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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU  
FALCON V SYSTEMS S.A. 

Z SIEDZIBĄ W GDYNI 
Z DZIAŁALNOŚCI 

W ROKU OBROTOWYM KOŃCZĄCYM SIĘ 31.03.2021 r. 
 

 
 

1. Dane podstawowe 
 
Falcon V Systems S.A. to powstała w ramach grupy VECTOR spółka celowa, która została stworzona 
jako dedykowana część grupy zajmująca się wirtualizacją komponentów sieciowych operatorów 
telekomunikacyjnych. Całość działalności spółki jest związana z produktami software. 
 
Spółka istnieje od połowy 2018 roku, chociaż jest kontynuacją działalności zespołu, który pracował nad 
technologiami w ramach firmy VECTOR Technologies S.A. już od kilku lat. Spółka powstała w oparciu 
o bardzo bliskie relacje z właścicielem UPC Polska - Liberty Global B.V, który zaangażował się 
kapitałowo w spółkę, oraz jest zaangażowany zarówno w definicję produktu, jak i deklaruje chęć 
wdrożenia rozwiązań Falcon V Systems w swoich sieciach. 
 
Kraj siedziby: Polska 
Siedziba Spółki: Gdynia 
Forma prawna: Spółka akcyjna 
Adres siedziby: ul. Krzemowa 6, 81-577 Gdynia  
 
Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, z dniem 24.07.2018 - KRS: 0000740920. 
 
Spółka rozpoczęła działalność operacyjną we wrześniu 2018 roku. 
 
Zarząd Spółki: 
Bartosz Kajut - Prezes Zarządu  
Arkadiusz Rozmysłowicz - Członek Zarządu 
 
W roku obrotowym Zarząd nie uległ zmianie. 
 
Spółka posiada Radę Nadzorczą w skład której wchodzą: 
 
Jacek Kajut – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Małgorzata Mierzejewska-Kajut – Członek Rady Nadzorczej 
Maciej Muzalewski – Członek Rady Nadzorczej 
Mark Kinlen – Członek Rady Nadzorczej 
Seamus Gallagher – Członek Rady Nadzorczej 
 
W roku obrotowym skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie. 
 
 
2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a 
także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. 
 
Do najważniejszych zdarzeń wpływających na działalność spółki w roku obrotowym należy uznać: 
 
-  Stabilizacja poziomu zatrudnienia oraz kontraktowania prac w zakresie rozwoju 

oprogramowania. Maksymalizacja zdolności do przewidywalnej produkcji nowych modułów 
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oprogramowania w oparciu o nowo tworzone zespoły, i zweryfikowane koncepcje 
architektoniczne. Minimalizacja nieefektywnych obszarów oraz niepożądanych odejść 
pracowników oraz partnerów kontraktowych realizujących usługi na rzecz spółki. 

 
-  Pozyskanie kontraktu z amerykańskim klientem na poziomie 0,7 miliona dolarów 

amerykańskich. 
 
 
-  Dalsza implementacja procesów metodologii zwinnych zgodnych z LeSS (Large Enterprise 

Scale Scrum). Dopasowanie wszelkich procesów wewnętrznych do specyfiki przedsiębiorstwa 
oraz szczególnych uwarunkowań po stronie istoty produktu rozwijanego. 

 
-  Podpisanie kontraktu z Pawłem Sowińskim – wieloletnim pracownikiem CISCO w zakresie 

technologicznym istotnym dla spółki.  
-  Rekordowo wysokie przychody ze sprzedaży produktów i usług oraz znacząca poprawa 

rentowności operacyjnej. 
 
 
3. Dalszy rozwój jednostki. 
 
Spółka kontynuuje działalność  w obszarze produkcji oprogramowania dla operatorów 
telekomunikacyjnych ze szczególnym nastawieniem na rynek operatorów sieci HFC używających 
technologii DOCSIS.  
 

Nowe rynki: 
Spółka aktywnie pozyskuje silnego partnera biznesowego w postaci operatora sieci kablowych 
(ze szczególnym skupieniem na Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej), który widzi 
potrzebę instalacji i wykorzystania oprogramowania spółki . Spółka jest w trakcie finalnych 
rozmów o  strategicznym partnerstwie z amerykańskim podmiotem o przychodach rocznych 
zbliżonych do 50 miliardów dolarów. 
 
Nowe produkty: 

 
Spółka kontynuuje przygotowanie nowej rodziny produktów w zakresie SDN - Software 
Defined Networks, budowanej w architekturze NFV - Network Function Virtualisation. 
Wirtualizacja funkcji sieciowych stanowi podstawową kompetencję i źródło przewag 
konkurencyjnych. 
 

 
4. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.  
 
Spółka kontynuuje tworzone od podstaw środowisko współpracujących ze sobą komponentów 
(modułów) oprogramowania, które wpisują się w najnowsze trendy architekturalne rozwoju sieci 
telekomunikacyjnych. Część z kodu jest współdzielona w ramach współpracy firm z jednostką 
standaryzującą rozwiązania dla operatów sieci kablowych – CableLabs. Jest to środowisko otwarte o 
bardzo elastycznej architekturze będącej fundamentem przyszłego rozwoju wielu funkcjonalności które 
zostaną wytworzone przez spółkę i partnerów. Spółka przygotowała pierwszy patent na własną 
technologię i w niedługim czasie będzie ubiegała się o jego weryfikację w Polsce i stanach 
zjednoczonych.  
 
 
 
 
 
 



3 

5. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa. 
 
 
WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI 
 
     31/03/2020   31/03/2021  

1 Przychody ze sprzedaży            7 404              8 097     

2 Wynik na działalności operacyjnej -          4 030    -        2 340    

2/1 Rentowność operacyjna -54,4% -28,9% 

3 Amortyzacja                864                 887     

2+3 EBITDA -          3 166    -        1 453    

(2+3)/1 Rentowność EBITDA -42,8% -17,9% 

4 Wynik finansowy netto -          3 181    -        1 991    

4/1 Rentowność netto -43,0% -24,6% 

 
W raportowanym okresie spółka kontynuowała uzyskiwanie przychodów ze sprzedaży sensu stricte 
(sprzedaż do 2 podmiotów), choć nadal główna część przychodów to aktywowane koszty prac 
rozwojowych ponoszone na wytworzenie oprogramowania, które na dzień sporządzenia sprawozdania 
nie jest jeszcze gotowe. Ocena finansowa spółki w jej bieżącym stadium możliwa jest jedynie przez 
pryzmat posiadanych środków pieniężnych, niezbędnych do dokończenia wytworzenia 
oprogramowania.  
 
 
WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI I ZADŁUŻENIA 
 
     31/03/2020   31/03/2021  

5 Aktywa/Pasywa ogółem          16 949           25 847    

6 Aktywa obrotowe           14 379           23 833    

7 Środki pieniężne            5 187              9 256     

8 Kapitały własne          15 543           24 705    

9 Zobowiązania odsetkowe                 80                   51     

10 Zobowiązania krótkoterminowe            1 320              1 075     
        

6/10 Wskaźnik płynności bieżącej 10,9 22,2 

8/5 Wskaźnik kapitałowy 91,7% 95,6% 

 
Spółka na dzień 31/03/2021 dysponowała 9,26 mln PLN gotówki – wzrost o ponad 4 mln PLN. Wzrost 
ten wynika z dokonanego przez jednego z akcjonariuszy podwyższenia kapitału w spółce o ponad 10 
mln PLN. Głównym kosztem spółki są wynagrodzenia programistów tworzących oprogramowanie. 
Przy uwzględnieniu planowanego tempa realizacji wytwarzania oprogramowania, oraz planowanych 
przychodów, środki posiadane przez Spółkę wystarczą na kolejnych 10-12 miesięcy funkcjonowania. 
Plan finansowy zakłada w tym okresie pozyskanie kolejnego finansowania. Spółka prowadzi rozmowy 
z dotychczasowymi akcjonariuszami jak również inwestorem branżowym celem dokonania 
podwyższenia kapitału. Emisja akcji przewidywana jest na 4 kwartał 2021 r. 
 
 
6. Nabycie udziałów własnych.  
 
Spółka nie nabywała udziałów własnych. 
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7. Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady). 
 
Spółka nie posiada oddziałów ani zakładów. 
 
  
8. Instrumenty finansowe. 
 
Spółka nie zawierała transakcji mających charakter instrumentów finansowych. 
 
 
9. Wpływ COVID-19 na działalność spółki. 
 
W minionym roku obrotowym epidemia COVID-19 miała niewielki wpływ na działalność spółki.  
 
Większość pracowników Spółki pracowała zdalnie, ograniczono podróże służbowe i bezpośrednie 
spotkania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz Spółki. Kontakt z klientami spółki odbywa się przy 
pomocy środków komunikacji elektronicznej. Obecnie spółka pracuje w trybie hybrydowym. 
Wprowadzane przez rząd czasowo obostrzenia i okresy lockdown w kraju, nie mają istotnego wpływu 
na działalność Spółki.  
 
 
 
 
 
 
 
Gdynia, dnia …………….. 2021 r. 
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