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Zarząd Madkom Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości 
raport miesięczny za marzec 2015 roku. 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Madkom SA, 

które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej 

oraz wyników finansowych Emitenta. 

W miesiącu objętym raportem Emitent stał się posiadaczem Certyfikatu Bezpieczeństwa PN-

ISO/IEC 27001:2014. Otrzymanie tej certyfikacji przez Emitenta jest ważnym elementem realizacji 

Strategii Rozwoju na lata 2015-2020 w zakresie poprawiania jakości jego produktów. Certyfikat 

został wydany przez TÜV Nord Polska Sp. z o.o. po przeprowadzonym audycie. Świadczy on o 

tym, że Spółka stosuje system zarządzania zgodnie z powyższą normą w zakresie: projektowania 

i produkcji oprogramowania do zarządzania dokumentami, finansami, informacją i procesami w 

administracji publicznej. Okres ważności certyfikacji wynosi 3 lata od daty wydania.  

W miesiącu objętym raportem Emitent podpisał następujące umowy: 

• 2 marca 2015r. Emitent podpisał umowę z Urzędem Miejskim w Radłowie, ul. Kolejowa 7, 

33-130 Radłów na wykonanie prac wdrożeniowych dotyczących stworzenia oraz 

uruchomienia e-usług świadczonych przez 5 JST: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, 

Szczurowa, Zakliczyn.” w ramach projektu: „Wdrożenie standardów świadczenia 

elektronicznych usług publicznych – e-PUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, 

Radłów, Szczurowa, Zakliczyn”. 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: 9 944,55 zł 

 

• 9 marca 2015r. Emitent podpisał umowę z Urzędem Gminy Wierzchosławice, ul. 

Wierzchosławice 550,  33-122 Wierzchosławice na poszerzenie elektronicznego systemu 

obiegu dokumentów w dwóch gminach: Wierzchosławice, Radłów” w ramach projektu: 

„Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych – e-PUAP w 

gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn”. 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: 52 644,00 zł 

 

• 20 marca 2015 Emitent podpisał  umowę z PPHK Bytmet Ryszard Jagielski na rzecz 

Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie na dostawę systemu teleinformatycznego, instalację, 

konfigurację oprogramowania wraz z pracami programistycznymi, wdrożeniowymi, 

instalacyjnymi oraz szkoleniowymi w ramach projektu: „E-liderzy Pomorza – nowa jakość 

lokalnej administracji dla dobra mieszkańców”. 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: 24 581,55 zł 

 



	   	   	   	   	  	  
	  

	  

• 27 marca 2015r. Emitent podpisał  umowę z PPHK Bytmet Ryszard Jagielski na rzecz 

Urzędu Gminy Gardeja na dostawę systemu teleinformatycznego, instalację, konfigurację 

oprogramowania wraz z pracami programistycznymi, wdrożeniowymi, instalacyjnymi oraz 

szkoleniowymi w ramach projektu: „E-liderzy Pomorza – nowa jakość lokalnej 

administracji dla dobra mieszkańców”. 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: 21 597,32 zł 

 

• 27 marca 2015r. Emitent podpisał umowę z Gminą Secemin, ul. Struga 2, 29-145 

Secemin na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku na przygotowanie oraz  

uruchomienie usług elektronicznych na platformie e-PUAP wraz z dostawą 1 sztuki 

serwera do celów modernizacji Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w 

Urzędzie Miasta i Gminy Chmielnik w ramach projektu pn.: „e-Urząd - satysfakcja, 

komfort i wygoda dla Mieszkańców”. 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: 24 477,00 zł 

 PROJEKTY ZAKOŃCZONE W MARCU 2015 R. 

• Urząd Gminy Wierzchosławice, ul. Wierzchosławice 550, 33-122 Wierzchosławice dot. 

poszerzenia elektronicznego systemu obiegu dokumentów w dwóch gminach: 

Wierzchosławice, Radłów” w ramach projektu: „Wdrożenie standardów świadczenia 

elektronicznych usług publicznych – EPUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, 

Szczurowa, Zakliczyn”. 

• Urząd Gminy Frombork, ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork dot. „Zakup sprzętu, 

oprogramowania, EOD, e-usług oraz ich wdrożenie i uruchomienie wraz z analizą 

przedwdrożeniową w ramach projektu pt.: „Rozwój  e-usług w gminie Frombork”. 

• F5 Konsulting Sp. z o.o., ul. Składowa 5, 61-897 Poznań na rzecz Urzędu Gminy 

Igołomia-Wawrzeńczyce dot. modernizacji i rozbudowy Zintegrowanego Systemu 

Informatycznego wraz z integracją z systemami dziedzinowymi oraz modyfikacji 

posiadanych i opracowanie nowych formularzy dla świadczenia e-usług na platformie e-

PUAP w Urzędzie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w ramach projektu „e-urząd – szybko, 

sprawnie, skutecznie. Wsparcie elektronicznej administracji w gminach: Zielonki, 

Michałowice, Wielka Wieś, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice”. 

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu 
bieżącego w okresie objętym raportem. 
 
W okresie sprawozdawczym Emitent opublikował, za pośrednictwem systemu EBI, następujące 
raporty: 
 
9/2015 18 marca 2015  Wyjaśnienie przyczyny opóźnienia w przekazaniu raportu  

8/2015 
 
8/2015 18 marca 2015  Raport miesięczny MADKOM SA za luty 2015 r. 



	   	   	   	   	  	  
	  

	  

 
Raporty Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki 

www.inwestor.madkom.pl oraz na stronie internetowej www.newconnect.pl  

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała 

miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. 

Emitent, w okresie objętym raportem, realizował cele emisji poprzez: 

a. Rozwój systemu Budżet SIDAS w związku z realizacją modułu księgowości budżetowej. 

 

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym 

miesiącu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w 

szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, 

otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin 

publikacji raportu analitycznego. 

14 maja br. Emitent opublikuje Raport Kwartalny za I Kwartał 2015 roku.  

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - Dobre Praktyki Spółek Notowanych 

na NewConnect. 

Gdynia, 14 kwiecień 2015 r. 
Z wyrazami szacunku, 
 

 
 
Grzegorz Szczechowiak 
Prezes Zarządu 

 


