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Raport Verbicom 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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WPROWADZENIE 

 

Raport kwartalny jednostkowy VERBICOM S.A. za okres 01.04.2013 – 30.06.2013 

zawiera: 

1. Podstawowe informacje o Spółce. 

2. Charakterystyka działalności. 

3. Wybrane dane finansowe za II kwartał 2013 r.  

4. Raport Zarządu z działalności Spółki obejmujący:  

a. Komentarz Zarządu na temat istotnych czynników i zdarzeń mających 

wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki. 

b. Podstawowe ryzyka i zagrożenia związane z prowadzoną działalnością. 

c. Informacje zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej 

działalności. 

d. Stanowisko na temat opublikowanych prognoz finansowych oraz stopień 

ich realizacji w przedsiębiorstwie. 

e.  Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej.  

f. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy 

posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. 
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1. Podstawowe informacje o Spółce 

 
VERBICOM S.A. jest następcą prawnym spółki Verbicom Sp. z o.o., która w pierwotnym 

okresie działalności funkcjonowała pod nazwą MHJ Sp. z o.o. 

Spółka MHJ Sp. z o.o. została zawiązana w dniu 17 lutego 1998 r. Spółka została wpisana 

do Rejestru Handlowego, postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu pod nr RHB 

11890. Następnie w dniu 16 grudnia 2002 r. Zgromadzenie Wspólników podjęło decyzję 

o zmianie nazwy spółki na Verbicom Sp. z o.o.  

Uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 15 stycznia 2008 r. postanowiono 

o przekształceniu formy prawnej Verbicom Sp. z o.o. w spółkę akcyjną.  

Verbicom Spółka Akcyjna została przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda 

w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisana do KRS 

w dniu 31 stycznia 2008 r. pod numerem 0000298020. 

Od maja 2008 r. Spółka notowana jest na rynku NewConnect GPW S.A. w Warszawie. 

 

2. Charakterystyka działalności 

Verbicom S.A. to firma teleinformatyczna, która dostarcza swoim klientom wysoko 

zaawansowane rozwiązania w zakresie transmisji głosu i danych, a także integracji 

systemów teleinformatycznych. Spółka Verbicom należy do grona Approved Partnerów 

koncernu Siemens. Dzięki temu ma dostęp do najnowszych technologii i wiedzy z zakresu 

transmisji głosu, danych i obrazu. Firma buduje wielofunkcyjne sieci dla biznesu 

w oparciu o systemy marki Siemens, które wykorzystują nową generację telefonii 

internetowej VoIP. Spółka dostarcza również zaawansowane rozwiązania wspomagające 

telefonowanie, jak na przykład Call Center oraz CTI. Kompleksowa oferta firmy jest 

uzupełniana przez serwery firm Sun, Hewlett Packard, IBM i Fujitsu oraz produkty 

sieciowe firm Huawei oraz Enterasys Networks.  

W ofercie firmy znajdują się również rozwiązania z zakresu technologii inteligentnego 

budynku, takie jak: 

- okablowanie strukturalne, 

- systemy telewizji przemysłowej,  

- systemy detekcji i gaszenia pożaru,  

- systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy 

- systemy zarządzania budynkiem BMS, 

- systemów sygnalizacji włamania i napadu. 

Dodatkowo VERBICOM S.A zajmuje się optymalizacją kosztów usług teleinformatycznych 

oraz doradztwem w tym zakresie. Szczegółowa analiza struktury ruchu 

telekomunikacyjnego umożliwia optymalizację kosztów usług telekomunikacyjnych 

poprzez taki dobór usług, który zapewnia klientowi maksymalne oszczędności przy 

zachowaniu dotychczasowej jakości świadczonych usług. Spółka wykorzystuje do tego 

celu oferty różnych operatorów telekomunikacyjnych, wybierając z ich propozycji 

rozwiązania cenowo najatrakcyjniejsze. 
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3. Wybrane dane finansowe za II kwartał 2013r. (w tys. zł) 

 

 
Stan na 30.06.2013 Stan na 30.06.2012 

Kapitał własny 3 458,9 4 039,4 

Należności długoterminowe 33,6 63,1 

Należności krótkoterminowe    3 408,6   893,1 

Inwestycje długoterminowe   694,3 1 048,6 

Inwestycje 

krótkoterminowe, w tym: 
1 532,5 1 552,1 

Środki pieniężne i inne 

aktywa pieniężne 
1 532,5 1 252,1 

Zobowiązania 

długoterminowe 
394,1 345,2 

Zobowiązania 

krótkoterminowe 
2 818,4 589,8 

Aktywa trwałe 1 659,7 2 307,2 

Aktywa obrotowe 5 209,2 2 776,7 

Aktywa/Pasywa razem 6 868,9 5 083,9 

 

     

 

II kwartał 2013r.  

Okres od 

01.04.2013 do 

30.06.2013 

II kwartał 2013r.  

- narastająco          

Okres od  

01.01.2013 do 

30.06.2013 

II kwartał 2012r.  

Okres od 

01.04.2012 do 

30.06.2012 

II kwartał 2012r. - 

narastająco          

Okres od 

01.01.2012 do 

30.06.2012 

Przychody netto 

ze sprzedaży 
3 633,0 4 846,7 1 464,2 2 549,7 

Amortyzacja 122,7   245,0 115,9  188,2 

Zysk/Strata na 

sprzedaży 
  46,5 -106,4   89,6   38,7 

Zysk/Strata na 

działalności 

operacyjnej 

   25,3 -127,5  126,5   99,9 

Zysk/Strata 

brutto 
 328,8 -53,0  257,4 381,4 

Zysk/strata 

netto 
 328,8 -53,0  239,9 357,9 
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4. RAPORT ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 
 

a) Komentarz zarządu na temat istotnych czynników i zdarzeń 
mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe spółki w okresie 

01.01.2013 – 31.03.2013 
 

Do najważniejszych zdarzeń w I kwartale 2013 roku dotyczących działalności VERBICOM 

S.A. należy zaliczyć: 

 

1. Podjęcie przez WZA Spółki uchwały o umorzeniu akcji własnych 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VERBICOM S.A. z dnia 29 

czerwca 2013 roku mocą uchwały nr 19 podjęło decyzję o umorzeniu 665.333 

(słownie: sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji 

imiennych serii A spółki VERBICOM S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 

dziesięć groszy) każda, od nr 000001 do 665333, które Spółka nabyła na 

podstawie umów sprzedaży z dnia 11 stycznia 2013 roku, w ramach skupu akcji 

własnych prowadzonego na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 5/2012 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 grudnia 2012 r. 

W związku z umorzeniem akcji będzie miało miejsce obniżenie kapitału 

zakładowego o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o 

kwotę 66.533,30 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset 

trzydzieści trzy 30/00), z kwoty 868.999,60 zł (słownie złotych: osiemset 

sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 60/00) do kwoty 

802.466,30 zł (słownie złotych: osiemset dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć 

30/00). 

 

 

2. Podjęcie przez WZA Spółki uchwały o wypłacie dywidendy 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło przeznaczyć część zysku za rok 2012 

na wypłatę dywidendy. Na cel ten przeznaczono kwotę 188.599,92zł, co dało 
dywidendę w wysokości 0,03zł na jedną akcję.  

Zarząd Spółki chciałby w tym miejscu podkreślić, że jest to drugi kolejny rok, w 

którym VERBICOM S.A. wypłacił dywidendę swoim akcjonariuszom.  

 

 

3. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki 

W dniu 29 czerwca 2013r. Panie: Ryszarda Piekarska oraz Krystyna Primke, jak 

również Panowie: Andrzej Koch, Michał Karpiak oraz Mieczysław Zając złożyli 

rezygnacje z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej VERBICOM S.A.. 

Tego samego dnia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 
VERBICOM S.A. odbywające się w dniu 29.06.2013r. o godzinie 12.00: 

- powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Kocha, 



  
 

  6 | S t r o n a  
  

VERBICOM S.A. Raport kwartalny jednostkowy za okres 01.04.2013 – 30.06.2013                                             

Sąd Rejonowy w Poznaniu, Poznań - Nowe Miasto i Wilda, 
VIII Wydział Gospodarczy KRS 
KRS: 298020, NIP: 972-08-97-365, REGON: 631186720 
Kapitał zakładowy: 868 999,60 PLN opłacony w całości 

Verbicom S.A., ul. Skarbka 36, 60-348 Poznań 
tel.: +48 61 864 82 40, fax: +48 864 82 48 
e-mail: info@verbicom.pl 
www.verbicom.pl 

 

- powołało w skład Rady Nadzorczej Panią Krystynę Primke. 

Jednocześnie Państwo Magdalena Koch-Zając oraz Robert Primke i Bartosz 

Kurzawski na podstawie osobistego uprawnienia powołali w skład Rady 
Nadzorczej: 

- Panią Aleksandrę Szymczak i Pana Mieczysława Zająca, 

a panowie Dariusz Karpiak i Bogdan Szymczak na podstawie osobistego 

uprawnienia powołali w skład Rady Nadzorczej 

- Panią Renatę Karpiak. 

 

 

4. Pozyskanie kontraktów z zakresu prowadzonych przez Emitenta  

obszarów działalności:  

- otrzymanie od firmy URKOM Systemy Teleinformatyczne z siedzibą w Zabrzu 

umowy dotyczącej dostawy urządzeń teleinformatycznych. W ramach 

przedmiotowego zamówienia Verbicom S.A. dostarczy urządzenia firmy 

Siemens Enterprise Communications. Wartość zamówienia jest określona w 

euro i przy aktualnym kursie tej waluty, przekroczyło kwotę 1.000.000,-zł 
netto(słownie: jeden milion złotych). 

- podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie 

sp. z o.o. W ramach przedmiotowej umowy Verbicom S.A. dokona instalacji 

kabli światłowodowych w istniejącej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Łączna 

wartość umowy wynosi 234.000,-zł (słownie: dwieście trzy dzieci cztery 

tysiące złotych).  

 

 

b) Podstawowe ryzyka i zagrożenia związane z prowadzoną 

działalnością 
 

Ryzyko związane z kluczowymi pracownikami 

Prowadzona przez VERBICOM S.A. działalność jest w dużej mierze oparta o kapitał ludzki. 

Jest to cecha charakterystyczna branży, w której działa Spółka. Odejście ze Spółki osób 

posiadających duże doświadczenie oraz wysokie kwalifikacje zawodowe mogłoby 

w istotny sposób wpłynąć na działalność prowadzoną przez Spółkę.  

W celu zatrzymania kluczowych pracowników Spółka wykorzystuje różnego rodzaju 

programy motywacyjne. Emitent oferuje również, poza atrakcyjnym systemem 

wynagrodzeń, możliwości rozwoju zawodowego poprzez szkolenia oraz kursy językowe. 

 

Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży 

Cechą charakterystyczną dla działalności w sektorze IT jest sezonowość sprzedaży. 

Z tego powodu do prawidłowej oceny sytuacji finansowej VERBICOM S.A. konieczna jest 

analiza sprawozdań za okres pełnego roku, ponieważ dane kwartalne nie odzwierciedlają 
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w sposób pełny sytuacji finansowej Spółki, charakteryzując się przy tym dużą 

zmiennością. 

VERBICOM S.A. podejmuje działania zmierzające do zmniejszenia wahań związanych 

z sezonowością poprzez dalsze dywersyfikowanie oferty produktowej. Jak podkreśla 

Zarząd VERBICOM S.A., Spółka prowadzi na tyle zdywersyfikowaną działalność, że łączne 

przychody ze sprzedaży zapewniają utrzymywanie odpowiedniego i bezpiecznego 

poziomu płynności finansowej przez okres całego roku.  

 

Ryzyko związane z konkurencją 

Rynek dostawców sprzętu oraz komplementarnego oprogramowania teleinformatycznego 

w Polsce charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem, a w związku z tym jest mocno 

konkurencyjny. W warunkach panującego kryzysu gospodarczego nastąpiło zaostrzenie 

walki konkurencyjnej. Nie pozostało to bez wpływu na wysokość marż, co skutkuje 

pogorszeniem rentowności prowadzonej przez VERBICOM S.A. działalności handlowej. 

Dla przeciwdziałania temu trendowi podjęte zostały działania zwiększające sprzedaż usług 

i produktów własnych. 

 

Ryzyka makroekonomiczne 

Prowadzona przez VERBICOM S.A. działalność jest w sposób istotny uzależniona 

od sytuacji makroekonomicznej. Dobra koniunktura korzystnie wpływa na rozwój 

przedsiębiorstw, co skutkuje wzrostem popytu inwestycyjnego z ich strony, w tym popytu 

na rozwiązania teleinformatyczne. Dalsze osłabienie wzrostu gospodarczego lub recesja 

w Polsce mogłyby w sposób negatywny wpłynąć na wyniki osiągane przez Spółkę. 

 

Ryzyko walutowe 

Transakcje przeprowadzane w walutach obcych stanowią niewielki procent w działalności 

VERBICOM S.A., niemniej jest ona narażona na ryzyko walutowe w sposób pośredni, 

ponieważ ceny sprzętu teleinformatycznego, który Spółka oferuje, zależą od kursu euro.  

 

Ryzyko handlowe 

Sprzedaż z odroczonym terminem płatności powoduje, że Spółka jest narażona na ryzyko 

kredytowe. Nieotrzymanie całości lub części należności mogłoby w istotny sposób 

wpłynąć na stabilność finansową Spółki. 

VERBICOM S.A. zapobiega opisanemu powyżej ryzyku poprzez każdorazową ocenę 

wiarygodności kontrahentów (m.in. jednym z kryteriów branych pod uwagę w trakcie 

oceny jest wielkość osiąganych obrotów) oraz zawieranie właściwie sformułowanych 

umów jednakże w czasie panującego kryzysu gospodarczego ryzyko to jest istotnie 

większe, niż w latach ubiegłych. 
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c) Informacje zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju 

prowadzonej działalności 

 

W trzecim kwartale 2013 r. Spółka będzie kontynuować swoją działalność w 

następujących obszarach działalności: 

1. Rozszerzenie portfolio oferowanych przez Spółkę produktów i usług, w tym w 

szczególności poprzez finalizowanie rozmów mających na celu włączenie do Grupy 

należącej do Spółki kolejnych podmiotów. 

 

2. Intensyfikacja działalności handlowej mającej na celu sprzedaż i świadczenie usług 

serwisowych dotyczących systemów teleinformatycznych firmy Siemens. 

 

3. Rozszerzanie współpracy z operatorami telefonii komórkowej i stacjonarnej w 

zakresie świadczenia usług, jak również dostaw i serwisowania sprzętu.  

 

 

d) Stanowisko na temat opublikowanych prognoz finansowych oraz 

stopień ich realizacji w przedsiębiorstwie 

 

Spółka nie publikowała prognoz. 

 

 

e) Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy 

posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu, 

na dzień publikacji raportu 

 

VERBICOM S.A. 

TWÓJ ASYSTENT 
24    Sp. z o.o.  

50,16 % 

VERBITECH       

Sp. z o.o.           

50 % 

 

VERSIM S.A. 
100 %  
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Akcjonariusz liczba akcji % akcji liczba głosów % głosów 

Verbicom S.A. 2 403 332 27,66 4 073 332 29,73 

Magdalena Koch-Zając 1 249 666 14,38 2 084 666 15,22 

Robert Primke 1 249 666 14,38 2 084 666  15,22 

Dariusz Karpiak 1 201 666 13,83 2 036 666 14,87 

Bogdan Szymczak 715 000 8,23 1 430 000 10,44 

Pozostali 1 870 666 21,52 1 990 666 14,52 

Razem 8 689 996 100,00 13 699 996 100,00 

 

Bolesław Zając   Robert Primke 

 Prezes Zarządu   Wiceprezes Zarządu 


