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LUTY 2018 

W lutym 2018 roku Grupa nadal stabilizowała swoją pozycję na rynku. Dzięki pozyskaniu ko-
lejnych zamówień, MADKOM SA wraz ze swoimi partnerami uzyskał kolejne pewne dochody, 
które pozwolą na poprawę płynności Grupy. 
W lutym 2018 Grupa MADKOM podpisała umowy na następujące prace:  
 

⇒ Dostawa i wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją oraz Syste-
mu Informacji Przestrzennej w ramach zadania "Rozwój elektronicznych usług publicz-
nych w Gminie Miasto Świdnica". Wartość podpisanej umowy to: 558.143,25 zł bru(o   

⇒ Dostawa i wdrożenie Portalu Nieruchomości dla Gminy Wąpielsk, Radomin, Skrwilno, 
Brzuze, Powiatu Golub-Dobrzyń w ramach projektu pn.: „Pomorskie Partnerstwo dla 
rozwoju e-usług”. Wartość podpisanej umowy to: 80.985,00 zł bru(o.   

 
Podsumowując, w lutym 2018 Emitent podpisał nowe umowy o łącznej wartości 639.128,25 zł 
bru(o. 
Dodatkowo w ramach uzupełnienia raportu miesięcznego ze stycznia 2018, MADKOM SA pra-
gnie poinformować, że w styczniu 2018 podpisano umowę z Urzędem Miasta Sopot dotyczącą 
opracowania nowych e-usług, w tym 18 e-usług z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz 36 
e-usług z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz ich uruchomienie na ePUAP w ramach 
projektu pn. „Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd – 
podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nierucho-
mościami”.  Wartość podpisanej umowy to 67.084,20 zł bru(o. 

REALIZACJA CELÓW ORAZ STRATEGII DALSZEGO ROZWOJU GRUPY 

SPRZEDAŻ W OBSZARZE ZAMÓWIEŃ KONTRAKTOWYCH 

W lutym 2018, Grupa MADKOM skupiła się na pozyskiwaniu nowych kontraktów. Roz-
poczęte w 2017 roku projekty są przez Spółki z Grupy realizowane zgodnie z założony-
mi harmonogramami. W lutym 2018 przychody ze sprzedaży zamówień kontrakto-
wych stanowiły 34% skonsolidowanych przychodów ogółem. 
 
SPRZEDAŻ USŁUG SERWISOWYCH 

Początek 2018 roku charakteryzuje się wysokimi przychodami ze sprzedaży usług ser-
wisowych. Wynika to z faktu, że część klientów Spółki MADKOM (jedynego dostawcy 
usług serwisowych) odnawia umowy na początku roku. Wartość wygenerowanych 
przychodów z tytułu usług serwisowych wyniosła 279 tys. zł.  
 
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Struktura finansowania nie uległa zmianie w stosunku do poprzednich okresów. Grupa 
MADKOM SA nadal finansuje się kredytem w rachunku bieżącym, który jest sukcesyw-
nie przez Emitenta zmniejszany oraz pożyczkami od jednostek powiązanych. Dzięki 
pozyskiwaniu kolejnych zamówień, Emitent regularnie spłaca zaciągnięte w poprzed-
nich okresach zobowiązania finansowe.  
W lutym 2018 Grupa nie zaciągnęła dodatkowego finansowania, a spłata dotychczaso-
wych zobowiązań finansowych odbywała się zgodnie z ustalonym harmonogramem. W 
lutym 2018 spłacono zadłużenie o wartości ponad 272 tys. zł. 
 
NOWE USŁUGI 

MADKOM SA w połowie zeszłego roku uruchomił portal weryfikacjapodpisu.pl 
(sawpe.pl) który udostępniony jest publicznie i ułatwia weryfikację podpisów elektro-
nicznych pod dokumentami prezentując czytelne i jasne poświadczenie weryfikacji.  
Usługa ta uruchomiona niekomercyjnie w miesiącu styczniu przekroczyła 4000 odwie-
dzin miesięcznie co uważamy za sukces. Kolejna odsłona tego portalu w niedługim 
czasie wniesie szereg udogodnień, poszerzy zakres weryfikowanych standardów pod-
pisu elektronicznego mamy nadzieję z miesiąca na miesiąc będzie zwiększała swój za-
sięg i skuteczność.  
Usługa weryfikacjapodpisu.pl spotkała się także z pozytywnym odbiorem wśród klien-
tów biznesowych gdzie trwają już pierwsze rozmowy o implementacji tej usługi w sys-
temach B2B. 

RAPORTY PRZEKAZANE PRZEZ MADKOM SA 

Numer 
raportu 

Data RAPORTY EBI 

6/2018 2018-02-14 Jednostkowy i skonsolidowany raport za IV kwartał 2017 r. 

5/2018 2018-02-14 Raport miesięczny za styczeń 2018 r.  

Numer 
raportu 

Data RAPORTY ESPI 

2/2018 2018-02-06 Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA  



RAPORT MIESIĘCZNY  

LUTY 2018 

SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 2018 

Luty 2018 zamknął się przychodami ze sprzedaży na poziomie skonsolidowanym w kwocie 441.870,64 zł. W porównaniu do lutego ubiegłego roku, sprzedaż wzrosła o 7%. Wzrost wartości 
przychodów widoczny jest głównie w obszarze usług serwisowych. Przychody te wzrosły w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku o 132.395,29 zł. Jest to najistotniejsza grupa przy-
chodów ze sprzedaży i stanowi ponad 60% wartości skonsolidowanych przychodów. Grupa jest w trakcie realizacji pozyskanych w ubiegłym roku projektów, jednakże prace realizowane są 
etapowo. W lutym 2018 zafakturowano przychody zgodnie z harmonogramem o wartości 149.249 zł. Obecnie Grupa MADKOM jest w trakcie realizacji otwartych zamówień, przez co przy-
chodów z realizacji tych kontraktów spodziewane są w kolejnych miesiącach.   



RAPORT MIESIĘCZNY  

LUTY 2018 

ANALIZA DANYCH FINANSOWYCH  ZA LUTY 2018 

Prace prowadzone przez Emitenta wykonywane są zgodnie z zakładanymi harmonogra-
mami, a dodatkowo Grupa prowadzi intensywne działania handlowe by pozyskać kolej-
ne zamówienia, które przełożą się na przyszłe przychody Grupy w kolejnych miesiącach 
2018 roku.  
 
W lutym 2018 przychody z tytułu usług serwisowych wciąż stanowią istotną część 
porMela MADKOM SA. Grupa z roku na rok będzie umacniała swoją pozycję w obszarze 

usług serwisowych, a tym samym stara się zapewnić stabilne źródło przychodów. Szcze-

gólnie jest to widoczne w styczniu, w którym Grupa MADKOM osiąga najwyższy poziom 

przychodów z tytułu zawartych umów serwisowych na kolejny rok. Wartość przycho-

dów z tyt. umów serwisowych wzrosła w porównaniu do lutego 2018 o 132.395,29 zł, 

co stanowi 90% wzrost. W lutym 2018 roku przychody ze sprzedaży usług serwisowych 

osiągnęły poziom 279.194,45 zł.  

Szacuje się, że Spółka utrzyma poziom świadczonych usług serwisowych również w ko-

lejnych miesiącach 2018 roku. 

 

Struktura przychodów w lutym 2018 roku przedstawia się następująco: 

 

KONTAKT DLA INWESTORÓW 

MADKOM SA 
Centrala w Gdyni 

Al. Zwycięstwa 96/98 

81—451 Gdynia 

Tel. 58 712 60 20 

Email: inwestor@madkom.pl 

 

MADKOM SA 

Oddział w Krakowie 

Ul. Przemysłowa 12 

30—701 Kraków 

Tel. 58 712 60 20 

 


