomap on-line. W ramach
rozwoju platformy i poszerzania oferty rozwiązań GIS, Techmex SA uruchomił usługę API, która umożliwia
wyświetlanie map satelitarnych i wektorowych na stronach internetowych klientów. Rozwiązanie to zostało
opracowane przy współpracy z firmą Imagis.
Spółka Techmex koncentruje się na umacnianiu swojej pozycji w takich obszarach jak planowanie
przestrzenne, wsparcie procesów inwestycyjnych, projekty infrastrukturalne, ochrona środowiska, rolnictwo i
leśnictwo, telekomunikacja, geomarketing. Firma kieruje swoją ofertę GIS do klientów z sektora administracji
publicznej, samorządów, instytucji oraz szeroko pojętego biznesu. Grupa Kapitałowa Techmex posiada również
rozwiązania przeznaczone dla sektora wojskowego. Techmex obecny jest w Natowskiej Bazie Podmiotów
Gospodarki Narodowej i posiada autoryzację na oferowanie usług i towarów dla krajów członkowskich NATO
(Certyfikat NCAGE). Na rynkach zagranicznych Spółka pozyskuje wiarygodnych partnerów biznesowych w
zakresie wykorzystywania wysokorozdzielczych danych przestrzennych dla celów inwestycyjnych.
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Sektor IT
Do III kwartału 2009 głównym źródłem przychodów w obszarze IT była sprzedaż komputerów przenośnych.
Zgodnie z przyjętą strategią biznesową firmy, znaną na polskim rynku teleinformatycznym, Techmex
wycofywał się z dystrybucji sprzętu i oprogramowania komputerowego. Zaniechanie tej działalności nastąpiło
we wrześniu 2009 roku. W obszarze IT Techmex skoncentrował się wyłącznie na usługach serwisowych
świadczonych w ramach Centrum Serwisowego działającego pod marką AC Serwis. Dział serwisu realizuje
naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne, zajmuje się sprzedażą części zamiennych i udzielaniem wsparcia
technicznego. Usługi AC Serwis skierowane są zarówno do klientów biznesowych, jak i osób fizycznych.
Serwisowany sprzęt komputerowy to przede wszystkim komputery przenośne Toshiba, IBM, Lenovo oraz
drukarki Epson i Seiko. AC Serwis posiada status Autoryzowanego Partnera Serwisowego niektórych z
powyższych marek. Naprawy pogwarancyjne są realizowane w odniesieniu do produktów wszystkich firm
obecnych na rynku. Rozproszona struktura geograficzna (oddziały w Bielsku-Białej, Gdańsku i Warszawie)
pozwalają na obsługę klientów z całego kraju. Sprzedaż części zamiennych (w większości oryginalnych
podzespołów Toshiba, Lenovo, IBM) realizowana jest za pośrednictwem sklepu internetowego AC Serwis.

2.

WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ, W TYM
W WYNIKU POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH, PRZEJĘCIA LUB SPRZEDAŻY
JEDNOSTEK
GRUPY
KAPITAŁOWEJ,
INWESTYCJI
DŁUGOTERMINOWYCH,
PODZIAŁU,
RESTRUKTURYZACJI I ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI

Realizacja programu restrukturyzacyjnego
Zarząd Spółki w trzecim kwartale 2009 konsekwentnie realizował założenia Planu Restrukturyzacyjnego. Jego
bezpośrednim efektem jest zmiana modelu biznesowego spółki, obniżenie kosztów stałych i koncentracja
rozwoju w sektorze usług, ze szczególnym uwzględnieniem rynków zagranicznych. Integralnym elementem
Planu są negocjacje z bankami i zbudowanie długoterminowego porozumienia z wierzycielami, co do warunków
spłat zobowiązań. Celem jest zabezpieczenie płynności spółki poprzez bieżące przychody z działalności w
sektorze GIS i wykorzystanie wszystkich możliwych instrumentów finansowych w celu zaspokojenia wierzycieli.
Obniżenie przychodów z działalności dystrybucyjnej IT
Zgodnie z przyjętą strategią biznesową firmy, znaną na polskim rynku teleinformatycznym, Techmex stopniowo
wycofywał się z dystrybucji sprzętu i oprogramowania komputerowego. Zaniechanie tej działalności nastąpiło
we wrześniu 2009. W działalności IT Techmex skoncentrował się wyłącznie na usługach, w tym usługach
serwisowych. Poprzez swoje centrum serwisowe AC Serwis spółka Techmex realizuje naprawy gwarancyjne i
pogwarancyjne sprzętu komputerowego.

3.

STANOWISKO
ZARZĄDU
ODNOŚNIE
MOŻLIWOŚCI
ZREALIZOWANIA
PUBLIKOWANYCH
PROGNOZ
WYNIKÓW
NA
DANY
ROK,
W
ŚWIETLE
ZAPREZENTOWANYCH
W
RAPORCIE
KWARTALNYM
W
STOSUNKU
DO
PROGNOZOWANYCH

WCZEŚNIEJ
WYNIKÓW
WYNIKÓW

Zarząd Techmex S.A. nie publikował prognoz dotyczących wyników finansowych Spółki, jak również Grupy
Kapitałowej Techmex S.A.

4.

WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ
PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM
ZGROMADZENIU TECHMEX S.A., NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU ORAZ ZMIAN W
STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI TECHMEX S.A. W OKRESIE OD
PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO
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Na dzień 13 listopada 2009 stan akcjonariatu przedstawia się następująco (akcjonariusze powyżej 5%):

Akcjonariusz
ING Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A.
Teran Sp. z o.o.
Jacek Studencki
Raner Sp. z o.o.

Ilość
posiadanych
akcji*

Procentowa ilość
posiadanych akcji

Procentowy udział
głosów w ogólnej
licznie głosów na
WZ

650 000

7,77%

7,77%

565 300
530 000
420 494

6,75%
6,33 %
5,02%

6,75%
6,33%
5,02%

*) Dane na podstawie informacji przekazanych Spółce do dnia 13 listopada 2009 oraz zgłoszeń na WZA, które
odbyło się w dniu 21 września 2009.

Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Techmex S.A. w okresie od przekazania
poprzedniego raportu kwartalnego (31.08.2009) kształtowały się następująco:
Dnia 5 listopada 2009 r. Spółka otrzymała zawiadomienie z ING Bank Śląski S.A. o przejęciu na własność
450 000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki Techmex S.A (co stanowi 5,38% kapitału zakładowego
Spółki co stanowi 5,38% ogólnej liczby głosów na WZA) należących do Pana Jacka Studenckiego. W dniu 2
listopada 2009 r. ING Bank Śląski S.A. posiadał 319 229 (trzysta dziewiętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia
dziewięć) akcji Techmex S.A., co stanowi 3,81% kapitału zakładowego Spółki. Więcej szczegółów zawiera
Raport Bieżący Nr 62/2009.

5.

ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI TECHMEX S.A. LUB UPRAWNIEŃ DO NICH PRZEZ
OSOBY ZARZĄDZAJĄCE LUB NADZORUJĄCE TECHMEX S.A. NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU
KWARTALNEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA, W OKRESIE OD
PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO, ODRĘBNIE DLA KAŻDEJ Z OSÓB

Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami, stan posiadania akcji Techmex S.A. przez osoby
zarządzające i nadzorujące na dzień przekazania raportu przedstawia się następująco:
Zarząd:
Jacek Studencki – 530.000 akcji
Rada Nadzorcza:
Członek Rady Nadzorczej 1 – 11 000 akcji
Członek Rady Nadzorczej 2 – 42 010 akcji
Zmiany w stanie posiadania akcji Techmex S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące w okresie od
przekazania poprzedniego raportu kwartalnego (31.08.2009) do dnia publikacji niniejszego sprawozdania
(13.11.2009) kształtowały się następująco:
Nabycie akcji:
Brak transakcji.
Zbycie akcji:
30 września - 5 października 2009 spółka powiązana z Członkiem Rady Nadzorczej, 70 700 akcji.
Przejęcie akcji :
W dniu 6 listopada 2009 roku Pan Jacek Studencki poinformował spółkę o przejęciu 450 000 jego własnych
akcji przez ING Bank Śląski S.A. Na dzień 6 listopada 2009 Pan Jacek Studencki posiada 530 000 akcji spółki
Techmex SA. Więcej informacji: Raport Bieżący Nr 63/2009.
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6.

WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA
POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

W III kwartale 2009 roku nie toczyło się, ani nie zostało wszczęte żadne postępowanie przed sądem, organem
właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których łączna wartość
stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.

7.

INFORMACJA O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI NIETYPOWYCH Z
PODMIOTAMI
POWIĄZANYMI,
JEŻELI
WARTOŚĆ
TYCH
TRANSAKCJI
PRZEKRACZA
500 000 EUR

Transakcje opisane powyżej nie wystąpiły.

8.

INFORMACJA O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ
KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI JEŻELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ
ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ
10 % KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA

Techmex S.A. nie udzielił poręczeń kredytów w kwocie przekraczającej 10% wartości kapitałów własnych.

9.

INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM TECHMEX S.A. SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI
KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN

Trudności z utrzymaniem płynności finansowej
W związku z odczuwalnym spowolnieniem gospodarczym w kraju i zagranicą, skutkującym ograniczeniem
nakładów inwestycyjnych potencjalnych kontrahentów Spółki, a także w wyniku zaostrzenia polityki banków
kredytujących Spółkę oraz radykalnych decyzji wierzycieli, w trzecim kwartale 2009 doszło do utraty stabilności
finansowej Techmex S.A. Zarząd Techmex S.A. niezwłocznie przystąpił do rozmów z bankami, starając się
wynegocjować zamianę zadłużenia krótkoterminowego na długoterminowe, a także pozyskać środki finansowe
na bieżącą działalność operacyjną Spółki.
Wniosek o upadłość likwidacyjną – DnB Nord
Pomimo wysiłków Zarządu i długotrwałych negocjacji z bankami kredytującymi Spółkę, końcem września 2009
Bank DnB Nord złożył w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej wniosek o upadłość likwidacyjną Techmex S.A.
Decyzja ta była dla Zarządu Spółki niezrozumiała, gdyż wcześniej przedstawiciele banku wyrażali chęć
wypracowania kompromisu na drodze pozasądowej. Odrębny wniosek upadłościowy złożył jeden z
kontrahentów Spółki. Posiedzenie Sądu Rejonowego Wydział VI Gospodarczy w Bielsku-Białej w sprawie
upadłości Techmex S.A. zaplanowane jest na dzień 19 listopada 2009 roku.
Wniosek o upadłość likwidacyjną - Geokart - International Sp. z.o.o.
Dnia 29 września 2009 roku do Sądu Rejonowego Wydział VI Gospodarczy w Bielsku-Białej wpłynął wniosek o
upadłość likwidacyjną Techmex S.A. złożony przez wierzyciela Spółki - firmę Geokart - International Sp. z o.o.
Pomniejszenie zasobów kadrowych
W wyniku decyzji o zaprzestaniu działalności dystrybucyjnej w sektorze IT, w okresie trzeciego kwartału 2009
wypowiedzenia złożyło lub otrzymało 17 pracowników Działu Handlowego, Spedycji i Magazynu. Dzięki swoim
kwalifikacjom i doświadczeniu większość z nich szybko znalazła zatrudnienie w branży. Pozostała część
pracowników pionu IT przyjęła propozycję pracy w prowadzonym przez Techmex Centrum Serwisowym AC
Serwis lub innych działach Firmy. Na dzień 30 września 2009 Grupa Techmex zatrudniała 171 osób, wobec 254
osób na koniec pierwszego półrocza 2009.
Rezygnacja Członka Zarządu
Dnia 11 września 2009 roku Pan Maciej Stankowiak złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu Techmex S.A. i
zakończył współpracę ze Spółką. Pan Stankowiak zatrudniony był na stanowisku Dyrektora Działu Produkcji
GIS. Obowiązki Dyrektora Działu GIS Zarząd powierzył panu Krzysztofowi Kozłowskiemu.
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Współpraca z firmą doradczą Kolaja & Partners
Dnia 6 sierpnia 2009 roku Spółka podjęła współpracę z firmą Kolaja & Partners z siedzibą w Warszawie w
zakresie usług doradczych, dotyczących Planu Restrukturyzacji wdrożonego przez Zarząd w maju 2009 roku.
Zgodnie z przyjętym zakresem prac opracowano Raport nt. działan restrukturyzacyjnych i modeli
funkcjonowania biznesowego firmy umożliwiajacego całkowite uregulowanie zobowiązań wobec bankow.
Rekomendowane propozycje przedstawiciele spółki i firmy doradczej prezentowali w okresie 10-30 września na
spotkaniach z wierzycielami. W związku z brakiem możliwości realizacji przedmiotu umowy jakim było zawarcie
porozumienia przedsądowego z wierzycielami współpracę zakończono w pażdzierniku br.

10. WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE TECHMEX S.A. BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA
OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU
Rezygnacja z działalności dystrybucyjnej w sektorze IT
Realizując strategię rozwoju Spółki w nowoczesnym, perspektywicznym obszarze biznesowym - branży
geoinformatycznej (GIS), Zarząd Techmex S.A. stopniowo ograniczał działalność w zakresie dystrybucji IT, aż
do całkowitego jej zaprzestania we wrześniu 2009. Podstawą tej decyzji były niskie marże dystrybucyjne,
wysokie zapotrzebowanie na kapitał obrotowy i podatność na wahania kursowe, generujące często milionowe
straty. Rezygnacja z dystrybucji IT spowodowała spadek przychodów, jednak w ocenie Zarządu Spółki w
dłuższej perspektywie wynik netto powinien być zadowalający dzięki wysokomarżowej działalności GIS.
Ponadto Spółka nadal świadczyć będzie usługi serwisowe IT w ramach Centrum Serwisowego AC Serwis.
Wpływ decyzji Sądu na zachowania kontrahentów
W zaleznosci od decyzji Sądu dotyczącej złożonych wniosków o upałość Spółki Techemex, należy spodziewać
się zmiany stopnia zainteresowania współpracą ze Spółką ze strony dotychczasowych i przyszłych
kontrahentów. Poziom stabilnosci prawnej i finansowej Spółki determinował będzie możliwość pozyskiwania
nowych i realizowania obecnych kontraktów.
Sytuacja SCOR S.A.
Zarząd SCOR SA prowadzi rozmowy w celu rozwoju kapitałowego spółki i pozyskania inwestora branżowego.
Jednocześnie za najwyższy priorytet uznaje pozytywne rozstrzygniecia w zakresie mozliwosci współpracy z
sektorem obrony w ramach umowy SCOR-MON zawartej w roku 2006. Spółka dysponuje biblioteką zdjęć
satelitarnych, które są wykorzystywane jako kluczowy element systemów informacji przestrzennych, systemów
zarządzania kryzysowego i szeroko pojętego monitoringu. W przypadku braku rozstrzygnięć ww zakresie,
pogarszająca się sytuacja płynnościowa spółki zależnej może mieć negatywny wpływ na wyniki Grupy
uzyskiwane w kolejnych okresach.

11. PRZYCHODY I WYNIKI PRZYPADAJĄCE NA POSZCZEGÓLNE SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI LUB
SEGMENTY GEOGRAFICZNE GRUPY

Segmenty branżowe
Dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniach finansowych wyodrębniono dwa główne segmenty działalności:
Dystrybucja i usługi IT
Systemy Informacji Przestrzennej GIS

3 kwartały 2009
tys. zł

IT

GIS

Razem

Przychody ze sprzedaży

49 192

42 311

91 503

Wynik na sprzedaży po
kosztach bezpośrednich

-1 423

21 028

19 605
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Porównywalne dane w okresie 3 kwartałów 2008 roku:

3 kwartały 2008
tys. zł

IT

GIS

Razem

Przychody ze sprzedaży

249 373

38 952

288 325

Wynik na sprzedaży po
kosztach bezpośrednich

1 308

17 746

19 054

12. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W
PREZENTOWANYM OKRESIE
Działalność Grupy charakteryzuje się niewielką sezonowością, jednak w okresie wdrażania zmian w strategii
spółki, należy spodziewać się zmniejszenia obrotów w sektorze IT w kolejnych kwartałach.
Wykorzystywanie środków budżetowych w branży GIS związane jest z momentem zamknięcia budżetu i
wykorzystaniem środków unijnych przez agendy rządowe, co również powoduje nieznaczne zwiększenie
obrotów w IV kwartale każdego roku.
13. ZWIĘZŁY OPIS DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ TECHMEX S.A. W OKRESIE 3 KWARTAŁU 2009
ROKU WRAZ Z WYKAZEM WAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ ICH DOTYCZĄCYCH
Kontrakt na opracowanie Topograficznej Bazy Danych dla części woj. wielkopolskiego
Dnia 22 września 2009 roku Techmex podpisał umowę na opracowanie Bazy Danych Topograficznych dla części
obszaru województwa wielkopolskiego. Przedmiotem zamówienia jest zebranie i zorganizowanie w odpowiednie
struktury danych dotyczących sieci cieków, wód powierzchniowych, budowli hydrotechnicznych i innych
obiektów z nimi związanych oraz odcinków linii elektroenergetycznych w ramach opracowania Bazy Danych
Obiektów Topograficznych dla 9 powiatów i 2 miast (Kalisz, Leszno) woj. wielkopolskiego. Wartość kontraktu
wynosi 367 220 złotych.
Topograficzna Baza Danych (TBD) jest spójnym w skali kraju systemem gromadzenia, zarządzania i
udostępniania danych topograficznych. Poziom informacyjny TBD zbliżony jest do poziomu informacyjnego map
topograficznych w skali 1:10 000. Baza funkcjonuje w oparciu o struktury i rozwiązania właściwe technologiom
GIS. TBD jest źródłem aktualnych, wysokiej jakości danych topograficznych dla specjalistycznych systemów
informacji przestrzennej budowanych przez administrację, samorządy, instytucje publiczne (np. systemy
wspomagania służb ratowniczych, ochrony przeciwpowodziowej, planowania przestrzennego, ochrony
środowiska, zarządzania siecią drogową, itp.).
Umowa na dostarczenie danych do symulatorów lotniczych
W lipcu 2009 roku Spółka Techmex podpisała z hiszpańską firmą INDRA umowę na dostawę danych
przestrzennych opracowanych na podstawie zobrazowań satelitarnych. Techmex dostarczy Klientowi
wysokorozdzielcze ortofotomapy satelitarne wybranych obszarów Polski oraz mapy użytkowania terenu całego
kraju. Dane te posłużą do tworzenia specjalistycznych systemów wizualizacji lotu wykorzystywanych w
symulatorach lotniczych. Wartość umowy objęta jest klauzulą poufności.
Porozumienie z hiszpańskim partnerem jest wynikiem konsekwentnej realizacji strategii Spółki, zakładającej
budowę silnej pozycji firmy na rynku europejskim poprzez eksport usług geoinformatycznych i rozwiązań GIS.
Sprawna realizacja kontraktu stworzy szansę rozwoju współpracy i pozyskiwania kolejnych zamówień. INDRA
jest czołową hiszpańską firmą informatyczną o silnej pozycji w Europie i Ameryce Łacińskiej, będącą
uczestnikiem wielonarodowych programów realizowanych w sektorze obronnym.
Zakończenie projektu na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
Techmex SA w konsorcjum z Instytutem Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach zakończył realizację
projektu „Ekosystemy lądowe pozostające w dynamicznych relacjach z wodami podziemnymi i
powierzchniowymi dla obszarów dorzeczy w Polsce (z wyłączeniem regionu wodnego Warty)”, wykonywanego
na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Prace zostały odebrane początkiem września
2009 roku. Wartość projektu wynosiła 655 445 zł.
Celem projektu było stworzenie rejestru obszarów chronionych uznanych za szczególnie cenne przyrodniczo w
świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej, w celu ochrony znajdujących się tam wód podziemnych i
powierzchniowych
oraz
siedlisk
i
gatunków
bezpośrednio
uzależnionych
od
wody.
W ramach projektu powstała Geobaza zawierająca informacje o obszarach chronionych, na których występują
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ekosystemy bezpośrednio związane z wodami, a także informacje o potencjalnych zagrożeniach dla tych
ekosystemów oraz działaniach mających na celu utrzymanie i poprawę ich stanu. Techmex dostarczył na
potrzeby przedsięwzięcia rozwiązania i usługi GIS - projekt Geobazy, wytworzenie i digitalizację danych,
wprowadzenie danych do Geobazy. Spółka przygotowała także część graficzną opracowania.
Realizacja projektu „Kontroli na miejscu” na zlecenie ARiMR
Na podstawie umowy zawartej dnia 23 czerwca 2009 roku z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
w trzecim kwartale bieżącego roku Techmex realizował prace terenowe w ramach „Kontroli na miejscu” w woj.
dolnośląskim i opolskim. Prace przebiegały zgodnie z harmonogramem, a obecnie projekt znajduje się w
końcowej fazie realizacji. Całość prac dotycząca woj. opolskiego została przekazana zamawiającemu w dniu 13
listopada 2009 roku. Wartość umowy na wykonanie „Kontroli na miejscu” metodą inspekcji terenowej na
obszarze woj. dolnośląskiego i opolskiego wynosi 2,46 mln zł brutto.
14. OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH
ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE
W okresie trzeciego kwartału 2009 roku nie odnotowano nietypowych czynników i zdarzeń mających znaczący
wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

15. WSKAZANIE ZDARZEŃ, KTÓRE WYSTĄPIŁY PO DNIU, NA KTÓRY SPORZĄDZONO SKRÓCONE
KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE, NIEUJĘTYCH W TYM SPRAWOZDANIU, A
MOGĄCYCH W ZNACZĄCY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA WYNIKI FINANSOWE TECHMEX S.A.
Wprowadzenie do Spółki Tymczasowego Nadzorcy Sądowego
W wyniku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Techmex S.A. przez Bank DnB Nord, w dniu
2 października 2009 roku do Spółki wprowadzony został Tymczasowy Nadzorca Sądowy. Zadaniem Nadzorcy
jest zabezpieczenie majątku Techmex S.A. i przeciwdziałanie jego ewentualnemu uszkodzeniu,
a także pozyskiwanie informacji i kompletowanie dokumentów na potrzeby rozprawy upadłościowej.
Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu
Dnia 15 października Zarząd Techmex S.A. złożył w Sądzie Rejonowym Wydział VI Gospodarczy w BielskuBiałej wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu wraz z wnioskiem o zawieszenie wszelkich
czynności egzekucyjnych prowadzonych wobec Spółki.
Wniosek o upadłość likwidacyjną
Dnia 5 października 2009 roku do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej wpłynął wniosek o upadłość likwidacyjną
Techmex S.A. złożony przez spółkę Tech Data Polska Sp. z o.o.
Spłata zobowiązań wobec wierzyciela - Geokart - International Sp. z.o.o.
W październiku 2009 r. Techmex S.A. dokonał spłaty całości zobowiązań wobec firmy Geokart - International
Sp. z o.o., która dnia 29 września 2009 złożyła do sądu wniosek o upadłość likwidacyjną Techmex S.A.
Spotkania z bankami - wierzycielami Techmex S.A.
W październiku br. Zarząd Techmex S.A. kontynuował rozmowy z bankami kredytującymi Spółkę (m.in. DnB
Nord, Kredyt Bank, ING Bank Śląski, BRE Bank, Podkarpacki Bank Spółdzielczy) rozpoczęte w III kwartale
2009. Banki pozytywnie ustosunkowały się do działań naprawczych podjętych przez Spółkę, jednak odrzuciły
propozycję Zarządu o dofinansowanie Spółki nowym kredytem.
Rozwiązanie kontraktu na realizację map wektorowych w formacie MGCP
We wrześniu 2009 roku Spółka otrzymała od swojego kontrahenta, firmy COWI A/S Danmark, zapowiedź
rozwiązania kontraktu na opracowywanie map wektorowych w formacie MGCP zawartego w dniu 20 marca
2007 roku. Informacja ta była dla Zarządu Techmex S.A. dużym zaskoczeniem, gdyż dotychczasowa - ponad
dwuletnia - współpraca przebiegała w pełni zadowalająco, a prace realizowane były w terminie, zgodnie ze
specyfikacją i zapisami kontraktu, bez zastrzeżeń ze strony klienta. Ponadto kontrahent umotywował chęć
zakończenia współpracy w sposób dalece niewystarczający dla rozwiązania kontraktu. Dnia 14 października
2009 roku firma COWI A/S Danmark zakończyła współpracę z Techmex S.A. W ocenie Zarządu Spółki nie było
żadnych merytorycznych podstaw do rozwiązania umowy, a decyzja o zakończeniu współpracy ze Spółką ma
bezpośredni związek z podjęciem działalności konkurencyjnej na terenie Bielska-Bialej przez ww kontrahenta.
We wrześniu 2009 nowopowstała firma COWI Bielsko uruchomiła proces rekrutacji specjalistów GIS w BielskuBiałej. Dnia 11 września 2009 swoją rezygnację złożył Pan Maciej Stankowiak – Dyrektor Działu Produkcji GIS
W opinii Zarządu Spółki jednoznacznie wskazuje to na próbę przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
przez COWI A/S Danmark. Zarząd Spółki uznaje takie postępowanie za akt nieuczciwej konkurencji, działanie
sprzeczne z prawem i etyką biznesową. Spółka podjęła działania prawne by na drodze sądowej domagać się
odszkodowania tytułem utraconych korzyści.
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16. INFORMACJA
DOTYCZĄCA
ZMIAN
ZOBOWIĄZAŃ
WARUNKOWYCH, KTÓRE NASTĄPIŁY OD CZASU
OBROTOWEGO

WARUNKOWYCH
LUB
AKTYWÓW
ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU

Zgodnie z umową sprzedaży udziałów zawartą pomiędzy Techmex S.A. i Komputronik S.A. na kwotę
18 000 000 zł, Komputronik wystawił weksel na zapłatę ceny należnej za udziały, z terminem wykupu
określonym na dzień 31 grudnia 2008r. Na podstawie umowy z bankiem Techmex S.A. przekazał weksel do
dyskonta. W I kwartale 2009 roku weksel został wykupiony przez Komputronik.
17. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W PRZELICZENIU NA EURO

Do przeliczenia wybranych skonsolidowanych danych finansowych wynikających z rachunku zysków i strat
zastosowano średni kurs okresu, za który sporządzono skonsolidowane sprawozdanie, natomiast dla danych
wynikających z bilansu i rachunku przepływów pieniężnych przyjęto kurs na ostatni dzień okresu
sprawozdawczego.

Średni kurs
w okresie

Minimalny kurs
w okresie

Maksymalny kurs
w okresie

Kurs na ostatni
dzień okresu

Q3 2008

3,3072

3,2026

3,4677

3,4083

Rok 2008

3,5166

3,2026

4,1848

4,1724

Q3 2009

4,3799

3,9170

4,8999

4,2003

WYBRANE DANE FINANSOWE

tys. zł
3 kwartały
2009

Przychody ze sprzedaży
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Zysk (strata) netto
Przepływy pieniężne netto razem
Aktywa, razem *)
Zobowiązania długoterminowe *)
Zobowiązania krótkoterminowe *)
Kapitał własny *)
Kapitał zakładowy *)
Liczba akcji (w szt.)
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą

tys. EUR

3 kwartały
2008

3 kwartały
2009

3 kwartały
2008

91 503

288 325

20 892

87 181

-21 485

2 293

-4 905

693

-33 811

19 131

-7 720

5 785

-33 858

21 968

-7 730

6 642

-87

904

-21

265

307 723

383 091

73 262

91 816

2 520

2 559

600

613

172 253

212 624

41 010

50 960

118 829

152 688

28 291

36 595

8 369

8 369

1992

2 006

8 368 672

8 368 672

8 368 672

8 368 672

8 368 672

8 368 672

8 368 672

8 368 672

-4,05

2,63

-0,92

0,79

2,63

-0,92

0,79

18,25

3,38

4,37

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą
-4,05
Wartość księgowa na jedną akcję

14,20
*) porównywalne dane bilansowe dotyczą stanu na dzień 31.12.2008 r.
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Wyniki za 3 kwartały 2009 roku pokazują znaczący spadek przychodów. Jest on w dużym stopniu spowodowany
strategiczną decyzją Spółki o zmianie modelu biznesowego, zakładającego wycofanie się z ze sprzedaży dystrybucyjnej
towarów i produktów kierowanej do klientów sektora IT. Zgodnie ze strategią rozwoju Spółka koncentruje się na
wykorzystaniu posiadanych aktywów w obszarze nowych technologii i pozycji rynkowej w sektorze GIS. Sprzedaż
zawansowanych produktów i usług zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych podniesie znacząco
rentowność działalności operacyjnej firmy. Uwzględniając aktualne wyniki spółek prowadzących działalność z branży IT
można stwierdzić, że jest to decyzja słuszna i przyniesie długotrwały efekt w zakresie budowy wartości spółki i jej
konkurencyjności. Rozwój spółki jest w jednoznaczny sposób związany z obszarem nowych technologii, rozwojem
zaawansowanych usług teledetekcji i fotointerpretacji oraz pozyskiwaniem partnerów biznesowych na rynku
europejskim.
Istotny wpływ na wyniki Spółki miały koszty Programu Restrukturyzacji, konsekwentnie realizowanego przez Zarząd od
maja 2009 roku. Prowadzona restrukturyzacja przyniesie Spółce wymierne oszczędności, szacowane w roku 2009 na
poziomie 5 mln zł, a konsekwentnie w roku 2010 na poziomie 9.5 mln zł. Niemniej spadek przychodów oraz rosnące
koszty odsetkowe nie pozwoliły na wypracowanie pozytywnego wyniku finansowego w trzecim kwartale 2009.
Dodatkowo prowadzone wobec spółki działania windykacyjne skutkowały wypowiedzeniem przez niektórych
kontrahentów umów długoterminowych, a także odstąpieniem od negocjacji przez inne podmioty, dlatego też Zarząd
Spółki postanowił utworzyć rezerwę w wysokości ponad 27 milionów złotych (zgodnie z zasadami rachunkowości Spółki,
MSR 11). Agresywne działania wierzycieli zmusiły Spółkę do kilkudniowego wstrzymania działalności, co zaowocowało
pogorszeniem efektywności. Na wysoki poziom kosztów finansowych zasadniczy wpływ ma nieuregulowana sytuacja
kredytowa.
Zarząd Techmex S.A. wyraża nadzieję, że przyjęty Program Rerstrukturyzacyjny, posiadane aktywa i perspektywy
rozwoju w obszarze nowych technologii i usług GIS pozwolą na restrukturyzację zobowiązań, ustabilizowanie sytuacji
finansowej i poprawę wyników finansowych Spółki.

18. INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIEUDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
W okresie 3 kwartałów 2009 roku wymienione transakcje finansowe nie wystąpiły.

19. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPŁACONEJ (LUB ZADEKLAROWANEJ) DYWIDENDY, ŁĄCZNIE
I W PRZELICZENIU NA JEDNĄ AKCJĘ, Z PODZIAŁEM NA AKCJE ZWYKŁE I UPRZYWILEJOWANE
Zarząd Techmex S.A. nie deklarował wypłaty dywidendy za rok 2009.
2.

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

2.1.

PRAWIDŁOWOŚĆ I RZETELNOŚĆ PREZENTOWANYCH SPRAWOZDAŃ

Zarząd Techmex S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, skonsolidowane kwartalne sprawozdanie
finansowe Grupy Kapitałowej Techmex obejmujące okres od 01.01.2009 roku do 30.09.2009 roku wraz
z danymi porównywalnymi zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi Grupę zasadami rachunkowości
i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej oraz
osiągnięty przez nią wynik finansowy. Ponadto Zarząd oświadcza, że sprawozdanie zarządu z działalności
w okresie 3 kwartałów 2009 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć, w tym opis podstawowych
ryzyk i zagrożeń.

Jacek Studencki

Prezes Zarządu

..............................
podpis

Zbigniew Wawrzeń

Członek Zarządu

..............................
podpis

Bielsko-Biała, dnia 13 listopada 2009 r.
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