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Raport Surfland Systemy Komputerowe S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany 

zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu 
Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. 

ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na 

rynku NewConnect 
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I. Dane spółki 

 

Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna 

ul. Braniborska 44-52, 53-680 Wrocław  

tel. +48 71 78 02 990  

faks +48 71 78 02 888  

w w w . s s k . c o m . p l  

inwestor@ssk.com.pl  

 
 
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Wrocławia – Fabryczna, 

VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000023205 

Kapitał zakładowy: 3.361.166,00 zł 

NIP: 895-15-92-263   

REGON: 931153964  

 

ZARZĄD 

Dariusz Kucharski  Prezes Zarządu 

Tomasz Magda  Wiceprezes Zarządu 

 

RADA NADZORCZA 

Tadeusz Kołacz   Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Tadeusz Grabowski  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Stefan Gajda   Sekretarz Rady Nadzorczej 

Bogdan Kosturek  Członek Rady Nadzorczej 

Grzegorz Warzocha  Członek Rady Nadzorczej 
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II. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku 

zysków i strat - dane jednostkowe 

 

Zestawienie danych finansowych [w tys. PLN]. 

 

(wyszczególnienie) 
stan na  30.06.2013 stan na  30.06.2012 

1 2 3 

Kapitał (fundusz) własny 3 067,70 2 992,30 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 6 023,60 2 242,00 

Inwestycje długoterminowe 1 099,50 1 099,50 

Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 145,30 395,60 

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 55,20 258,60 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 4 962,30 2 162,20 

Aktywa trwałe 1 585,10 1 710,20 

Aktywa obrotowe 7 762,80 3 607,40 

Aktywa / Pasywa  razem 9 347,90 5 317,60 

 

(wyszczególnienie) 

II kwart.  
2013r. 

od 01.04.2013 
do 30.06.2013 

II kwart.  
2012r. 

od 01.04.2012 
do 30.06.2012 

2013 r.  
narastająco 

od 01.01.2013 
do 30.06.2013 

2012 r. 
narastająco 

od 01.01.2012 
do 30.06.2012 

1 2 3 4 5 

Amortyzacja 56,9 63,4 116,8 128,2 

Przychody netto ze sprzedaży 6 593,0 5 148,4 10 080,0 7 191,6 

Zysk / Strata na sprzedaży 10,8 493,0 65,8 141,8 

Zysk / Strata na działalności 

operacyjnej 69,0 529,1 131,4 204,0 

Zysk / Strata brutto 57,0 482,5 100,4 139,8 

Zysk / Strata netto 57,0 482,5 100,4 139,8 
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III. Komentarz Zarządu na temat istotnych czynników 

i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki 

finansowe Spółki  

W II kwartale 2013 roku spółka osiągnęła obroty w wysokości 6,5 mln zł, 

przekraczając tym samym narastająco w okresie od stycznie do czerwca br. 10 mln 

zł. Jest to najlepszy wynik sprzedażowy w I półroczu w historii Emitenta. W stosunku 

do analogicznego okresu 2012 roku wzrost wyniósł natomiast 40%. Niższa 

procentowa marżowość niż w roku poprzednim wynika z wyższej bazy, gdyż pod 

koniec I półrocza 2012 roku zrealizowane zostały istotne i wysokomarżowe projekty. 

Nastąpił też wzrost kosztów spółki, głównie w obszarze wynagrodzeń, co związane 

jest z zatrudnieniem kadry technicznej przygotowywanej do obsługi Systemu 

Sprzedaży i Obsługi Usług Serwisowych będącego jednym ze strategicznych działań 

podjętych przez Emitenta. Łącznie dało to efekt w postaci wypracowanego zysku 

netto na poziomie 100 tys. zł. 

Wysoki stan należności i zobowiązań na koniec analizowanego okresu wynika 

głównie z cyklu realizacji i fakturowania projektów, których odbiory następowały pod 

koniec czerwca br., w tym głównie projektu pn. "Modernizacja sieci 

teleinformatycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego". 

Zobowiązania wynikają z rozliczeń z dostawcami i podwykonawcami powyższych 

zadań. Na dzień publikacji niniejszego raportu wszystkie kluczowe płatności za 

faktury z I kwartału 2013 zostały uregulowane. Spółka w dalszym ciągu prowadzi 

jedynie spór sądowy przeciwko spółce Budopol SA z Bydgoszczy oraz spółce miejskiej 

AquaZdrój Sp. z o.o. z Wałbrzycha w sprawie zapłaty wynagrodzenia za zadanie 

"Budowa Centrum Turystyczno-Sportowego AQUA-ZDRÓJ w Wałbrzychu” z roku 

2012. Sąd wyznaczył termin pierwszej rozprawy dotyczącej części elektrycznej 

projektu na 26 września b.r. 

W okresie od marca do czerwca 2013 r. Spółka pozyskała nowe zamówienia, 

wśród których największe stanowią: 

 Umowa zawarta w następstwie wyboru najkorzystniejszej oferty w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
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przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy usługi pn.: 

„Dokończenie i uruchomienie Systemu Monitorowania Konstrukcji obiektów 

dla  Centrum Sportowo – Rekreacyjnego  AQUA – ZDRÓJ” położonego przy 

ul. Ratuszowej nr 6 w Wałbrzychu, planowany termin zakończenia – koniec 

czerwca 2013, termin dotrzymany (była to kontynuacja projektu 

rozpoczętego przez spółkę w roku 2012, jako podwykonawcy spółki 

Budopol SA w Bydgoszczy), na dzień publikacji niniejszego raportu SSK 

otrzymała już należną zapłatę. 

 Realizacja zadania pn.: „Budowa i modernizacja infrastruktury 

teleinformatycznej w Centrum Technologii Audiowizualnej (CeTA) dla 

potrzeb profesjonalnego studia filmowego efektów specjalnych służącego 

profesjonalizacji zawodowej we Wrocławiu”, obejmującego m.in. dostawę 

urządzeń serwerowych, wykonanie okablowania strukturalnego sieci LAN 

wraz z niezbędnymi instalacjami technicznymi, modernizację instalacji 

telefonicznej. Termin realizacji zadania to 15.11.2013 r. 

 

Zgodnie z umowami zawartymi w poprzednich kwartałach kontynuowane były 

projekty, z których najbardziej znaczący to: 

 "Modernizacja sieci teleinformatycznej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Dolnośląskiego" – w analizowanym okresie wykonywane 

były główne prace budowlane związane z powstająca serwerownią, 

planowany termin zakończenia zadania przypada na grudzień 2013. 

 

W raportowanym okresie zakończono natomiast realizację kilku projektów, z 

których najbardziej znaczące, oprócz wykazanych wcześniej, to: 

 Dostawy urządzeń serwerowych i storage’y dla nowopowstałej inwestycji 

międzynarodowego producenta felg aluminiowych 

 Realizacja 2 Pakietu zadania pn. „Dostawa, instalacja i uruchomienie 

urządzeń: macierzy, serwerów, stacji roboczych (wraz z niezbędnym 

wyposażeniem i oprogramowaniem), według 2 pakietów: 

o Pakiet 1 - do realizacji projektu pt. „Dziedzictwo Regionu i Europy”; 
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o Pakiet 2 - do realizacji projektu pt. „Imago Silesiae Inferioris online”, 

dla biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

IV. Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze 

rozwoju prowadzonej działalności  

W czerwcu 2013 r. nastąpił odbiór techniczny Platformy Transakcyjnej, 

natomiast z początkiem lipca nastąpiło jej formalne odebranie. SSK jest obecnie 

właścicielem internetowej platformy transakcyjnej służącej sprzedaży, obsłudze i 

rozliczaniu usług monitorowania i serwisowania zasobów teleinformatycznych 

klientów. Platforma Transakcyjna jest kluczowym elementem wdrażanego Systemu 

Sprzedaży i Obsługi Usług Serwisowych będącego jednym ze strategicznych działań 

podjętych przez Emitenta, a jednocześnie będącego głównym celem emisyjnym 

Spółki. Celem projektu jest wprowadzenie na rynek własnej marki usług serwisowych 

oferowanych klientom na terenie całego kraju. W ramach projektu w II kwartale 

realizowano również m.in.: 

1. Rozpoczęto rozmowy z partnerami serwisowymi, ustalono brzegowe 

warunki współpracy z jedną z wiodących firm serwisowych działających na 

terenie całego kraju. 

2. Przedefiniowano strategie komunikacji dla marki korzystając z 

doświadczeń znanej agencji marketingowej. 

3. Zatrudniono specjalistę ds. e-marketingu. 

4. Wstrzymano na okres wakacji działania związane z realizacją strategii 

promocji. Decyzją zarządu główna akcja promocyjna i informacyjna 

nastąpi z początkiem września, co jest związane ze znacznym 

ograniczeniem aktywności potencjalnych klientów w okresie wakacyjnym. 

Spółka jest już w pełni technicznie gotowa do wprowadzenia własnej usługi na 

rynek. Scenariusz działań marketingowych i sprzedażowych zakłada pozyskanie 

pierwszych klientów w III kwartale roku i osiągnięcie do końca roku co najmniej 50 

umów abonamentowych na podstawową usługę. 

Realizując strategię tworzenia i promowania własnych marek świadczonych 

usług oraz wykorzystywania kanału internetowego jako najważniejszego źródła 
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pozyskiwania dla nich klientów, spółka uruchomiła dedykowaną stronę internetową 

dla oferowanych usług chmurowych – www.chmuranamiare.pl. Strategia zakłada 

uruchamianie kolejnych serwisów internetowych dedykowanych kolejnym usługom 

jakie spółka będzie oferować.   

 

V. Stanowisko na temat opublikowanych prognoz 

finansowych oraz stopień ich realizacji 

w przedsiębiorstwie  

Zarząd podtrzymuje prognozę wyników finansowych opublikowaną w raporcie 

okresowym nr 6/2013 z dnia 15.05.2013 r. w zakresie przychodów ze sprzedaży i 

zysków. 

Aktualna prognoza wyników finansowych Emitenta na 2013 r. wynosi: 

 Przychody ze sprzedaży:  26,0 mln zł 

 Zysk (strata) netto:  300 tys. zł 

 

Na dzień 30 czerwca 2013 r. realizacja prognozy wygląda następująco: 

Pozycja prognozowana 
Wartość 

prognozowana 
Wartość 

zrealizowana 
Procent 
realizacji 

Przychody netto ze sprzedaży 26 000 tys. zł 10 080,0 tys. zł 38,77% 

Zysk (strata) netto 300 tys. zł 100,4 tys. zł 33,47% 

 
 

VI. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej 

W wyniku postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej VI 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 5 lipca 2012 r. nastąpiła 

sądowa rejestracja połączenia spółek IPO S.A. (IPO) i OneRay Investment S.A. (ORI) 

odbytego poprzez inkorporację spółki ORI przez spółkę IPO. W związku z tym, że 

spółka OneRay Investment S.A. z siedzibą przy ul. Braniborskiej 44-52 we Wrocławiu 

była jednostką stowarzyszoną z Emitentem w wyniku ww inkorporacji Surfland 

Systemy Komputerowe SA stała się akcjonariuszem spółki IPO SA. 
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Zaangażowanie kapitałowe Emitenta w spółkę IPO SA na dzień 30.06.2013:  

Liczba akcji 
Wartość kapitału 
akcyjnego (zł) 

Udział w 
kapitale 

Liczba głosów Udział w głosach 

4 130 350 413 035,00 22,16% 4 130 350 22,16% 

 

ORI oraz IPO są spółkami publicznymi notowanymi w Alternatywnym Systemie 

Obrotu i jest to pierwsza fuzja spółek notowanych na tym rynku. Niezbędne stało się 

przeprowadzenie procedury zatwierdzenia ww memorandum przez KNF, co umożliwi 

konwersję akcji i ich dopuszczenie do obrotu. W związku z powyższym zarząd GPW 

uchwałą 675/2012 z dnia 09.07.2012 zawiesił notowania spółki One Ray Investment 

SA do czasu zatwierdzenia przez KNF memorandum informacyjnego. Na dzień 

publikacji niniejszego raportu w Komisji Nadzoru Finansowego nadal trwają prace 

nad przedłożonym memorandum co powoduje, iż akcje serii D spółki IPO, których 

posiadaczami są dotychczasowi akcjonariusze spółki ORI, nie są cały czas 

dopuszczone do obrotu.  

W przypadku niedopuszczenia do obrotu akcji serii D do końca III kwartału 

bieżącego roku Spółka zamierza przedsięwziąć wszelkie dostępne środki prawne, 

łącznie z drogą sądową, zmierzające do rozwiązania zaistniałej sytuacji, która w 

sposób nieuzasadniony godzi w interesy byłych akcjonariuszy spóki OneRay 

Investment SA, nie pozwalając im na swobodny obrót posiadanymi obecnie akcjami 

spółki IPO SA. 

 

VII. Przyczyny nie sporządzania skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych 

 

Emitent nie sporządza  skonsolidowanego sprawozdania finansowego na 

podstawie art. 57 Ustawy o Rachunkowości.  
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VIII. Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem 

akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na 

walnym zgromadzeniu 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu struktura akcjonariatu emitenta 

uwzględniająca akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym 

zgromadzeniu przedstawia się następująco: 

 

Nazwa akcjonariusza % głosów na WZA na dzień 14.01.2013 

Surfland Sp. z o.o. S.K.A 74,5% 

Pozostali 25,5% 
 

IX. Pozostałe informacje  

16 kwietnia 2013 roku pomiędzy spółką a Bankiem Raiffeisen Bank Polska SA 

został podpisany aneks przedłużający na kolejny rok umowę kredytową. Spółka ma 

możliwość korzystania z kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 1,2 mln zł oraz 

dla wskazanych klientów przyznane zostały limity faktoringowe. 

W maju bieżącego roku spółka przystąpiła do Stowarzyszenia Emitentów 

Giełdowych oraz wzięła udział w II Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG 

organizowanym w dniach 21-22 maja 2013 roku. Celem nadrzędnym Kongresu było 

umożliwienie wymiany doświadczeń pomiędzy spółkami rynku kapitałowego w 

obszarze zarządzania ryzykami występującymi w spółkach.  

W dniach 7-9 czerwca 2013 roku spółka wzięła udział w konferencji WallStreet 

organizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, będącej 

największym spotkaniem inwestorów indywidualnych w Polsce. W trakcie konferencji 

SSK prezentowało swoją ofertę podczas odbywających się w ramach imprezy 

„Targach Akcjonariat”. Konferencja była świetną okazją do bezpośredniego dotarcia 

do szerszego grona potencjalnych akcjonariuszy i zaprezentowania swoich planów i 

osiągnięć.  

W dniach 22-23 maja 2013 roku odbyła się konferencja – Cisco Partner 

Excellence (CPX), w której brali udział inżynierowie spółki odpowiedzialni za 

rozwiązania sieciowe. Udział w CPX to pozwala na zdobycie wiedzy na temat strategii 

Cisco, udział w szkoleniach w dedykowanych ścieżkach tematycznych: technicznych i 
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biznesowych, wymianę doświadczeń i spotkanie z Dystrybutorami. SSK posiada 

status „Cisco Silver Partner”.  

 

 

Wrocław, dnia 14 sierpnia 2013 roku 

 

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 

Dariusz Kucharski Tomasz Magda 
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