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I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY BIZTECH KONSULTING S.A. 

 

 

Warszawa, 13.05.2019 r. 

 

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, 

Na wstępie chciałbym serdecznie podziękować za okazane nam zaufanie 

i zainteresowanie naszą Spółką. Wierzymy, że spełnimy Państwa oczekiwania i będą 

Państwo zadowoleni ze współpracy z nami. 

Rok 2018 był okresem intensywnej pracy. Spółka przeprowadziła 2 emisje akcji. 

W styczniu NWZA zdecydowało o emisji do 5.833.333 akcji serii G z prawem poboru dla 

dotychczasowych akcjonariuszy po cenie emisyjnej 0,11 zł za akcje. Emisja akcji 

zakończyła się pełnym sukcesem tzn. objęto maksymalną ilość oferowanych akcji. 

W maju Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w ramach kapitału docelowego, po 

cenie emisyjnej 0,11 zł za akcję. Emisja akcji została skierowana do osób mających duży 

wpływ na rozwój i aktualną pozycję Spółki, co pozwoli również związać te osoby ze 

Spółką na przyszłość. Środki z emisji Spółka przeznaczyła na zorganizowanie zespołu 

developerskiego projektującego i wdrażającego rozwiązania analityczno-sprawozdawcze, 

które oparte są na technologii Oracle. 

W 2018 roku Spółka wypracował przychody na poziomie 12.910,4 tys. zł i zysk 

w wysokości 250,7 tys. zł. Nieco niższe przychody względem roku poprzedniego wynikają 

głównie ze spadku sprzedaży licencji i sprzętu. Dynamika sprzedaży usług jest dodatnia 

i częściowo zrekompensowała spadek sprzedaży licencji i sprzętu. Spółka odczuwała też 

silną presję płacową związaną z sytuacją na rynku pracy pracowników wysoko 

wykwalifikowanych. 

W 2018 r. w dziale developerskim zakończone zostały prace wdrażające rozwiązania 

analityczno-sprawozdawcze. Efektem prac jest m.in. gotowa aplikacja BlueSZOP, która 

jest ewaluacją rozwiązania proCRM. W celu usprawnienia działań związanych 

z utrzymywaniem wysokiej jakości usług, w BlueSZOP zostały rozbudowane systemy 

wspierające zarządzanie relacjami z klientami oraz sprzedaży o system nadzoru nad 

procesami, zgodnie z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością. Ponadto, do 

BlueSZOP został wykonany moduł, umożliwiający eksport informacji finansowych do 

Symfonii (SAGE). 

W 2018 roku Spółka zakończyła prace nad systemem Black Cargo, służącym do 

anonimizacji informacji, gromadzonych w bazach danych – w celu ochrony informacji 

poufnych i osobowych zgodnie z wymaganiami RODO. Dzięki oprogramowaniu Black 

Cargo dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, PESEL, NIP, numery rachunków 
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bankowych, kart kredytowych itd., można zastąpić realistycznymi wartościami 

o odpowiednich cechach i strukturze. 

W 2019 roku Spółka będzie kontynuowała sprzedaż produktu firmy Acunetix, światowego 

lidera rozwiązań do weryfikacji podatności stron i aplikacji webowych na ataki. Dzięki 

wieloletniemu doświadczeniu Spółka stała się specjalistą, dostarczającym zaawansowane 

rozwiązanie Acunetix Web Vulnerability Scanner. 

Zarząd oczekuje, że w 2019 roku nastąpi poprawa na rynku, dzięki wzrostowi nakładów 

inwestycyjnych w sektorze prywatnym i publicznym oraz poprzez przyśpieszenie 

wykorzystania środków unijnych z nowej perspektywy unijnej. 

Zarząd liczy na wzrost skali działalności oraz poprawę rentowności prowadzonego 

biznesu. 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem rocznym z działalności spółki BizTech 

Konsulting S.A. w 2018 roku. Polecamy także naszą stronę internetową www.biztech.pl, 

na której znajdują się aktualne informacje o BizTech Konsulting S.A. 

 

Prezes Zarządu 

Sławomir Chabros 
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II. WYBRANE DANE FINANSOWE 

 

Poniżej zaprezentowano jednostkowe wybrane dane finansowe Biztech Konsulting S.A. za 

rok 2018 roku oraz dane porównawcze za 2017 rok. 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE 
PLN EURO 

2018 2017 2018 2017 

Przychody netto ze sprzedaży 12 910 360 13 283 580 3 025 700 3 129 451 

Koszty działalności operacyjnej 12 623 981 12 974 617 2 958 584 3 056 663 

Zysk ze sprzedaży 286 378 308 964 67 116 72 788 

Zysk z działalności operacyjnej 385 448 404 189 90 334 95 222 

zysk brutto 315 689 338 344 73 986 79 710 

Zysk netto 250 709 270 295 58 757 63 678 

Amortyzacja 196 000 185 100 45 935 43 607 

Aktywa trwale 873 775 884 969 203 203 212 177 

Aktywa obrotowe 5 515 782 5 715 283 1 282 740 1 370 276 

Aktywa razem 6 384 557 6 600 252 1 484 781 1 582 453 

Kapitał własny 3 247 138 2 592 049 755 148 621 460 

Zobowiązanie krótkoterminowe 2 529 265 3 353 071 588 201 803 920 

Zobowiązanie długoterminowe 608 154 488 795 141 431 117 192 

Razem zobowiązania 3 137 419 4 008 204 729 632 960 992 

Pasywa razem 6 384 557 6 600 252 1 484 781 1 582 453 

Przepływy pieniężne netto z dz. operacyjnej -549 861 -369 558 -128 867 -87 063 
Przepływy pieniężne netto z dz. 
inwestycyjnej 

-233 274 0 -54 671 0 

Przepływy pieniężne netto z dz. finansowej 783 333 400 000 183 584 94 235 

Przepływy pieniężne netto 199 30 442 47 7 172 

 

 

 

 

Zastosowane kursy euro: 2018 2017 

Rachunek zysków i strat oraz cash flow 4,2669 4,2447 

Bilans 4,3000 4,1709 
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III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018 ROK 
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IV. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BIZTECH KONSULTING S.A. 

 

Sprawozdanie Zarządu 
BizTech Konsulting SA 

za 2018 rok 
 
Rok 2018 Spółka zamknęła przychodami ze sprzedaży na poziomie 12.910.359,52 zł. 
W ocenie Zarządu Spółki rok 2018 był okresem, w którym Spółka budowała solidne 
podstawy do dalszego rozwoju w kolejnych latach. 
 
 
1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki w 2018 r. oraz 

do dnia sporządzenia sprawozdania Zarządu 
 
W 2018 r. osiągnięto wzrost sprzedaży oferty usługowej Spółki w obszarze usług 
infrastrukturalnych, szkoleniowych i outsourcingowych. Sprzedaż wzrosła o 14,8% 
w stosunku do 2017 roku i osiągnęła 11.021.819,03 zł, w tym wartość usług 
outsourcingowych wyniosła ponad 6 mln, co daje przyrost powyżej 10,2%. 
 
W 2018 r. Spółka osiągnęła zysk na działalności operacyjnej w wysokości 385.447,84 
zł, co stanowi spadek o 4,6%. Na koszty operacyjne miały wpływ wydatki związane 
z rozwijaniem zespołu deweloperskiego, tworzenie oprogramowania Black Cargo oraz 
aktywne działania handlowe i marketingowe, mające na celu budowę listy 
referencyjnej Spółki. 
 
Inne istotne czynniki, mające wpływ na wyniki Spółki z działalności gospodarczej: 

 czynniki zewnętrzne (z otoczenia Spółki): 
- ogólnie dobra koniunktura gospodarcza w Polsce; 
- lekko dodatnia dynamika wzrostu krajowego popytu na dobra 

inwestycyjne, a co za tym idzie na informatykę; 
- wzrost płac i brak kadry informatycznej; 
- zaostrzenie się konkurencji na rynku krajowym. 

 
 czynniki wewnętrzne (z wewnątrz Spółki): 

- pozyskanie nowych odbiorców na usługi Spółki, szczególnie na usługi  
 szkoleniowe; 

- wprowadzenie oferty usług w zakresie rozwiązań RODO. 
 
Zarząd ocenia, że Spółka jest dużo bardziej wrażliwa na zagrożenia zewnętrzne, 
na które ma bardzo ograniczony wpływ. Natomiast zagrożenia wewnętrzne są 
na bieżąco monitorowane i Spółka niezwłocznie podejmuje działania, pozwalające na 
ich eliminację. 
 
W styczniu WZA Spółki podjęło uchwałę o przeprowadzeniu publicznej emisji do 
5.833.333 akcji serii G z prawem poboru (1 akcja za 3 prawa poboru) po cenie 
emisyjnej 0,11 zł za akcję, a w maju emisji 2.000.000 akcji serii H z wyłączeniem 
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prawa poboru, co dało Spółce około 730 tys. kapitału na rozwój zespołu 
deweloperskiego.  
 
 
2. Wynik finansowy w 2018 r. 
 

Zweryfikowane sprawozdania finansowe za 2018 rok zawierają następujące dane: 

 bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów 

i pasywów wykazuje sumę 6.384.556,59 zł (słownie złotych: sześć milionów 

trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć i 59/100); 

 rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 

roku, wykazujący zysk netto 250.709,37 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt 

tysięcy siedemset dziewięć i 37/100); 

 zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie 

kapitału własnego w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku 

o kwotę 655.089,28 zł (słownie złotych: sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy 

osiemdziesiąt dziewięć i 28/100); 

 rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków 

pieniężnych w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku o kwotę 

198,77 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt osiem i 77/100). 
 
 
3. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju w 2018 r. 
 
W 2018 r. Spółka prowadziła prace rozwojowe nad nowymi usługami (oferta 
w zakresie bezpieczeństwa systemów pod kątem RODO oraz usługi hurtowni 
danych). 
 
W czwartym kwartale 2018 roku Emitent kończył prace nad systemem Black Cargo, 

służącym do anonimizacji informacji, gromadzonych w bazach danych – w celu 

ochrony informacji poufnych i osobowych zgodnie z wymaganiami RODO. Dzięki 

oprogramowaniu Black Cargo dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, PESEL, NIP, 

numery rachunków bankowych, kart kredytowych itd., można zastąpić realistycznymi 

wartościami o odpowiednich cechach i strukturze. W efekcie obraz danych 

produkcyjnych, ale nie same dane produkcyjne, może być bezpiecznie 

wykorzystywany do celów statystycznych i testowych wewnątrz firmy, 

przetwarzającej te dane i poza nią. Na przykład do budowania aplikacji przez 

dostawców zewnętrznych, do szkoleń i testowania oraz do przeprowadzania analiz. 

Anonimizacja jest wykonana metodą zastępowania danych osobowych danymi 

pobieranymi ze słowników lub generowanymi za pomocą algorytmów. 
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W 2018 roku Spółka utrzymała uzyskany w 2017 r. znaczny wzrost sprzedaży szkoleń 

i egzaminów w stosunku do poprzednich lat. Duży wpływ miało zwiększenie 

sprzedaży usług edukacyjnych, realizowanych przy użyciu platformy RedTrain.  

W 2019 roku Emitent kontynuuje sprzedaż produktu firmy Acunetix, światowego 

lidera rozwiązań do weryfikacji podatności stron i aplikacji webowych na ataki. Dzięki 

wieloletniemu doświadczeniu Spółka stała się specjalistą, dostarczającym 

zaawansowane rozwiązanie Acunetix Web Vulnerability Scanner. Narzędzie zapewnia 

weryfikację każdej strony i każdej aplikacji webowej pod kątem występowania luk 

bezpieczeństwa czy możliwości wykonania różnego rodzaju ataków. Rozwiązanie jest 

popularne w sektorze finansowo-bankowym.  

Przychody Spółki mogły być znacznie wyższe za sprawą sprzedaży licencji, ale 

niestety realizacja kilku projektów została przesunięta na I kw. 2019 r. Jednakże 

stosowne umowy zostały już podpisane. 

 

Nakłady inwestycyjne poniesione w 2018 r. wyniosły 176.009,77 zł i były związane 

z zakupem serwerów i notebooków oraz leasingu dwóch samochodów. Wartość 

umorzenia środków trwałych wyniosła 82.924,42 zł. 

 
 
4. Przewidywane kierunki rozwoju Spółki 
 
Zarząd szacuje, że w 2019 roku nastąpi dalsza poprawa na rynku, na którym działa 
Spółka. Ten stan determinują głównie dwa czynniki: 
 

 lekki wzrost nakładów inwestycyjnych w sektorze prywatnym i publicznym, 

 przyśpieszenie wykorzystywania środków unijnych z nowej perspektywy na 

lata 2014-2020. 

 
W związku z powyższym, należy spodziewać się wzrostu skali działalności oraz 
poprawy rentowności prowadzonego biznesu. W bieżącym roku BizTech pragnie 
rozwijać: 
 

- usługi programistyczne, między innymi w oparciu o partnerstwo Oracle 

w obszarze BI; 

- sprzedaż produktów w zakresie zarządzania uprawnieniami (własne rozwiązanie 

SSAC) oraz maskowania danych osobowych (własne oprogramowanie Black 

Cargo) oraz ochrony przed niezdefiniowanymi zagrożeniami; 

- warsztaty techniczne dla inżynierów i specjalistyczne oraz produkt RedTrain do 

zarządzania procesami kształcenia. 
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Wzrost sprzedaży produktów i towarów Spółka zamierza utrzymywać poprzez 
rozbudowę sieci przedstawicieli handlowych i docieranie do nowych klientów z ofertą 
produktową. 
 
 
5. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Spółki 
 
Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych 
w sprawozdaniu rocznym: 
 
1. Bilans 
 

1.1. Wartość aktywów trwałych w 2018 r. wzrosła o 129.517,78 zł (wzrost o ok. 
60,9% w stosunku do 2017 r.). 

 
1.2. Aktywa obrotowe spadły w okresie sprawozdawczym w porównaniu do stanu na 

koniec 2017 roku o 204.500,95 zł (o ok. 3,6%). 
 

1.3. Kapitał własny w 2018 r. w stosunku do 2017 r. zwiększył się o kwotę 
655.089,28 zł (o około 25,3%). 

 
Informacje dodatkowe 
 
2. Podstawowe produkty i usługi 
 

Struktura oferty produktowej Spółki obejmuje usługi outsourcingowe, wdrożeniowe 
i szkoleniowe. Spółka prowadzi również w szerokim zakresie działalność handlową, 
dotyczącą sprzedaży i wdrożenia licencji oprogramowania w zakresie bezpieczeństwa 
oraz sprzedaży rozwiązań serwerowych i doradztwa technicznego. 
 
Przychody ze sprzedaży w 2018 r. wg grup produktów i usług: 
 

- usługi outsourcingowe   – 46,5% 
- usługi wdrożeniowe i integracyjne  – 29,6% 
- usługi szkoleniowe i konsultacyjne  – 9,6% 
- sprzedaż licencji i sprzętu   – 14,3% 

 
3. Informacje o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych Spółki 
 

Spółka posiada mniejszościowe udziały w wysokości 19,7% w Wirtualnym IT  
Sp. z o.o., która jest małą firmą, świadczącą usługi informatyczne. BizTech 
Konsulting SA planuje wycofanie się z tej inwestycji. 
 
4. Zarządzanie zasobami finansowymi 
 

W 2018 r. Spółka terminowo wywiązywała się z zaciągniętych zobowiązań i aktualnie 
nie występują zagrożenia w tym zakresie. 
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6. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych 
 

Planowane na 2019 r. inwestycje wynoszą około 300 tys. zł. Na powyższą kwotę 
składają się planowane wydatki głównie na zakup maszyn i urządzeń technicznych. 
Spółka przewiduje sfinansowanie planowanych zamierzeń inwestycyjnych ze środków 
własnych. 
 
Sytuację Spółki można określić jako stabilną. Zobowiązania i należności regulowane 
są terminowo. Wartość podpisanych kontraktów do realizacji w 2019 r. opiewa na 
kwotę około 9.000 tys. zł. 
 
 
7. Skład osób zarządzających i nadzorujących 
 
W okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia sporządzenia sprawozdania nie nastąpiły 
zmiany w składzie osób zarządzających. 
 

Na dzień sporządzenia sprawozdania, skład Zarządu jest następujący: 
 

Sławomir Chabros  – Prezes Zarządu, 
Urszula Krajewska  – Członek Zarządu, 
Piotr Sosiński  – Członek Zarządu. 

 
W okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia sporządzenia sprawozdania nie nastąpiły 
zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 
 
Na dzień sporządzenia sprawozdania, skład Rady Nadzorczej jest następujący: 
 

1. Jan Madey    – przewodniczący RN, 
2. Andrzej Gogolewski  – członek RN, 
3. Żaneta Govenlock   – członek RN, 
4. Piotr Jacek Govenlock  – członek RN, 
5. Krzysztof Imiełowski  – członek RN. 

 
8. Łączna liczba i wartość nominalna akcji Spółki w posiadaniu osób 

zarządzających i nadzorujących 
 
Zgodnie z uzyskanymi informacjami, osoby zarządzające i nadzorujące są 
w posiadaniu następującej liczby akcji Spółki: 
 

- Sławomir Chabros  – Prezes Zarządu    10.140.000 akcji, 
- Piotr Sosiński   – Członek Zarządu   1.400.000 akcji, 
- Jan Madey   – Członek Rady Nadzorczej  500.400 akcji, 
- Piotr Jacek Govenlock – Członek Rady Nadzorczej  450.000 akcji, 
- Urszula Krajewska  – Członek Zarządu    275.000 akcji, 
- Krzysztof Imiełowski – Członek Rady Nadzorczej  100.000 akcji. 
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Łączna liczba akcji, należących do osób zarządzających i nadzorujących Spółką, 
wynosi 12.865.400 sztuk o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 
 
Pozostałe osoby zarządzające i nadzorujące nie ujawniły posiadania akcji Spółki. 
 
 
9. Akcjonariusze Spółki posiadający co najmniej 5% głosów na WZA 
 
Na podstawie informacji przekazanych do wiadomości Spółki: 
 

- Sławomir Chabros   10.140.000 akcji, 
- Paweł Chomicz   2.408.570 akcji, 
- Piotr Sosiński   1.400.000 akcji. 

 
 
10. Informacja o nabytych akcjach własnych 
 
Nie dotyczy. Spółka nie posiada akcji własnych. 
 
 
11. Informacja o posiadanych przez Spółkę oddziałach (zakładach) 
 
Nie dotyczy. 
 
 
12. Informacja o instrumentach finansowych w zakresie ryzyka zmiany 

cen, kredytowych, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych 
oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest Spółka 

 
Nie dotyczy. 
 
 
13. Opis podstawowych ryzyk i zagrożeń 
 
Ryzyko przyjęcia błędnej strategii albo niezrealizowania strategii Emitenta 
 

Emitent narażony jest na ryzyko związane z nietrafnością przyjętych założeń 
strategicznych, dotyczących m.in. rozwijanych usług i produktów oraz przyszłego 
zapotrzebowania na nie ze strony klientów. Istnieje również ryzyko, że pomimo 
przyjęcia prawidłowej strategii rozwoju nie uda się jej z różnych przyczyn 
zrealizować. 
W konsekwencji powyższego Spółka może nie osiągnąć planowanych wyników. 
Emitent minimalizuje to ryzyko poprzez dokonywanie analiz rynkowych i przede 
wszystkim, wprowadzanie usług i produktów odpowiadających potrzebom klientów. 
 
Ryzyko utraty płynności przez Emitenta 
 

Emitent funkcjonuje w oparciu o szeroką kadrę pracowniczą, co implikuje relatywnie 
wysoki poziom kosztów stałych. Jednocześnie Emitent świadczy usługi na rzecz kilku 
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istotnych podmiotów, angażując w to znaczne zasoby. W przypadku opóźnienia 
w regulowaniu należności ze strony któregoś z tych klientów, Emitent narażony jest 
na ryzyko pogorszenia stopnia płynności finansowej, tym bardziej, że obowiązujące 
w branży terminy płatności (kredyt kupiecki) wynoszą niekiedy nawet 90 dni. W celu 
minimalizacji tego ryzyka, Emitent podejmuje działania mające na celu 
zrównoważenie wydatków, jak również gospodaruje środkami finansowymi w sposób 
zapewniający bezpieczną rezerwę. 
 
Ryzyko pogorszenia reputacji 
 

Działalność Emitenta jest silnie uzależniona od reputacji, jaką posiada na rynku oraz 
relacji z głównymi klientami/kooperantami. W przypadku braku satysfakcji klienta 
z oferowanych usług, postrzeganie Emitenta na rynku może ulec pogorszeniu, 
a w związku z tym mogą pojawić się trudności w pozyskiwaniu nowych kontraktów. 
W zakresie budowania zaufania, Emitent szczególną uwagę zwraca na jakość 
oferowanych usług i ich atrakcyjność na tle konkurencji oraz terminowość ich 
wykonywania. 

 

Ryzyko związane z utratą kluczowych klientów 
 

Z częścią klientów Spółka współpracuje od wielu lat dzięki wysokiej jakości usług 
i konkurencyjnym cenom. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, że część z tych 
klientów postanowi nawiązać współpracę z innym podmiotem, co wpłynęłoby 
negatywnie na przychody i wyniki Spółki. Emitent stara się minimalizować powyższe 
ryzyko poprzez świadczenie wysokiej jakości usług, dostosowanych do bieżących 
potrzeb klientów oraz poprzez budowę relacji biznesowych, umożliwiających 
długookresową współpracę. Jednocześnie Emitent prowadzi intensywną penetrację 
rynku, w celu zdobycia nowych klientów i poszerzenia bazy obsługiwanych klientów. 
 
Ryzyko związane z bezpieczeństwem internetowym oraz ochroną danych 
osobowych 
 

W ramach prowadzonej działalności Emitent może, choć w ograniczonym zakresie, 
posiadać poprzez swoich pracowników dostęp do danych wrażliwych innych 
podmiotów, w tym danych osobowych. Pracownicy Emitenta zobowiązani są do 
zachowania ścisłej tajemnicy. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, że dojdzie do 
naruszenia tajemnicy, co może narazić Spółkę na odpowiedzialność odszkodowawczą. 
Emitent prowadzi politykę, mającą na celu należyte wyszkolenie pracowników, 
również w zakresie świadomości potencjalnych ryzyk ujawnienia tajemnicy klientów, 
czy wypływu innych danych wrażliwych. 

 

Ryzyko nienależytego wykonania usługi 
 

Emitent świadczy swoje usługi z zakresu IT głównie na rzecz dużych przedsiębiorstw, 
w których większość procesów odbywa się za pośrednictwem systemów 
informatycznych. Nienależyte wykonanie usług na rzecz klientów może więc 
spowodować powstanie istotnych roszczeń odszkodowawczych. By uniknąć 
oddziaływania tego ryzyka, Zarząd kładzie duży nacisk, aby pracownicy Emitenta 
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posiadali stosowną wiedzę i doświadczenie, a przez to świadczyli usługi na 
najwyższym poziomie. Emitent szkoli również swoich pracowników w zakresie 
możliwych skutków ich działań, co stanowi działanie prewencyjne. 

 

Ryzyko utraty kluczowych pracowników 
 

Działalność prowadzona przez Emitenta wymaga zatrudnienia wykwalifikowanych 
pracowników, których wiedza i umiejętności oraz posiadane uprawnienia zawodowe 
w istotnym stopniu wpływają na: możliwości świadczenia przez Emitenta 
wyspecjalizowanych usług, ich jakość oraz satysfakcję klientów. Emitent 
przeciwdziała ryzyku utraty kluczowych pracowników poprzez budowanie przyjaznej 
atmosfery pracy, stosowanie dodatkowych premii motywacyjnych oraz oferowanie 
pracownikom konkurencyjnych warunków zatrudnienia. 

 

Ryzyko niepozyskania nowych pracowników 
 

Zarząd zakłada, że w najbliższych latach Spółka będzie dynamicznie się rozwijać. 
W związku z tym konieczne będzie zatrudnienie nowych pracowników. Panujący na 
rynku deficyt informatyków może jednak spowodować opóźnienia w tym procesie, 
konieczność zaproponowania wyższego wynagrodzenia niż poziom aktualnie 
obowiązujący w Spółce, a nawet niemożność pozyskania nowych pracowników. 
Czynniki te mogą mieć negatywny wpływ na perspektywy rozwoju Spółki oraz jej 
wyniki. 

 

Ryzyko czynnika ludzkiego 
 

Działalność Emitenta jest ściśle związana z udziałem pracowników w całym procesie 
świadczenia usług na rzecz klientów. Istnieje ryzyko, że w wyniku nieświadomego lub 
celowego działania pracownika Spółki Emitent poniesie straty związane na przykład 
ze spowodowaniem szkody bezpośrednio u klienta, przywłaszczeniem majątku czy 
celowym działaniem na szkodę Spółki. Powyższe ryzyko występuje w każdej firmie 
prowadzącej działalność. Jednak jego zaistnienie może negatywnie wpłynąć na wyniki 
finansowe Emitenta i pogorszenie się sytuacji finansowej. Emitent stara się 
minimalizować to ryzyko poprzez szkolenia pracowników oraz informowanie 
o sankcjach karnych i cywilnych, jakie wiążą się z popełnieniem czynu przestępczego. 
 

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną 
 

Emitent prowadzi swoją działalność na rynku usług IT. Wyniki, jakie uzyskuje, są 
ściśle związane z sytuacją dużych przedsiębiorstw działających w Polsce, których 
funkcjonowanie zależy w pewnej mierze od kondycji światowej, jak i krajowej 
gospodarki. Na wyniki działalności Emitenta wpływa więc wiele czynników, m.in. 
tempo wzrostu gospodarczego, poziom inwestycji przedsiębiorstw, poziom inflacji czy 
poziom bezrobocia. Wszystkie one mają znaczenie dla skłonności przedsiębiorstw do 
realizacji inwestycji, w tym w oprogramowanie i sprzęt informatyczny. Pogorszenie 
się koniunktury gospodarczej na świecie może negatywnie wpłynąć na rodzimy 
rynek. To może doprowadzić do zmniejszenia zainteresowania klientów usługami 
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oferowanymi przez Emitenta, a w konsekwencji do pogorszenia się jego perspektyw 
i wyników finansowych. W celu ograniczenia tego ryzyka, Zarząd na bieżąco 
monitoruje zmiany w opisanym wyżej obszarze i z odpowiednim wyprzedzeniem 
dostosowuje do nich strategię. 

 

Ryzyko związane ze zmianą przepisów polskiego prawa 
 

Zagrożenie dla działalności Spółki mogą stanowić zmiany przepisów prawa lub różne 
jego interpretacje. Ponadto, konieczność dostosowywania polskiego prawa do 
wymogów Unii Europejskiej może niekorzystnie wpływać na otoczenie prawne Spółki. 
Niespójność, brak jednolitej interpretacji przepisów prawa oraz częste jego 
nowelizacje pociągają za sobą ryzyko dla prowadzenia działalności gospodarczej 
podmiotów w Polsce. Potencjalne zmiany przepisów prawnych, w szczególności 
prawa podatkowego czy handlowego (w tym prawa spółek i prawa regulującego 
zasady funkcjonowania rynku kapitałowego), mogą negatywnie wpływać na wyniki 
osiągane przez Spółkę. 

Również duża niestabilność, charakteryzująca polski system podatkowy, może 
prowadzić do nieoczekiwanych i niekorzystnych z punktu widzenia Emitenta zmian 
podatkowych, mogących istotnie wpływać na osiągane wyniki. 

 

Ryzyko związane z konkurencją 
 

Na polskim rynku IT panuje duża konkurencja, a możliwe do osiągnięcia marże są 
z zasady dość niskie. Kluczowe dla osiągania zysków jest więc utrzymywanie na 
możliwie niskim poziomie kosztów działalności. Obserwowana przez Zarząd 
konsolidacja rynku, która umożliwia łączącym się podmiotom synergie kosztowe, 
może wpłynąć na obniżenie konkurencyjności usług świadczonych przez Emitenta. 
W związku z tym istnieje ryzyko, że Spółka nie będzie w stanie pozyskiwać nowych 
klientów na swoje produkty lub spadną realizowane marże, co miałoby istotny 
negatywny wpływ na działalność i wyniki Emitenta. Istnieje także ryzyko, że 
podmioty, będące aktualnie klientami Spółki, zaczną zaspokajać we własnym zakresie 
swoje podstawowe potrzeby obszarze IT. 

Emitent stara się zdywersyfikować wachlarz świadczonych usług, poszerzając go 
o usługi specjalistyczne i innowacyjne, co pozwala istotnie ograniczyć ryzyko 
związane z konkurencją czy konsolidacją branży. Dodatkowo, działania Emitenta 
zmierzają do ciągłej poprawy wizerunku swojej marki, co podnosi rozpoznawalność 
Spółki i ułatwia dotarcie do szerszej grupy klientów. 
 
 
W imieniu BizTech Konsulting SA 
 
 

 
Sławomir Chabros    Urszula Krajewska    Piotr Sosiński 

 

 
Warszawa, 06 marca 2019 r. 
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V. SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
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VI. OŚWIADCZENIA 

 

 

Oświadczenie Zarządu Biztech Konsulting S.A. 

w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego za 2018 rok 

 

Zarząd Biztech Konsulting S.A. oświadcza, że według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki, 

sprawozdanie finansowe za 2018 rok i dane porównywalne za 2017 rok wraz z opinią 

i raportem z badania sprawozdania finansowego, sporządzone zostały zgodnie 

z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, 

rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy a także, 

że sprawozdanie zarządu z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, 

w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. 

 
 

Prezes Zarządu  Członek Zarządu  Członek Zarządu 

Sławomir Chabros  Urszula Krajewska  Piotr Sosiński 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie Zarządu Biztech Konsulting S.A. 

w sprawie biegłego uprawnionego do badania rocznych sprawozdań 

finansowych 

 

Zarząd Biztech Konsulting S.A. oświadcza, że biegły uprawniony do badania sprawozdań 

finansowych, dokonujący badania sprawozdania finansowego za okres 2018 roku, został 

wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że spełniał warunek wyrażenia bezstronnej 

i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 

 
 

Prezes Zarządu  Członek Zarządu  Członek Zarządu 

Sławomir Chabros  Urszula Krajewska  Piotr Sosiński 

 

  

http://www.biztech.pl/


Raport roczny za 2018 rok   

 

 
www.biztech.pl  

74 

 

VII. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD DOBRYCH PRAKTYK 

 

Następujące zasady dobrych praktyk nie były w pełni stosowane w 2018 roku: 

 

Zasada nr 1 – w części dotyczącej transmisji obrad walnego zgromadzenia przez 

Internet, rejestracji przebiegu obrad oraz upublicznienia przebiegu obrad. 

Z powodu wysokich kosztów Emitent nie zamierza transmitować, rejestrować 

i publikować na stronie internetowej obrad WZA. W przypadku zainteresowania 

akcjonariuszy tą formą uczestniczenia w obradach WZA, Zarząd nie wyklucza 

w przyszłości możliwości pełnego stosowania ww. zasady. 

Zasada nr 3.5 - opis o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem 

dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na 

walnym zgromadzeniu spółki został zawarty w Dokumencie Informacyjnym. 

Zasada nr 5 – w części dotyczącej z korzystania z sekcji „relacji inwestorskich” na 

www.gpwinfostrefa.pl. 

Zasada nr 16 - Emitent jest małą spółką i nie publikuje raportów miesięcznych. W opinii 

zarządu Spółki na obecnym etapie rozwoju Biztech S.A. raporty kwartalne w sposób pełny 

i właściwy spełniają funkcję informacyjną dotyczącą sytuacji finansowej Spółki. 

 

 

VIII. WYNAGRODZENIE AUTORYZOWANEGO DORADCY 

 

Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji autoryzowanego doradcy dla allStreet Sp. z o.o. 

w 2018 r. wyniosło 43.200 zł. 

 

 

IX. WYNAGRODZENIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ 

 

Łączna wartość wynagrodzenia Zarządu w 2018 r. wyniosła 100.727 zł. 

Łączna wartość wynagrodzenia Rady Nadzorczej w 2018 r. wyniosła 12.000 zł. 

 

 

X. DANE TELEADRESOWE 

 

Nazwa (firma): BizTech Konsulting spółka akcyjna 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres: 
ul. Wolność 3A (VI piętro) 

01-018 Warszawa 

Numer telefonu: (+48) (22) 100 10 00 

Numer faksu: (+48) (22) 100 10 99 

http://www.biztech.pl/
http://www.gpwinfostrefa.pl/
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Adres poczty elektronicznej: info@biztech.pl 

Adres głównej strony internetowej: www.biztech.pl  

Identyfikator wg właściwej klasyfikacji 

statystycznej (REGON): 
015707446 

Numer wg właściwej identyfikacji 

podatkowej (NIP): 
5262756894 

KRS: 0000205063 

 

http://www.biztech.pl/
mailto:info@biztech.pl

