
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Raport Roczny Jednostkowy  

za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 

 „VERBICOM” S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznań, 3 czerwca 2014r. 

 

 



S t r o n a  | 2 

 

 
 
VERBICOM S.A. Raport Roczny Jednostkowy za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. 

 

 

 

 

 
 

Nazwa (firma):  Verbicom Spółka Akcyjna 

Kraj: Polska 

Siedziba: Poznań 

Adres: ul. Skarbka 36, 60-348 Poznań 

Numer KRS:  0000298020 

Oznaczenie Sądu:  Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 

Wydział Gospodarczy KRS 

REGON:  631186720 

NIP: 972-08-97-365 

Telefon:  +48 61 864 82 40 

Fax: +48 61 864 82 48 

Poczta elektroniczna:  info@verbicom.pl   

Strona internetowa:  www.verbicom.pl   
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WPROWADZENIE 
 
 
 

Raport roczny Jednostkowy VERBICOM S.A. za okres 01.01.2013 – 31.12.2013 zawiera: 
 

1. Pismo Prezesa Zarządu 

2. Wybrane dane finansowe za 2013r. 

3. Roczne sprawozdanie finansowe zbadane przez biegłego rewidenta za okres 

01.01.2013r. - 31.12.2013r. zawierające: 

a. Sprawozdanie finansowe 

b. Opinia niezależnego biegłego rewidenta 

c. Raport z badania sprawozdania finansowego  

4. Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki zawierające:  

a. Istotne zdarzenia wpływające na działalność Spółki 

b. Przewidywany rozwój Verbicom 

c. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa 

5. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego 

6. Informacje na temat stosowania przez emitenta zasad ładu korporacyjnego, o któ-

rych mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. 

7. Oświadczenie Zarządu nr 1 

8. Oświadczenie Zarządu nr 2 
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PISMO PREZESA ZARZĄDU 
 

 

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, 

 
W imieniu Zarządu spółki Verbicom S.A., mam zaszczyt przedstawić Państwu raport roczny i 

podsumować najważniejsze wydarzenia i cele osiągnięte przez Spółkę w 2013 roku.  

 

Po debiucie w maju 2008 roku na rynku NewConnect – prowadzonym w formule alterna-

tywnego systemu obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Grupa 

Verbicom dysponowała środkami i możliwościami niezbędnymi dla rozwoju. Rozwój ten do 

końca roku 2009 nie był jednak tak dynamiczny, jak tego oczekiwali Akcjonariusze oraz Za-

rząd Spółki, co spowodowane było trwającym kryzysem gospodarczym i finansowym. 

 

Zarząd z przyjemnością informuje, że po tym jak sytuacja Spółki w latach 2010-2012 ulegała 

wyraźnej poprawie, w roku 2013 trend ten został przez Spółkę utrzymany. 

 

W roku 2014 Verbicom S.A. będzie kontynuować przyjętą dotychczas strategię. Zakłada ona  

utrzymanie pozycji Spółki jako wiodącego przedstawiciela UNIFY formerly Siemens Enterpri-

se Communications w Polsce, przy jednoczesnym zwiększaniu kompetencji serwisowo-

handlowych dla produktów innych producentów, w tym w szczególności firmy EXTREME. 

Strategicznym celem Verbicom S.A. na najbliższe miesiące jest dalszy rozwój sprzedaży insta-

lacji słaboprądowych oraz intensyfikacja działalności w zakresie sprzedaży produktów sie-

ciowych.  

 

W imieniu Zarządu Verbicom S.A., chciałbym niniejszym podziękować wszystkim Partnerom 

biznesowym, Członkom Rady Nadzorczej oraz Akcjonariuszom za wkład w rozwój Spółki  

oraz wsparcie naszych działań w tym trudnym okresie. 

 

Z poważaniem, 
 

Bolesław Zając  
Prezes Zarządu  

VERBICOM S.A. 
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WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE 
 

 
 
 
 
 

Wybrane dane finansowe 
Stan na 

31.12.2013 

Stan na 

31.12.2012 

Stan na 

31.12.2013 

Stan na 

31.12.2012 

  W tys, PLN W tys, EUR 

Kapitał własny 4 515 4 150 1 089 1 015 

Kapitał zakładowy 802 869 193 213 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 248 2 713 542 664 

Zobowiązania długoterminowe 144 315 35 77 

Zobowiązania krótkoterminowe 1 514 2 215 365 542 

Aktywa razem 6 762 6 863 1 630 1 679 

Należności długoterminowe 16 117 4 29 

Należności krótkoterminowe 2 039 1 323 492 324 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 509 1 777 364 435 
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Wybrane dane finansowe 

okres od 

01.01.2013 

do 

31.12.2013 

okres od 

01.01.2012 

do 

31.12.2012 

okres od 

01.01.2013 

do 

31.12.2013 

okres od 

01.01.2012 

do 

31.12.2012 

  W tys. PLN W tys. EUR 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów 

9 154 5 900 

2174 

1 414 

Zysk (strata) ze sprzedaży -68 -55 

-16 

-13 

Amortyzacja 470 423 

112 

101 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -41 -47 

-10 

-11 

Zysk (strata) brutto 127 423 

30 

101 

Zysk (strata) netto 41 425 

10 

102 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 

275 1 286 

65 

308 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

-1 086 252 

-258 

60 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 

530 -783 

126 

-188 

Przepływy pieniężne netto, razem -282 755 

-67 

181 

Liczba akcji (w szt.) 8 024 663 8 689 996 8 024 663 8 689 996 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą  0,005 0,05 0,001 0,01 

Wartość księgowa na jedną akcję 0,56 0,48 0,14 0,12 

Przeliczenia kursu 2013 2012 

Kurs euro na dzień bilansowy 4,1472 4,0882 

Średni kurs euro w okresie 4,2110 4,1736 
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ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZBADANE PRZEZ BIEGŁEGO 

REWIDENTA ZA OKRES 01.01.2013 R.- 31.12.2013 R.  
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI 
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ZASADY SPORZĄDZANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO: 
 

1) Okres sprawozdawczy dla Verbicom S.A. 01.01.2013r. – 31.12.2013r. 

2) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności go-

spodarczej. Zarządowi, na dzień sporządzenia sprawozdania, nie są znane informacje, które 

wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla funkcjonowania spółki w kolejnych  

12 miesiącach i w latach następnych.  

3) Wynik finansowy jednostki został ustalony według wariantu porównawczego.  

4) Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów  

i kosztów w zakresie dającym prawo wyboru jednostce gospodarczej: 

a) wartości niematerialne i prawne - wg cen nabycia, pomniejszone o dokonane odpisy 

amortyzacyjne, 

b) środki trwałe – wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia po aktualizacji wyceny, 

pomniejszone o dokonane odpisy amortyzacyjne, 

c) rzeczowe składniki majątku obrotowego (towary) wg cen zakupu z zastosowaniem 

metody rozchodu FIFO, 

d) należności – w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,  

e) należności w walutach obcych – wg kursu średniego NBP dla danej waluty obowią-

zującego na dzień bilansowy, 

f) zobowiązania, kredyty i pożyczki – wg kwot wymagających zapłaty, 

g) zobowiązania, kredyty i pożyczki w walutach obcych – po średnim kursie NBP dla 

danej waluty obowiązującym na dzień bilansowy, 

h) środki pieniężne – wg wartości nominalnej, a środki pieniężne wyrażone w walutach 

obcych – wg wartości nominalnej przeliczonej na walutę polską po kursie średnim 

NBP dla danej waluty obowiązującym na dzień bilansowy,  

i) kapitały – wg wartości nominalnej, 

j) do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zalicza się składniki 

majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok, których 

wartość początkowa przekracza 3.500 zł; amortyzacja środków trwałych oraz warto-

ści niematerialnych i prawnych – wg zasad i stawek określonych w Ustawie o podat-

ku dochodowym od osób prawnych z 15 lutego 1992r. (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 

654 z późn. zm.),  

k) przychody i koszty zgodnie z zasadą memoriału wszystkie osiągnięte przychody  

i koszty dotyczące  danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. 
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Informacje na temat stosowania przez emitenta zasad ładu korporacyjnego, o których 

mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.  

 

LP. 

ZASADA 

TAK/ 

NIE/ 

NIE DOTYCZY 

KOMENTARZ 

1. 
Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efek-
tywną politykę informacyjną, zarówno z wy-

korzystaniem tradycyjnych metod, jak i z 
użyciem nowoczesnych technologii, zapew-

niających szybkość, bezpieczeństwo oraz 
szeroki dostęp do informacji. Spółka korzysta-

jąc w jak najszerszym stopniu z tych metod, 
powinna zapewnić odpowiednią komunikację 

z inwestorami i analitykami, umożliwiać 
transmitowanie obrad walnego zgromadzenia 
z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować 
przebieg obrad i upubliczniać go na stronie 

internetowej. 

TAK 

Z wyłączeniem transmisji obrad 
Walnego Zgromadzenia z wyko-
rzystaniem sieci Internet, reje-

strowania przebiegu obrad i upu-
bliczniania go na stronie interne-

towej. 

2. 
Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp 

do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i 
perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjo-

nowania. 

TAK 

W tym celu Spółka prowadzi aktu-
alną stronę internetową 

www.verbicom.pl oraz zamieszcza 
istotne informacje w systemach 

EBI oraz ESPI 

3. 
Spółka prowadzi korporacyjną stronę interne-

tową i zamieszcza na niej: 

3.1. podstawowe informacje o spółce i jej 
działalności (strona startowa), 

TAK 

Strona internetowa Spółki znajdu-
je się pod adresem 
www.verbicom.pl 

 3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem 
rodzaju działalności, z której Emitent uzyskuje 

najwięcej przychodów, 
TAK 

Informacje zostały zamieszczone 
na stronie internetowej 

www.verbicom.pl 

 
3.3. opis rynku, na którym działa Emitent, 

wraz z określeniem pozycji emitenta na tym 
rynku, 

TAK 

Informacje zostały zamieszczone 
w dokumencie informacyjnym 

zamieszczonym na stronie inter-
netowej www.verbicom.pl 

 

3.4. życiorysy zawodowe członków organów 
spółki, 

TAK 

Informacje zostały zamieszczone 
w dokumencie informacyjnym 

zamieszczonym na stronie inter-
netowej www.verbicom.pl 

 
3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie 

oświadczenia członka rady nadzorczej, infor-
macje o powiązaniach członka rady nadzor-

czej z akcjonariuszem dysponującym akcjami 
reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej 

liczby głosów na walnym zgromadzeniu spół-

TAK 

Wskazane informacje znajdują się 
w Dokumencie Informacyjnym 

umieszczonym na stronie 
www.verbicom.pl 
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ki, 

 

3.6. dokumenty korporacyjne spółki, TAK 
Informacje zostały zamieszczone 

na stronie internetowej 
www.verbicom.pl 

 3.7. zarys planów strategicznych spółki, NIE  

 
3.8. opublikowane prognozy wyników finan-

sowych na bieżący rok obrotowy, wraz z zało-
żeniami do tych prognoz (w przypadku gdy 

emitent takie publikuje), 

NIE DOTYCZY 
Spółka nie publikuje prognoz. 

 3.9. strukturę akcjonariatu Emitenta, ze wska-
zaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji 

znajdujących się w wolnym obrocie, 
TAK 

Informacje zostały zamieszczone 
na stronie internetowej 

www.verbicom.pl 

 3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest 
odpowiedzialna w spółce za relacje inwestor-

skie oraz kontakty z mediami, 
TAK 

Informacje zostały zamieszczone 
na stronie internetowej 

www.verbicom.pl 

 3.11. Skreślony.   

 
3.12. opublikowane raporty bieżące i okreso-

we, 
TAK 

Informacje zostały zamieszczone 
na stronie internetowej 

www.verbicom.pl 

 
3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji 
finansowych raportów okresowych, dat wal-
nych zgromadzeń, a także spotkań z inwesto-

rami i analitykami oraz konferencji praso-
wych, 

NIE 

 

 
3.14. informacje na temat zdarzeń korpora-
cyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz 
innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub 

ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, 
z uwzględnieniem terminów oraz zasad prze-

prowadzania tych operacji. Informacje te 
powinny być zamieszczane w terminie umoż-
liwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji 

inwestycyjnych, 

TAK 

 

 3.15. Skreślony.   

 
3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw 

objętych porządkiem obrad, zadawane przed i 
w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z od-

powiedziami na zadawane pytania, 

NIE DOTYCZY 
Opisane w niniejszym punkcie 

zdarzenie nie wystąpiło. 

 
3.17. informację na temat powodów odwoła-
nia walnego zgromadzenia, zmiany terminu 
lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem, 

NIE DOTYCZY 
Opisane w niniejszym punkcie 

zdarzenie nie wystąpiło. 

 
3.18. informację o przerwie w obradach wal-
nego zgromadzenia i powodach zarządzenia 

przerwy, 
NIE DOTYCZY 

Opisane w niniejszym punkcie 
zdarzenie nie wystąpiło. 

 
3.19. informacje na temat podmiotu, z którym 
spółka podpisała umowę o świadczenie usług 

Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem 
nazwy, adresu strony internetowej, numerów 

NIE 
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telefonicznych oraz adresu poczty elektro-
nicznej Doradcy, 

 
3.20. Informację na temat podmiotu, który 

pełni funkcję animatora akcji emitenta, 
NIE  

 3.21. dokument informacyjny (prospekt emi-
syjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 

12 miesięcy, 
TAK 

Dokument informacyjny został 
zamieszczony na stronie 

www.verbicom.pl 

 3.22. Skreślony.   

 
3.23. Informacje zawarte na stronie interne-
towej powinny być zamieszczane w sposób 

umożliwiający łatwy dostęp do tych informa-
cji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji 
informacji umieszczanych na stronie interne-
towej. W przypadku pojawienia się nowych, 
istotnych informacji lub wystąpienia istotnej 
zmiany informacji umieszczanych na stronie 
internetowej, aktualizacja powinna zostać 

przeprowadzona niezwłocznie. 

TAK 

Strona internetowa Emitenta 
oparta została o układ tworzony z 
myślą o przejrzystym i intuicyjnym 
dostępie do informacji o Spółce. 

Emitent dokłada wszelkich starań 
aby aktualizacje danych odbywały 

się bez zbędnej zwłoki. 

4. 
Spółka prowadzi korporacyjną stronę interne-

tową, według wyboru emitenta, w języku 
polskim lub angielskim. Raporty bieżące i 

okresowe powinny być zamieszczane na stro-
nie internetowej co najmniej w tym samym 
języku, w którym następuje ich publikacja 

zgodnie z przepisami obowiązującymi emiten-
ta. 

TAK 

W chwili obecnej Emitent prowa-
dzi stronę internetową w języku 

polskim. Publikowane przez Spół-
kę raporty i pozostałe dane także 

spełniają wskazane wymogi. 

5. 
Spółka powinna prowadzić politykę informa-

cyjną ze szczególnym uwzględnieniem po-
trzeb inwestorów indywidualnych. W tym 

celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną 
powinna wykorzystywać indywidualną dla 

danej spółki sekcję relacji inwestorskich znaj-
dującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl. 

TAK 

Na stronie internetowej 
www.GPWinfoStrefa.pl dostępne 

są podstawowe informacje o 
Spółce. 

6. 
Emitent powinien utrzymywać bieżące kon-
takty z przedstawicielami Autoryzowanego 
Doradcy, celem umożliwienia mu prawidło-

wego wykonywania swoich obowiązków wo-
bec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć 

osobę odpowiedzialną za kontakty z Autory-
zowanym Doradcą. 

TAK 

Emitent pozostaje w stałym kon-
takcie ze spółką INC S.A.  pełniącą 

rolę Autoryzowanego Doradcy 
Spółki. 

7. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, 
które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie 

dla wykonywania przez Autoryzowanego 
Doradcę swoich obowiązków, Emitent nie-
zwłocznie powiadamia o tym fakcie Autory-

zowanego Doradcę. 

TAK 

Wszystkie istotne z punktu widze-
nia prowadzonej przez Spółkę 

działalności informacje bez zbęd-
nej zwłoki przekazywane i konsul-

towane są z Autoryzowanym 
Doradcą. 

8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu 
Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i 

informacji niezbędnych do wykonywania 
obowiązków Autoryzowanego Doradcy. 

TAK 

Autoryzowany Doradca posiada 
dostęp do dokumentów niezbęd-
nych dla prawidłowego wykony-

wania zadań. 
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9. 
Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 

9.1. informację na temat łącznej wysokości 
wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i 

rady nadzorczej, 

TAK 
Informacja opublikowana w ra-

porcie rocznym. 

 
9.2. informację na temat wynagrodzenia 

Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od 
emitenta z tytułu świadczenia wobec emiten-

ta usług w każdym zakresie. 

TAK 
Informacja opublikowana w ra-

porcie rocznym. 

10.  

 

Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni 
uczestniczyć w obradach walnego zgroma-

dzenia w składzie umożliwiającym udzielenie 
merytorycznej odpowiedzi na pytania zada-

wane w trakcie walnego zgromadzenia. 

TAK 

W obradach WZA uczestniczą 
przedstawiciele Zarządu i Rady 

Nadzorczej Emitenta. 

11. 
Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy 

współpracy Autoryzowanego Doradcy, powi-
nien organizować publicznie dostępne spo-

tkanie z inwestorami, analitykami i mediami. 

NIE 
 

12. 
Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie 

emisji akcji z prawem poboru powinna precy-
zować cenę emisyjną albo mechanizm jej 

ustalenia lub zobowiązać organ do tego upo-
ważniony do ustalenia jej przed dniem usta-
lenia prawa poboru, w terminie umożliwiają-

cym podjęcie decyzji inwestycyjnej. 

NIE DOTYCZY 

Opisane w niniejszym punkcie 

zdarzenie nie wystąpiło. 

13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny 
zapewnić zachowanie niezbędnego odstępu 
czasowego pomiędzy decyzjami powodują-

cymi określone zdarzenia korporacyjne a 
datami, w których ustalane są prawa akcjona-
riuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyj-

nych. 

TAK 

Podejmowane przez WZA uchwały 
zapewniają zachowanie niezbęd-

nych odstępów czasu, co wiąże się 
z polityką poszanowania praw 

przysługujących 

Akcjonariuszom. 

13a. 
W przypadku otrzymania przez zarząd emi-

tenta od akcjonariusza posiadającego co naj-
mniej połowę kapitału zakładowego lub co 
najmniej połowę ogółu głosów w spółce, 

informacji o zwołaniu przez niego nadzwy-
czajnego walnego zgromadzenia w trybie 
określonym w art.399 §3 Kodeksu spółek 

handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie 
dokonuje czynności, do których jest zobowią-
zany w związku z organizacją i przeprowadze-

niem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma 
zastosowanie również w przypadku upoważ-
nienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do 
zwołania nadzwyczajnego walnego zgroma-

dzenia na podstawie art. 400 §3 Kodeksu 
spółek handlowych. 

NIE DOTYCZY 

Opisane w niniejszym punkcie 
zdarzenie nie wystąpiło. 

14. 
Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz 

dzień wypłaty dywidendy powinny być tak 
ustalone, aby czas przypadający pomiędzy 
nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym 

przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. 
Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi 
terminami wymaga szczegółowego uzasad-

nienia. 

NIE DOTYCZY 

Opisane w niniejszym punkcie 
zdarzenie nie wystąpiło. 
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15. 
Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie 

wypłaty dywidendy warunkowej może zawie-
rać tylko takie warunki, których ewentualne 

ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia pra-
wa do dywidendy. 

NIE DOTYCZY 

Opisane w niniejszym punkcie 
zdarzenie nie wystąpiło. 

16. 
Emitent publikuje raporty miesięczne, w ter-
minie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport 

miesięczny powinien zawierać co najmniej: 

• informacje na temat wystąpienia ten-
dencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym 
emitenta, które w ocenie emitenta mogą 
mieć w przyszłości istotne skutki dla 
kondycji finansowej oraz wyników finan-
sowych emitenta, 

• zestawienie wszystkich informacji opu-
blikowanych przez emitenta w trybie ra-
portu bieżącego w okresie objętym ra-
portem, 

• informacje na temat realizacji celów 
emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w 
części, miała miejsce w okresie objętym 
raportem, 

• kalendarz inwestora, obejmujący wyda-
rzenia mające mieć miejsce w nadcho-
dzącym miesiącu, które dotyczą emitenta 
i są istotne z punktu widzenia interesów 
inwestorów, w szczególności daty publi-
kacji raportów okresowych, planowa-
nych walnych zgromadzeń, otwarcia sub-
skrypcji, spotkań z inwestorami lub anali-
tykami, oraz oczekiwany termin publika-
cji raportu analitycznego. 

NIE 

Spółka nie publikuje raportów 
miesięcznych. 

W opinii Emitenta wszystkie nie-
zbędne informacje przekazywane 

są w rozszerzonych raportach 
okresowych oraz raportach bieżą-

cych Spółki. 

16a. 
W przypadku naruszenia przez emitenta 

obowiązku informacyjnego określonego w 
Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywne-

go Systemu Obrotu („Informacje bieżące i 
okresowe przekazywane w alternatywnym 
systemie obrotu na rynku NewConnect”) 

emitent powinien niezwłocznie opublikować, 
w trybie właściwym dla przekazywania rapor-
tów bieżących na rynku NewConnect, infor-

mację wyjaśniającą zaistniałą sytuację. 

NIE DOTYCZY 

Opisane w niniejszym punkcie 
zdarzenie nie wystąpiło. 

17. Skreślony.   
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NR 1 
 

 

Zarząd Spółki VERBICOM S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne sprawozda-

nie  finansowe  i  dane  porównywalne  sporządzone  zostały  zgodnie z  zasadami  rachun-

kowości obowiązującymi w Polsce, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny  

i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy oraz, że sprawozdanie 

z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych za-

grożeń i ryzyk.  

 

 
 

 

  

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NR 2 
 

 

Zarząd Spółki VERBICOM S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdania 

finansowego za 2013 rok, Kancelaria Biegłych Rewidentów CGS-AUDYTOR sp. z o.o., z siedzi-

bą w Poznaniu przy ul. Przemysłowej 46A/141, wpisana na listę podmiotów uprawnionych 

do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów 

pod nr 541, została wybrana zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli 

rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstron-

nej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 

 

 

 
 


