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1. Charakterystyka Spółki EFICOM S.A.  

 

1.1. Podstawowe informacje o Spółce. 

EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 68 działa jako spółka akcyjna prawa handlowego, wpisana 

dnia 24 maja 2007 roku do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000280815. Wcześniej Spółka była wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000120492 jako EFICOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Spółka powstała drogą przekształcenia formy prawnej w spółkę akcyjną spółki EFICOM Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością zgodnie z uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (akt notarialny pod numerem 

Repertorium A 2511/2007) z dnia 20.04.2007 roku. 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 860 000 zł i dzieli się na 4 300 000 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda. Podwyższenie 

kapitału zakładowego nastąpiło zgodnie z uchwalą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z dnia  

8 czerwca 2009 roku. 

1.2. Informacje na temat akcji znajdujących się w posiadaniu członków organów zarządzających 

i nadzorczych Spółki. 

 

 

Tabela 1. Ilość akcji w posiadaniu członków organów zarządzających i nadzorczych. 

 

Imię i nazwisko Stanowisko Liczna akcji Udział w kapitale 

zakładowym 

Anna Katarzyna Nietyksza Prezes Zarządu 1 445 000 33,60% 

Przemysław Fuks Wiceprezes Zarządu 6 000 0,14% 

Maria Deskur Przewodnicząca Rady 

Nadzorczej 

6 000 0,14% 
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1.3. Informacje na temat akcjonariuszy Spółki, którzy na dzień 13 lutego 2013 roku posiadali co najmniej 

5% głosów na walnym zgromadzeniu.  

 

Tabela 2. Akcjonariusze, którzy na dzień 13 lutego 2013 roku posiadali co najmniej 5% głosów na walnym 

zgromadzeniu. 

Imię i nazwisko Liczba akcji Udział w głosach na walnym 

zgromadzeniu 

Anna Katarzyna Nietyksza 1 445 000 36,62% 

Krzysztof Kaczorowski 975 900 27,25% 

pozostali akcjonariusze 1 880 000 36,14% 

RAZEM 4 300 000 100% 

 

 

1.4. Skład Rady Nadzorczej. 

 

Skład Rady Nadzorczej w IV kwartale 2012 roku nie uległ zmianie. Na dzień sporządzenia raportu w skład Rady Nadzorczej 

EFICOM S.A. wchodzą: Maria Deskur - Przewodnicząca, Magdalena Bielawska, Zbigniew Jasiński, Jacek Wojciechowicz, 

Juliusz Kłosowski.  

 

1.5. Sposób reprezentacji Spółki. 

 

Upoważnienie do reprezentacji EFICOM S.A. ma Zarząd Spółki. 

Zarząd Spółki zobowiązany jest do reprezentowania Spółki w sądzie i poza nim. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki a 

do zakresu jego działalności należą wszystkie sprawy, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie zostały 

zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki uprawiony jest do 

składania oświadczeń i podpisywania zobowiązań. W IV kwartale 2012 roku skład Zarządu EFICOM S.A. nie uległ zmianie.  
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2. Struktura Grupy Kapitałowej EFICOM 

 

 

 

 

EFICOM S.A. jest spółką doradczo-inwestycyjną oferującą fundusze unijne, finansowanie z rynku kapitałowego i 

niepublicznego oraz optymalizację kosztów przy pomocy chmury obliczeniowej. Doradzamy również w regulacjach unijnych, 

pomagamy w interpretacji prawa europejskiego, rozwiązujemy problemy spółek. Specjalizujemy się w kontraktach IT i 

energetyce. Od 2010 jako Autoryzowany i Certyfikowany Doradca rynku NewConnect GPW wprowadziliśmy 7 spółek na 

NewConnect. Wśród naszych klientów przeważają spółki telekomunikacyjne, energetyczne, IT. Zarządzaliśmy i 

realizowaliśmy również specjalne projekty dla Komisji Europejskiej, MSWiA, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i 

Ministerstwa Cyfryzacji.  

Na rynku od 1999 roku. Obsługujemy największe międzynarodowe korporacje w Polsce i polskie firmy poszukujące 

rodzimego jak i unijnego kapitału na rozwój.. 

MicroBioLab Sp. z o.o. – fundusz zalążkowy dysponujący budżetem 8,3 mln PLN inwestujący w biotechnologie, 

informatykę.  

 

New Power Forum Sp. z o.o. – spółka doradztwa Public Relations, organizacji eventów i relacji z instytucjami europejskimi. 

Oferuje doradztwo w dziedzinie komunikacji dla klientów. Organizuje konferencje, seminaria i szkolenia dla sektora IT, 

energetyki, sektora finansowego.  

 

Green Assets Inwestycje S.A. jest spółką inwestycyjną, z obszaru zielonych technologii ze szczególną preferencją dla 

odnawialnych źródeł energii wskazanych w strategii Europa 2020. Kapitał inwestycyjny adresowany jest do przedsiębiorstw 

działających w sektorze energii odnawialnej oraz do przedsiębiorstw wdrażających innowacyjne technologie w zakresie 

energetyki.  



Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny 

 za IV kwartał 2012 roku 

 

 

 
EFICOM S.A. � ul. Nowogrodzka 68 � 02-014 Warszawa � tel.: +48 22 623 82 14 � fax: +48 22 623 82 23 � info1@eficom.pl � www.eficom.pl 

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

nr KRS 0000280815, NIP 525-21-31-023, wysokość kapitału zakładowego: 860 000 zł 

 

5 

 

3. Skonsolidowany raport kwartalny 

3.1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe za IV kwartał 2012 r. oraz dane porównawcze za 

IV kwartał 2011 r.  

Wybrane skonsolidowane dane finansowe nie uwzględniają danych spółki New Power Forum Sp. z o.o.  

 

Wybrane dane finansowe 

Poniżej przedstawione zostały wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane wartościowe (w złotówkach oraz 

w euro) podsumowujące sytuację finansową i skonsolidowane wyniki Grupy EFICOM w IV kwartale 2012 r. 

 

Podstawowe pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat przeliczono na walutę euro zgodnie z obowiązującą zasadą 

przeliczenia, wskazaną poniżej: 

− bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu; 

− rachunek zysków i strat według kursów średnich w odpowiednim okresie, obliczonych jako średnia 

arytmetyczna kursów dziennych ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących w danym okresie. 

 

Średnie kursy wymiany EUR/PLN 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie porównywalnym notowania średnich kursów wymiany 

EUR/PLN, ustalone przez Narodowy Bank Polski przedstawiały się następująco: 

 

Tabela 3. Średnie kursy wymiany EUR/PLN 

Okres obrotowy Średni kurs w okresie Kurs w ostatnim dniu okresu 

01.01.2012 – 31.12.2012 4,1850 
4,0882 

01.10.2012 – 31.12.2012 4,1128 

01.01.2011 – 31.12.2011 4,1198 
4,4168 

01.10.2011 – 31.12.2011 4,4189 
1) Średnia kursów dziennych obowiązujących w danym okresie. 

Źródło: opracowanie własne, na podstawie danych NBP. 

 

Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w PLN przez 

odpowiedni kurs wymiany EUR/PLN i zaokrąglono do pełnych jednostek. 

 

Tabela 4. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy EFICOM za IV kwartał 2012 roku 

 

 

Kategoria 

4Q 2012 4Q 2011 Dynamika 

2012/2011 
(tys. PLN) (tys. EUR) (tys. PLN) (tys. EUR) 
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Przychody netto ze sprzedaży 1 078,62 262,26 1 419,28 321,18 -24% 

Amortyzacja 11,60 2,82 19,82 4,49 -41% 

Zysk/Strata ze sprzedaży 52,12 12,67 455,33 103,04 -89% 

Zysk/Strata na działalności 

operacyjnej 
52,98 12,88 151,15 34,21 -65% 

Zysk/Strata brutto 250,53 60,92 -501,19 -113,42 -150% 

Zysk/Strata netto 200,44 48,74 -399,12 -90,32 -150% 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W IV kwartale 2012 roku skonsolidowane przychody Grupy EFICOM wyniosły 1 078,6 tys. PLN i były niższe w stosunku 

do analogicznego okresu roku poprzedniego o ok. 24%. Dla porównania przychody w analogicznym okresie 2011 roku 

wyniosły 1 419,3 tys. PLN. Przychody Grupy EFICOM w głównej mierze były generowane w EFICOM S.A. (711 tys. PLN, 

co odpowiada ok. 65,9%) oraz MicroBioLab Sp. z o.o. – ok. 34,1% (367,4 tys. PLN). Green Assets Inwestycje S.A. nie 

wygenerował przychodów ze sprzedaży w analizowanym okresie. 

 

Wykres 1. Struktura przychodów Grupy EFICOM w IV kwartale 2012 roku 

EFICOM

62%

Microbiolab

34%

 

 

Koszty działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej w omawianym kwartale wyniosły ok. 1 26,5 tys. PLN, dla porównania 

w poprzednim roku wyniosły one ok. 963,9 tys. PLN, co oznacza ograniczenie kosztów operacyjnych Grupy EFICOM 

o blisko 5% w porównaniu do ubiegłego roku. Struktura kosztów wyglądała podobnie jak w przypadku przychodów całej 

Grupy EFICOM, największy udział miał EFICOM S.A. (ok. 59,5%) oraz MicroBioLab Sp. z o.o. – ok. 34,1%. Pozostałe 

koszty należą do Green Assets Inwestycje S.A. (2,9%). 

 

Grupa EFICOM w IV kwartale 2012 roku generowała dodatnie wyniki na wszystkich poziomach działalności. 
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Zysk netto Grupy EFICOM w IV kwartale 2012 roku wyniósł ok. 200,4 tys. PLN. Jest to znacznie lepszy wynik w 

porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku, kiedy Grupa poniosła stratę w wysokości ok. 399,1 tys. PLN. 

 

Wykres 2. Zestawienie wyników netto poszczególnych Spółek z Grupy EFICOM w IV kwartale 2012 roku 
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Tabela 5. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy EFICOM po czterech kwartałach (narastająco) 

 

 

Kategoria 

1Q-4Q 2012 1Q-4Q 2011 Dynamika 

2012/2011 
(tys. PLN) (tys. EUR) (tys. PLN) (tys. EUR) 

Przychody netto ze sprzedaży 3 292,99 786,86 3 440,88 835,21 -4% 

Amortyzacja 49,98 11,94 79,54 19,31 -37% 

Zysk/Strata ze sprzedaży -679,75 -162,42 -416,84 -101,18 63% 

Zysk/Strata na działalności 

operacyjnej 
-671,30 -160,41 -694,44 -168,56 -3% 

Zysk/Strata brutto -729,24 -174,25 -771,25 -187,20 -5% 

Zysk/Strata netto -712,80 -170,32 -628,59 -152,58 13% 

Źródło: opracowanie własne. 
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Sytuacja majątkowa 

 

Tabela 6. Wybrane skonsolidowane dane bilansowe Grupy EFICOM na koniec IV kwartału 2012 roku 

 

Kategoria 31.12.2012 31.12.2011 Dynamika 

2012/2011 (tys. PLN) (tys. EUR) (tys. PLN) (tys. EUR) 

Aktywa razem 7 198,16 1 760,72 6 543,27 1 481,45 10% 

Należności długoterminowe 96,38 23,57 96,38 21,82 0% 

Należności krótkoterminowe 1 630,07 398,73 2 011,58 455,44 -19% 

Inwestycje długoterminowe 2 142,99 524,19 2 142,99 485,19 0% 

Inwestycje krótkoterminowe 2 822,83 690,48 1 904,16 431,12 48% 

Krótkoterminowe aktywa 

finansowe w jednostkach obcych 
336,00 82,19 405,56 91,82 -17% 

Środki pieniężne i inne aktywa 

pieniężne 
2 486,83 608,29 1 498,60 339,30 66% 

Kapitał własny 4 217,03 1 031,51 4 929,79 1 116,15 -14% 

Zobowiązania długoterminowe 2,65 0,65 22,00 4,98 -88% 

Zobowiązania krótkoterminowe 554,07 135,53 1 027,86 232,72 -46% 

Rozliczenia międzyokresowe 

bierne 
1 935,21 473,37 45,66 10,34 4139% 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Wartość skonsolidowanych aktywów Grupy EFICOM wzrosła o niecałe 7% i wynosiła 7 198,2 tys. PLN na koniec 

grudnia 2012 roku. W wartości tej największy udział, bo ok. 75,8% miał majątek EFICOM S.A. 

 

Wartości pozycji skonsolidowanych należności długoterminowych nie zmieniły się w stosunku do 2011 roku i wynosiły 

niecałe 96,4 tys. PLN. 

 

Wartości skonsolidowanych należności krótkoterminowych Grupy EFICOM wyniosły 1 630 tys. PLN, co oznacza spadek 

wartości o ok. 19% wobec analogicznego okresu w roku ubiegłym. Około 98% tej wartości stanowią należności 

EFICOM S.A. 

 

Istotną pozycję w majątku Grupy stanowią inwestycje. Wartości pozycji Inwestycje długoterminowe wyniosła ponad 

2 143 tys. PLN. Natomiast wartości Inwestycji krótkoterminowych na koniec grudnia 2012 roku miały wartość 

ok. 2 822,8 tys. PLN. W tym 2 486 tys. PLN to wartość środków pieniężnych, na które w dużej mierze składa się zaliczka 
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MicroBioLab (78,6%, tj. 1 955,6 tys. PLN) pobrana z Instytucji Pośredniczącej w części, a która została rozliczona po dniu 

bilansowym. Pozostała to kwota inwestycje EFICOM S.A. w jednostki obce. 

 

Wartość kapitałów własnych zmniejszyła się o ok. 14% z 4 929 tys. PLN na koniec grudnia 2011 roku do 4 217 tys. PLN na 

koniec IV kwartału 2012 roku. Zmiana ta wynikała głównie z osiągniętych gorszych wyników netto wszystkich spółek 

w 2012 roku. 

 

Wartości Skonsolidowanych zobowiązań Grupy EFICOM na koniec grudnia 2012 roku miały wartość 2 682 tys. PLN. 

W powyższej kwocie istotną rolę odgrywają rozliczenia własnych projektów realizowanych przez EFICOM S.A., 

tj. „e-Samodzielni” oraz „Kapitał dla MŚP” (łącznie ok. 174 tys. PLN) oraz cały projekt MicroBioLab (ok. 1 935 tys. PLN), 

które są prowadzone w ramach uzyskanej dotacji UE. Wartości na pozycji wynikają z pobranych zaliczek z Instytucji 

Pośredniczących na poczet przyszłych wydatków i zostały rozliczone po dniu bilansowym, tj. po 31.12.2012 roku. 

 

3.2. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte 

wyniki finansowe 

 

Na wynikach Grupy zaważyło przede wszystkim spowolnienie gospodarcze i tym samym wstrzymanie wielu inwestycji 

Klientów Grupy m.in. poprzez brak inwestycji w zakresie energii odnawialnej, gdzie upatrywane były duże szanse projektowe 

dla Spółek z Grupy. Natomiast ze względu na ciągły brak ustawy w tym zakresie projekty te zostały na ten moment 

zamrożone. Dodatkowo coraz bardziej odczuwalna jest słaba koniunktura na rynku, która ograniczyła tym samym przychody 

z tytułu działalności ewentowej i PRowej w Grupie. Obecnie dużą wagę przywiązuje się do działalności funduszu 

zalążkowego MicroBioLab i odpowiedniej selekcji projektów, które będą sfinansowane w ramach funduszu, a które 

jednocześnie będą mogły też wypracować efekt synergii z Grupą i uzupełniają ofertę EFICOM S.A. Dzięki rozszerzeniu 

profilu inwestycyjnego funduszu o nowe dziedziny gospodarki m.in. z zakresu IT/ ICT możliwa jest budowa jeszcze większej 

synergii pomiędzy funduszem, a EFICOM S.A., zwłaszcza pod kątem inwestycji w nowo budowaną działalność w spółce jaką 

jest Cloud Computing.  

 

3.3. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką podjęto w obszarze prowadzonej działalności 

 

Celem Grupy Kapitałowej EFICOM jest inwestowanie, doradztwo i zwiększenie wartości innowacyjnych i szybko 

rozwijających się firm w sektorze IT i energetyki, a szczególnie: technologii mobilnych, cloud computing, sieci 

szerokopasmowych, telewizji internetowej, e-marketingu, technologii energii odnawialnej i technologii dla energetyki, 

biotechnologii, efektywności energetycznej. Spółki grupy kapitałowej działają w ścisłej synergii i uzupełniają swoje usługi. 

 

Działalność spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. 

� MicroBioLab Sp. z o.o. 

W IV kwartale 2012 roku prace zespołu projektowego MicroBioLab zostały podzielone na część mającą na celu spotkania z 
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pomysłodawcami oraz na część przygotowującą analizy dla zgłoszonych pomysłów. Dzięki aktywnej działalności w zakresie 

poszukiwania nowych pomysłów do inwestycji na koniec 2012 roku MBL dysponował 55 pomysłami zgłoszonymi do 

inwestycji. W ramach tych pomysłów zostało wyselekcjonowana 14, do których zostały przygotowane wstępne oceny 

finansowe oraz audyty technologiczne. Z puli 14 pomysłów Zarząd MBL, planuje dokonać przynajmniej 2 inwestycji 

kapitałowych w pierwszym półroczu 2013 roku. Wykonane dokumenty dla dwóch pomysłów, o których Emitent informował 

w raporcie za III kwartał 2012 r., wykazały brak zasadności dokonania inwestycji. Na etapie negocjacji finalnych warunków 

umowy inwestycyjnej oraz w wyniku braku akceptacji przez pomysłodawców kluczowych zapisów umowy wynikających z 

współfinansowania projektu ze środków unijnych Zarząd MBL zrezygnował z dokonania inwestycji.  

 

 

� Green Assets Inwestycje S.A. 

W IV kwartale 2012 roku Green Assets Inwestycje S.A. (GAI S.A.) analizował możliwość dokonania inwestycji w projekty z 

zakresu budowy biogazowni oraz farm fotowoltaicznych. Jednak ze względu na wczesną fazę rozwoju inwestycji (etap 

projektowania) i konieczność dużego zaangażowania kapitałowego Zarząd GAI S.A., zrezygnował z inwestycji. IV kwartał 

2012 roku był również okresem częściowego wyjścia z dokonanej inwestycji w spółkę ESPEROTIA ENERGY 

INVESTMENTS S.A. (EEI S.A.), która wchodzi w skład portfela inwestycyjnego GAI S.A. Spółka od 19 lipca 2012r. jest 

notowana na rynku NewConnect. Do dnia 31 grudnia 2012 roku średni zwrot ze sprzedaży akcji tej spółki wyniósł około 

50% ponad wartość ceny zakupu tej spółki przez GAI S.A. Niekorzystne otoczenie rynkowe, na którym działa GAI S.A. 

związane z wciąż trwającymi pracami nad reformą wsparcia odnawialnych źródeł energii a co za tym idzie brak wiążącego 

ustawodawstwa w tym zakresie powoduje dużą ostrożność. Zmiany regulacyjne dotyczące produkcji energii mogą mieć 

istotny wpływ na działalność Spółki. Spółka jest silnie uzależniona od polityki energetycznej rządu polskiego i prawa 

polskiego. Rok 2012 to czas intensywnych prac nad nową ustawą o odnawialnych źródłach energii, która zostanie wydzielona 

z obecnego prawa energetycznego. Ustawa o OZE jest niezmiernie istotna z punktu widzenia GAI S.A., gdyż definiuje 

wsparcie inwestycji w jego branży.  

� New Power Forum Sp. z o.o. 

W IV kwartale 2012 r. spółka rozpoczęła realizację usług w zakresie coachingu rozwojowego dla projektu: „Program rozwoju 

kadr Dom Kredytowy NOTUS S.A.” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łącznie w ramach usługi New Power Forum przeprowadzi 

140 sesji podzielonych na 40 dni. Zgodnie z obowiązującym harmonogramem zakończenie sesji coachingowych planowane 

jest na kwiecień 2013 r. Łączna wartość zamówienia jaką New Power Forum otrzyma z tytułu realizacji umowy wyniesie 82 

tys. PLN brutto.  

 

Ponadto, w IV kwartale 2012 roku New Power Forum współorganizował cykliczną konferencję Warsaw – CEE Economic 

Hub, która odbyła się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Po stronie NPF leżała organizacja i obsługa 

logistyczna wydarzenia. W konferencji udział wzięło ponad 400 inwestorów i osobistości ze świata biznesu, polityki, a 

partnerami były największe firmy polskie i międzynarodowe jak Hochtief, PWC, HSBC, IBM, PGNING, PKO BP, Bank of 

China. Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława 



Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny 

 za IV kwartał 2012 roku 

 

 

 
EFICOM S.A. � ul. Nowogrodzka 68 � 02-014 Warszawa � tel.: +48 22 623 82 14 � fax: +48 22 623 82 23 � info1@eficom.pl � www.eficom.pl 

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

nr KRS 0000280815, NIP 525-21-31-023, wysokość kapitału zakładowego: 860 000 zł 

 

11 

Komorowskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego. New Power Forum świadczył usługi doradcze m.in. 

w zakresie zawartości merytorycznej programu konferencji doboru prelegentów; przygotowania, bieżącej weryfikacji i 

realizacji harmonogramu zadań mających na celu kompleksową organizację konferencji; bieżących relacji z prelegentami, 

partnerami merytorycznymi, medialnymi i sponsorami; logistyki konferencji; tworzenia materiałów informacyjnych i 

promocyjnych; pozyskania sponsorów.  

 

Zarząd NPF negocjował również umowy z dwoma dużymi klientami oraz jednym klientem polskim w zakresie świadczenia 

usług Public Relations. Umowy zostaną sfinalizowane w I kwartale 2013 roku.  

 

 

4. Jednostkowy raport kwartalny 

4.1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za IV kwartał 2012 r. oraz dane porównawcze za IV kwartał 

2011 r.  

 

Wybrane dane finansowe 

Poniżej przedstawione zostały wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane wartościowe (w złotówkach oraz 

w euro) podsumowujące sytuację finansową EFICOM S.A. w IV kwartale 2012 roku. 

 

Podstawowe pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat przeliczono na walutę euro zgodnie z obowiązującą zasadą 

przeliczenia, wskazaną poniżej: 

− bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu; 

− rachunek zysków i strat według kursów średnich w odpowiednim okresie, obliczonych jako średnia arytmetyczna 

kursów dziennych ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących w danym okresie. 

 

Średnie kursy wymiany EUR/PLN 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie porównywalnym notowania średnich kursów wymiany 

EUR/PLN, ustalone przez Narodowy Bank Polski przedstawiały się następująco: 
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Tabela 7. Średnie kursy wymiany EUR/PLN 

Okres obrotowy Średni kurs w okresie Kurs w ostatnim dniu okresu 

01.01.2012 – 31.12.2012 4,1850 
4,0882 

01.10.2012 – 31.12.2012 4,1128 

01.01.2011 – 31.12.2011 4,1198 
4,4168 

01.10.2011 – 31.12.2011 4,4189 
1) Średnia kursów dziennych obowiązujących w danym okresie. 

Źródło: opracowanie własne, na podstawie danych NBP. 

 

Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w PLN przez 

odpowiedni kurs wymiany EUR/PLN i zaokrąglono do pełnych jednostek. 

 

Tabela 8. Wybrane dane finansowe EFICOM S.A. za IV kwartał 2012 roku 

 

Kategoria 

4Q 2012 4Q 2011 Dynamika 
2012/2011 

(tys. PLN) (tys. EUR) (tys. PLN) (tys. EUR) 

Przychody netto ze sprzedaży 711,26 172,94 1434,05 324,53 -50% 

Amortyzacja 11,60 2,82 19,82 4,49 -41% 

Zysk/Strata ze sprzedaży 69,66 16,94 479,50 108,51 -85% 

Zysk/Strata na działalności 
operacyjnej 

85,07 20,68 175,32 39,68 -51% 

Zysk/Strata brutto 282,81 68,76 -2,60 -0,59 -10977% 

Zysk/Strata netto 216,59 52,66 41,46 9,38 422% 
Źródło: opracowanie własne. 

 

W IV kwartale 2012 roku obroty EFICOM S.A. spadły w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Przychody 

ze sprzedaży EFICOM S.A. w IV kwartale 2012 roku osiągnęły 711,3 tys. PLN i były niższe o ok. 50% w porównaniu do IV 

kwartału 2011 roku. Dla porównania przychody w analogicznym okresie 2011 roku wyniosły 1 434,0 tys. PLN. 

EFICOM S.A., podobnie jak w poprzednich okresach, generowała przychody z kilku niezależnych źródeł. W IV kwartale 

2012 r. głównie była to realizacja kontraktów doradczych oraz wynagrodzenie z tytułu realizacji umów zawartych z klientami 

z sektora publicznego, przede wszystkim w zakresie projektów inwestycyjnych i edukacyjnych oraz wynagrodzenia z tytułu 

długoterminowych umów z zakresu rozliczania i zarządzania projektami Klientów finansowanymi ze środków UE. 

EFICOM S.A. otrzymywał także wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy oraz dodatkowo 

sporządzania wycen podmiotów i doradztwa strategicznego dla Klientów, którzy poszukują finansowania zewnętrznego dla 

swoich projektów. 
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Koszty działalności operacyjnej w omawianym kwartale wyniosły ok. 641,6 tys. PLN, dla porównania w poprzednim roku 

wyniosły one ponad 954,5 tys. PLN, co oznacza ograniczenie kosztów operacyjnych Spółki o ok. 1/3 w porównaniu do 

ubiegłego roku. Ze względu na charakter działalności Spółki opartej w dużej mierze na świadczeniu usług doradczych, 

znaczącą pozycją były koszty podwykonawców usług, co ma odzwierciedlenie w pozycji „Usługi obce”. W porównaniu do 

analogicznego okresu 2011 roku udział poszczególnych kosztów uległ niewielkim wahaniom. 

 

EFICOM S.A. kontynuował realizację własnych projektów, tj. „e-Samodzielni” (ten projekt formalnie został zakończony 

w IV kwartale 2012 roku) oraz „Kapitał dla MŚP”, które de facto nie generują przychodów dla EFICOM S.A., a dzięki 

refinansowaniu ze środków UE, możliwa jest refundacja części kosztów projektu, tym samym nie stanowią one dodatkowego 

obciążenia dla EFICOM S.A.. Projekty te mają zatem neutralny wpływ na wyniki finansowe Spółki. 

 

Zysk netto EFICOM S.A. za IV kwartał 2012 roku wyniósł ok. 216,6 tys. PLN i był wyższy w porównaniu z zyskiem 

w analogicznym okresie 2011 roku, który był w wysokości ok. 41,5 tys. PLN. 

 

Tabela 9. Wybrane dane finansowe EFICOM S.A. po czterech kwartałach (narastająco) 

Kategoria 1Q-4Q 2012 1Q-4Q 2011 Dynamika 
2012/2011 

(tys. PLN) (tys. EUR) (tys. PLN) (tys. EUR) 

Przychody netto ze sprzedaży 2 233,55 533,70 3 467,20 841,59 -36% 

Amortyzacja 49,98 11,94 79,54 19,31 -37% 

Zysk/Strata ze sprzedaży -660,44 -157,81 -374,76 -90,96 76% 

Zysk/Strata na działalności 
operacyjnej 

-593,27 -141,76 -652,28 -158,33 -9% 

Zysk/Strata brutto -650,22 -155,37 -254,72 -61,83 155% 

Zysk/Strata netto -672,75 -160,75 -223,11 -54,16 202% 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Sytuacja majątkowa 

 

Tabela 10. Wybrane dane bilansowe EFICOM S.A. na koniec IV kwartału 2012 roku 

Kategoria 31.12.2012 31.12.2011 Dynamika 
2012/2011 

(tys. PLN) (tys. EUR) (tys. PLN) (tys. EUR) 

Aktywa razem 5 458,85 1 335,27 6 634,36 1572,21 -18% 

Należności długoterminowe 96,38 23,58 96,38 35,69 0% 

Należności krótkoterminowe 1 609,94 393,80 2 000,66 883,77 -20% 

Inwestycje długoterminowe 1 944,25 475,58 1944,25 148,93 0% 
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Inwestycje krótkoterminowe 1 327,61 324,74 2 230,91 514,79 -40% 

Krótkoterminowe aktywa 
finansowe w jednostkach 
powiązanych 

507,68 124,18 505,13 99,86 1% 

Krótkoterminowe aktywa 
finansowe w jednostkach obcych 

336,00 82,19 405,56 0,00 -17% 

Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 

483,93 118,37 1 320,23 414,93 -63% 

Kapitał własny 4 608,34 1 127,23 5 281,09 1356,61 -13% 

Zobowiązania długoterminowe 2,65 0,65 22,00 21,98 -88% 

Zobowiązania krótkoterminowe 536,21 131,16 1 027,36 170,94 -48% 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Wartość aktywów EFICOM S.A. zmieniła się o niecałe 18% i wynosiła 5 458,85 tys. PLN na koniec grudnia 2012 roku. 

 

Wartości pozycji Należności długoterminowe EFICOM S.A. nie zmieniły się w stosunku do 2011 roku. 

 

Co warto podkreślić wartość należności krótkoterminowych spadła o 20% wobec analogicznego okresu w roku ubiegłym, 

głównie w skutek usprawnienia procesu ściągalności wierzytelności EFICOM S.A.. Jest to wynikiem działań Zarządu 

zmierzających do zwiększenia ściągalności należności, czego wynikiem była podpisana jeszcze w III kwartale umowa 

z Krajowym Rejestrem Długów oraz równolegle prowadzenie intensywnych działań windykacyjnych, poprzez bezpośredni 

kontakt z wierzycielami i ponowną korespondencję w celu uzyskania zaległych płatności. 

 

Istotną pozycję w majątku EFICOM S.A. stanowią inwestycje. Wartości pozycji Inwestycje długoterminowe wyniosła ponad 

1 944 tys. PLN. Natomiast wartości Inwestycji krótkoterminowych na koniec grudnia 2012 roku miały wartość 

ok. 1 327,6 tys. PLN. W tym 843,68 tys. PLN to wartość poczynionych przez EFICOM S.A. inwestycji w spółki zależne, 

które są wynikiem realizacji strategii Spółki i budowy Grupy Kapitałowej. Łącznie Spółka posiada aktywa finansowe długo- 

i krótkoterminowe w postaci udziałów lub akcji w jednostkach powiązanych i podmiotach obcych, które na koniec 

IV kwartału 2012 roku miały wartość ponad 3 272 tys. PLN. 

 

Wartość kapitałów własnych zmniejszyła się o ok. 13% z 5 281,1 tys. PLN na koniec grudnia 2011 roku do 4 608 tys. PLN na 

koniec IV kwartału 2012 roku. Zmiana ta wynikała głównie z osiągniętego wyniku netto w 2012 roku, który obniża wartość 

kapitałów własnych. 

 

Wartości „Zobowiązań długoterminowych” na koniec grudnia 2012 roku miały wartość 2,6 tys. PLN, z tytułu zakupu 

udziałów w podmiotach zewnętrznych, które nie zostały opłacone. Dla porównania w 2011 roku pozycja miała wartość 

22 tys. PLN (zobowiązania z tytułu leasingu). 

 

Wartości „Zobowiązań krótkoterminowych” zmniejszyła się o ok. 48% do kwoty 536 tys. PLN. W powyższej kwocie istotną 
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rolę odgrywają rozliczenia wewnątrz własnych projektów „e-Samodzielni” oraz „Kapitał dla MŚP” (niemające wpływu na 

wyniki EFICOM S.A.), które wynikają z pobranych zaliczek z Instytucji Pośredniczących na poczet przyszłych wydatków 

i zostały rozliczone po dniu bilansowym, tj. po 31.12.2012 roku. 

 

 

4.2. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte 

wyniki finansowe 

 

Strategią Zarządu w IV kwartale 2012 roku była redukcja kosztów osobowych i ostrożność w podejmowaniu nowych 

inwestycji. Zarząd skoncentrował wysiłki Spółki na przygotowaniu do wykorzystania ostatnich środków z funduszy unijnych 

z poprzedniej perspektywy finansowej dla klientów spółki. Zintensyfikowane zostały działania w zakresie sprzedaży tych 

usług. Ponadto, prowadzone były działania zmierzające do stworzenie nowych usług i produktów w zakresie chmury 

obliczeniowej.  

 

Ze względu na trudną sytuację na rynkach finansowych EFICOM S.A. nie zrealizował wszystkich rozpoczętych projektów w 

ramach działalności Autoryzowanego Doradcy i wprowadzania spółek na rynek NewConnect, jednocześnie ponosząc stałe 

koszty utrzymania kompetentnego zespołu analityków i Autoryzowanych Doradców. Równolegle aby wykorzystać posiadane 

zasoby oraz w celu generowania dodatkowych przychodów, prowadzone jest doradztwo finansowo-inwestycyjne poza 

rynkiem publicznym.  

 

Kontynuując działalność związaną z doradztwem w IT/ICT spółka rozwijała działalność doradczą i brokerską w zakresie 

Cloud Computing i audytu bezpieczeństwa IT. W IV kwartale 2012 roku był to m.in. związane z inwestycjami osobowymi i 

marketingowymi. Główne działania prowadzone były po stronie pozyskania Klientów na w/w oraz zawiązania stałych umów 

współpracy z partnerami technologicznymi w zakresie rozwiązań Cloud Computing. 

 

4.3. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką podjęto w obszarze prowadzonej działalności 

 

W IV kwartale 2012 roku działania Zarządu EFICOM S.A. skoncentrowane były wykorzystaniu ostatnich środków unijnych 

dostępnych do końca 2013 roku (44 mld PLN) oraz przygotowania spółki do wykorzystania środków z nowej perspektywy 

finansowej (planowane 400 mld PLN). Ponadto, Zarząd zdecydował o rozszerzeniu działalności spółki o usługi optymalizacji 

kosztów dla spółek dzięki zastosowaniu rozwiązań Cloud Computing. EFICOM S.A. rozpoczął w IV kwartale intensywne 

pozyskaniem Klientów w obu obszarach. Finalizacja kontraktów spodziewana jest w I kwartale 2013 roku.  

W związku z rozpoczęciem naboru na pozyskanie funduszy unijnych w IV kwartale 2012 roku podpisanych zostało pięć 

nowych umów o współpracy w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnych do projektów szkoleniowych. Przychody 

z tytułu success fee spodziewane są w II lub III kwartale 2013 roku. Ponadto, EFICOM S.A. zgromadził w swoim portfelu 

kilkanaście kolejnych spółek zainteresowanych pozyskaniem finansowania na projekty szkoleniowe, z którymi umowy zostaną 

podpisane po ogłoszeniu dokumentacji konkursowej. Przychody z realizacji umów przewidziane są na II i III kwartał 2013 
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roku. 

 

Ponadto, w IV kwartale 2012 roku EFICOM S.A. kontynuował realizację podpisanych umów, tj.: 

� Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – doradztwo techniczne i finansowe, w tym obsługa 

prawna zamówień publicznych oraz monitoring i kontrola prac instalacyjnych oraz testowanie i czynności 

techniczne odbioru systemów IT, realizowanych w ramach projektu Rozwój elektronicznej administracji w samorządach 

województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. Umowa na realizację usługi 

została z sukcesem zrealizowana do końca 2012 roku.  

� Jeden z wiodących operatorów telekomunikacyjnych w Polsce - usługi doradcze w zakresie identyfikacji źródeł 

finansowania z funduszy UE oraz rozwoju możliwości biznesowych z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego, 

ze szczególnym naciskiem na regionalne sieci szerokopasmowe. Umowa obejmuje identyfikację odpowiednich 

źródeł finansowania (fundusze strukturalne, programy i inicjatywy UE, programy rządowe, narodowe i 

międzynarodowe specjalne programy grantowe, oferty przetargowe i inne) na projekty w dziedzinie rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego w Polsce. 

� Projekt „Kapitał dla MŚP” - EFICOM S.A. realizuje cykl szkoleń o tematyce związanej ze skutecznym 

pozyskiwaniem kapitału na rozwój przedsiębiorstwa, w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki działanie 8.1.1 w województwie mazowieckim. Projekt „Kapitał dla MŚP" powstał z myślą o kadrze 

zarządzającej małych i średnich przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego, o przedsiębiorcach, którzy chcą 

dowiedzieć się więcej o możliwościach pozyskiwania kapitału ze źródeł zewnętrznych. Całkowita wartość 

dofinansowania projektu wynosi 733 965,00 zł. Tematyka szkoleń organizowanych w ramach projektu obejmuje 

m.in.: metody wyceny spółki; metody finansowania inwestycji; przygotowanie spółki do debiutu i maksymalizacji 

zysków na rynku NewConnect finansowanie dłużne: jak skutecznie pozyskać kredyt; emisja obligacji; fundusz jako 

inwestor: specyfika finansowania firmy przez fundusze venture capital, seed fund; wizerunek menadżera podstawą 

relacji inwestorskich; jak zarządzać projektami; analiza ryzyka: monitorowanie płynności spółki i otoczenia 

biznesowego; zarządzanie emocjami w biznesie; tradycyjne techniki szkoleniowe wsparte zostaną metodami 

nauczania opartymi na zasadach blended-learning. Szkolenia współfinansowane są w 70%-80% przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedsiębiorcy z mikro i małych przedsiębiorstw 

wnoszą opłatę w wys. 20% wartości szkolenia, osoby ze średnich przedsiębiorstw 30% kosztu szkolenia. 

� EFICOM S.A. świadczy usługi doradcze na rzecz klienta z branży nanotechnologii w zakresie prawidłowej realizacji 

projektu, który otrzymał dofinansowanie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt realizowany będzie 

do grudnia 2013 roku. Dokumentacja aplikacyjna, w szczególności wniosek aplikacyjny oraz biznesplan w ramach 

konkursu 4.4 POIG finansowanego z funduszy UE, zostały przygotowane przez zespół ekspertów EFICOM S.A. 

Zgodnie z obowiązującą obie strony umowy EFICOM S.A. będzie również koordynował rozliczanie projektu.  

� CEMEX Polska sp. z o. o. – eksperci EFICOM S.A. odpowiedzialni są za rozliczanie dwóch projektów 

inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2007-2013: „Budowa silosów klinkieru w celu realizacji programu dostosowawczego Pozwolenia 

Zintegrowanego Cementowni Chełm” o wartości projektu 82 405 654,60 zł oraz „Budowa silosu klinkieru zgodnie z 

programem dostosowawczym Pozwolenie Zintegrowane w Cementowni Rudniki” o wartości projektu: 48 333 

974,85 zł.  
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� Inni klienci: Stałe doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania na projekty realizowane przez spółki, 

zarządzanie oraz rozliczanie projektów, które otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych zarówno w zakresie 

projektów szkoleniowych jak i inwestycyjnych. EFICOM S.A. świadczy usługi dla międzynarodowych korporacji i 

polskich spółek z branży informatyki, telekomunikacji i społeczeństwa informacyjnego oraz energii odnawialnej, 

m.in. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, DZ BANK POLSKA, EXATEL S.A.  

 

Działalność w zakresie Autoryzowanego Doradcy. 

 

W związku z gorszą koniunkturą na rynku kapitałowym zmniejszyła się znacząco ilość spółek zainteresowanych pozyskaniem 

finansowania poprzez rynek NewConnect. EFICOM S.A. ograniczył swoją działalność na rynku NewConnect, koncentrując 

się na rynku niepublicznym i prowadzonych w nim transakcjach. Kontynuował świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy 

tj. wypełniania obowiązków informacyjnych określonych w regulaminie ASO oraz bieżącego doradztwa w zakresie 

funkcjonowania w alternatywnym systemie obrotu dla Ad Astra Executive Charter S.A. Z dniem 31 października 2012 roku 

zakończona została współpraca miedzy spółkami w powyższym zakresie. Ponadto, w IV kwartale 2012 roku eksperci 

EFICOM S.A. współpracowali z Ad Astra Executive Charter S.A. w zakresie opracowania uproszczonego dokumentu 

informacyjnego i wprowadzenia kolejnej emisji akcji do obrotu.  

 

W omawianym okresie EFICOM S.A. kontynuował również współpracę ze spółką z branży usług IT/ICT w zakresie 

doradztwa strategicznego. Doradztwo obejmowało przygotowanie analizy sytuacji finansowo – podatkowej. W I kwartale 

2013 roku na podstawie usług świadczonych przez EFICOM S.A. podjęte zostaną decyzje w zakresie dalszej realizacji strategii 

rozwoju Spółki. 

 

EFICOM S.A. kontynuował realizację umowy w zakresie doradztwa związanego z pozyskaniem kapitału dłużnego dla dużej 

spółki działającej w sektorze nieruchomości. Emitent pełni funkcję doradcy inwestycyjnego w zakresie poszukiwania 

inwestora oraz doradza w transakcji i podczas negocjacji warunków umowy inwestycyjnej. Z uwagi na trudną sytuację na 

rynku kapitałowym proces pozyskania finansowania został wstrzymany, nie mniej przez cały czas analizowana jest aktualna 

tendencja rynkowa. 

 

 

 


