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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 
z działalności Studia Kompute

za okres od 01.01.2009 r

 

 

1. Działalność SK GALKOM w 2009
 

W roku 2009 spółka działała przez 11 miesięcy. 

koncentrowała na usługach związanych z

prawa oraz innych przekształceń w koncernach energetyczny

się spółek Obrotu Energią, bądź Centrów Obsługi Klienta

wdrożenia nowych produktów tj. Systemu do obsługi magazynów liczników i plomb ROTO w PGE Dystrybucja 

Rzeszów oraz e-BOK w Energa Obsługa i Sprzedaż

handlowe w celu sprzedaży ww. produktów dla pozostałych spółek energetycznych w kraju

związaną z obsługą systemów bilingowych realizowano usługi związane z

Obecny Zarząd spółki stanowią: Prezes 

 

 

I. System HANDEL Max 

 

Koncentracja prac związanych z system HANDEL Max dotyczyła jego 

funkcjonalności dla klientów końcowych. 

zaliczkowego, e-BOK oraz magazyny

 

Wartość sprzedaży opieki i usług związanych z sys

2 489 397,93  PLN.   

 

 

II. Sprzedaż IBM Informix 

 

Sprzedaż licencji i opieki IBM INFORMIX/DB2 w 2009

w stosunku do roku poprzedniego 

 

 

III. Sprzedaż Towarów 

 

Sprzedaż sprzętu komputerowego w 2009 

poprzedniego o 391,2 %. Sprzedaż związana była głównie z realizacją przetargów n

inkasenckich w PGE Dystrybucja Rzeszów sp. z o.o. i 
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU  
z działalności Studia Komputerowego GALKOM sp. z o.o. 

okres od 01.01.2009 r. do 30.11.2009 r. 

1. Działalność SK GALKOM w 2009 r. 

W roku 2009 spółka działała przez 11 miesięcy. Działalność usługowo-handlowa SK GALKOM w 2009

ługach związanych z serwisowaniem HANDEL MAX, dostosowaniem do przepisów zmian 

prawa oraz innych przekształceń w koncernach energetycznych związanych między innymi z wyodrębnianiem 

się spółek Obrotu Energią, bądź Centrów Obsługi Klienta. We współpracy z firmą ABG S.A. 

Systemu do obsługi magazynów liczników i plomb ROTO w PGE Dystrybucja 

w Energa Obsługa i Sprzedaż. Wraz z firmą ABG S.A. trwały 

ww. produktów dla pozostałych spółek energetycznych w kraju

związaną z obsługą systemów bilingowych realizowano usługi związane z bazą IBM INFORMIX/DB2. 

Obecny Zarząd spółki stanowią: Prezes – Cezary Wierzchołek, Wiceprezes – Magdalena Kaczmarek. 

ch z system HANDEL Max dotyczyła jego rozwoju i wprowadzenia nowych 

funkcjonalności dla klientów końcowych. W ramach rozbudowy funkcjonalnej przygotowano obsługę 

BOK oraz magazyny.  

Wartość sprzedaży opieki i usług związanych z systemem HANDEL Max wyniosła w 2009

i opieki IBM INFORMIX/DB2 w 2009 roku wyniosła 1 261 177,43

stosunku do roku poprzedniego  o 21,7 %.  

daż sprzętu komputerowego w 2009  roku wyniosła 2 226 529,25 PLN i wzrosła w stosunku do roku 

edaż związana była głównie z realizacją przetargów n

PGE Dystrybucja Rzeszów sp. z o.o. i PGNiG.  

 

rowego GALKOM sp. z o.o.  

handlowa SK GALKOM w 2009 r. 

MAX, dostosowaniem do przepisów zmian 

wiązanych między innymi z wyodrębnianiem 

z firmą ABG S.A. realizowane były 

Systemu do obsługi magazynów liczników i plomb ROTO w PGE Dystrybucja 

trwały wzmożone działania 

ww. produktów dla pozostałych spółek energetycznych w kraju.  Poza działalnością 

bazą IBM INFORMIX/DB2.  

Magdalena Kaczmarek.  

i wprowadzenia nowych 

przygotowano obsługę systemu 

mem HANDEL Max wyniosła w 2009 roku 

177,43 PLN i wzrosła 

wzrosła w stosunku do roku 

edaż związana była głównie z realizacją przetargów na dostawę zestawów 
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IV. Duże inwestycje 

 

W 2009  roku Spółka nie realizowała dużych inwestycji.

 

 

V. Zamierzenia na rok 2010 

 

1. W dniu 30.11.2009 roku nastąpiło połączenie spółek Studio Komputerowe GALKOM Sp. z o.o. i ABG S.A. 

poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej

przejmującą ABG S.A. 

 

 

 

 

2. Analiza rocznego bilansu i rachunku wyników.
 

 

 

Przychody ze sprzedaży. 

W 2009 roku przychody ze sprzedaży 

6 889 754,98 PLN. Struktura sprzedaży przedstawia się następująco:

 

Przychody ogółem w 2009 r. 

Przychody netto ze sprzedaży produktów

System HANDEL Max 

Magazyny 

Zaliczki 

e-BOK 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Systemy bazodanowe (IBM 

Inne towary 
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roku Spółka nie realizowała dużych inwestycji.  

 

W dniu 30.11.2009 roku nastąpiło połączenie spółek Studio Komputerowe GALKOM Sp. z o.o. i ABG S.A. 

poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej tj. SK GALKOM Sp. z o.o. na spółkę 

2. Analiza rocznego bilansu i rachunku wyników. 

roku przychody ze sprzedaży wzrosły o 24,3% w stosunku do przychodów roku ubiegłego i wyniosły 

Struktura sprzedaży przedstawia się następująco: 

 

6 889 754,98 Udział

Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym: 3 340 821,64 

2 489 397,93 74,5

521 729,22 15,6

63 013,73 1,9

266 680,76 8,0%

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 548 933,34 

IBM INFORMIX/DB2) 1 261 177,43 35,54

2 287 755,91 64,46

 

W dniu 30.11.2009 roku nastąpiło połączenie spółek Studio Komputerowe GALKOM Sp. z o.o. i ABG S.A. 

tj. SK GALKOM Sp. z o.o. na spółkę 

przychodów roku ubiegłego i wyniosły 

Wzrost/Spadek 

Udział 124,3% 

82,4% 

74,5%  

15,6%  

1,9%  

8,0%  

238,2% 

35,54%  

64,46%  
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Koszty za rok 2009 

Koszty za rok 2009 tworzą: 

1. wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu,

2. wynagrodzenia i premie dla pracowników etatowych, 

3. świadczenia na rzecz pracowników,

4. koszty podróży służbowych, 

5. opłaty za usługi obce głównie usługi podwykonawstwa, dzierżawa pomieszczeń w Rzeszowie,

eksploatacyjne, usługi bankowe, naprawa i konserwacja środ

oraz telekomunikacyjne, 

6. zakupy materiałów pomocniczych, eksploatacyjnych i wyposażenia,

7. amortyzacja majątku trwałego. 

 

W 2009 roku spółka zanotowała wzrost

wzrost kosztów nastąpił w pozycji wartości sprzedanych towarów i materiałów o 

operacyjnych o 45%. Spadki kosztów nastąpił

sprzedanych produktów o 1,6 %. 

  

 

Nakłady inwestycyjne 

W 2009 r. zmodernizowano i rozbudowano komputery będące na stanie firmy. 

flota samochodowa. 

 

Zobowiązania wobec budżetu

Wszelkie zobowiązania wobec budżet

 

Straty nadzwyczajne 

Nie zanotowano strat nadzwyczajnych w 2009 

 

Zysk  

W związku z przyspieszonym zamknięciem działalności w listopadzie 2009 spółka osiągnęła stratę 

w kwocie 300 376,49  PLN. Prowadze

wynik dodatni zgodnie z zakładanym budżetem.

 

 

 

Z A R Z Ą D 
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wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu, 

wynagrodzenia i premie dla pracowników etatowych,  

świadczenia na rzecz pracowników, 

opłaty za usługi obce głównie usługi podwykonawstwa, dzierżawa pomieszczeń w Rzeszowie,

eksploatacyjne, usługi bankowe, naprawa i konserwacja środków trwałych, usługi transportowe, biurowe 

zakupy materiałów pomocniczych, eksploatacyjnych i wyposażenia, 

 

wzrost kosztów o 32% w porównaniu do roku poprzedniego. 

tąpił w pozycji wartości sprzedanych towarów i materiałów o 148% 

kosztów nastąpiły w pozycji koszty sprzedaży o 46 % i 

r. zmodernizowano i rozbudowano komputery będące na stanie firmy. Rozbudowana została również 

Zobowiązania wobec budżetu 

ązania wobec budżetu były w 2009  roku regulowane na bieżąco. 

wano strat nadzwyczajnych w 2009  roku. 

związku z przyspieszonym zamknięciem działalności w listopadzie 2009 spółka osiągnęła stratę 

Prowadzenie działalności przez okres 12 miesięcy pozwoliłaby osiągnąć

zgodnie z zakładanym budżetem. 

Rzeszów dnia 

 

opłaty za usługi obce głównie usługi podwykonawstwa, dzierżawa pomieszczeń w Rzeszowie, usługi 

, usługi transportowe, biurowe 

% w porównaniu do roku poprzedniego. Największy 

 i pozostałych kosztach 

w pozycji koszty sprzedaży o 46 % i koszty wytworzenia 

Rozbudowana została również 

związku z przyspieszonym zamknięciem działalności w listopadzie 2009 spółka osiągnęła stratę netto 

pozwoliłaby osiągnąć Spółce 

zów dnia 23.03.2010 r.  


