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Marzec 2018 roku to kolejny okres, w którym Grupa pozyskiwała nowe zamówienia handlo-

we. Jednakże, w głównej mierze  Grupa skupiała się na pracach wdrożeniowych. W marcu 

2018 Grupa MADKOM podpisała umowy na następujące prace: 

 

⇒ Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających 

funkcjonowanie Miasta i Gminy Buk w ramach projektu pn.: „Rozwój  

i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” . 

Wartość podpisanej umowy to: 289.419,00 zł bru&o   
⇒ Dostawa i wdrożenie Systemu mikroEZD. Wartość podpisanej umowy to: 6.765,00 zł 

bru&o.   
⇒ Usługi szkoleniowe z zakresu  stosowania narzędzi elektronicznych w urzędach w ra-

mach projektu „Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) – przyjazny e-

urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarzą-

dzania nieruchomościami”. SZKOLENIE pn.: ePUAP jako narzędzie elektronicznej obsłu-

gi interesanta.  Wartość projektu to: 1.200,00 zł bru&o. 

⇒ „Rozwój dostępu do e-usług publicznych w Gminie Szaflary” Część nr III Konfiguracja 

ESP  na ePUAP w zakresie świadczonych 16 e-usług. Wartość podpisanej umowy to 

7.503,00 zł bru&o.  

 

Podsumowując, w marcu 2018 Emitent podpisał nowe umowy o łącznej wartości 304.887,00 

zł bru&o. 

REALIZACJA CELÓW ORAZ STRATEGII DALSZEGO ROZWOJU GRUPY 

SPRZEDAŻ W OBSZARZE ZAMÓWIEŃ KONTRAKTOWYCH 

W marcu 2018, Grupa MADKOM skupiła się zarówno na pozyskiwaniu nowych kon-

traktów jak i na pracach wdrożeniowych. Rozpoczęte w 2017 roku projekty są przez 

Spółki z Grupy realizowane zgodnie z założonymi harmonogramami. W marcu 2018 

przychody ze sprzedaży zamówień kontraktowych stanowiły ponad 73% skonsolidowa-

nych przychodów ogółem i wyniosły 896.972,24 zł. 

 

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. Pierwszy kwartał 2018 roku 

zakończył się przychodami z tyt. umów serwisowych w kwocie 1.382.727,10 zł. Jest to 

najlepszy początek roku w ciągu ostatnich 3 lat.   
 
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 marcu 2018 Grupa dokonała spłaty dotychczasowych zobowiązań finansowych o 

wartości ponad 114 tys. zł. W marcu 2018 Jednostka Dominująca zaciągnęła pożyczkę 

w kwocie 85 tys. zł. 

 

NOWE USŁUGI URUCHOMIONE W 2018 ROKU 

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. Usługa weryfikacjapodpisu.pl spotkała się 

także z pozytywnym odbiorem wśród klientów biznesowych gdzie trwają już pierwsze 

rozmowy o implementacji tej usługi w systemach B2B. 
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SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 2018 

Marzec 2018 zamknął się przychodami ze sprzedaży na poziomie skonsolidowanym w kwocie 1.224.546,19 zł. W porównaniu do marca ubiegłego roku, sprzedaż wzrosła o 70%. Wzrost war-
tości przychodów widoczny jest głównie w obszarze usług kontraktowych. Wartość przychodów z tytułu realizowanych kontraktów wyniosła 896 tys. zł. Jest to najistotniejsza grupa przycho-
dów ze sprzedaży i stanowi ponad 73% wartości skonsolidowanych przychodów. Grupa jest w trakcie realizacji pozyskanych w ubiegłym roku projektów, jednakże prace realizowane są eta-
powo.  Obecnie Grupa MADKOM jest w trakcie realizacji otwartych zamówień, przez co przychodów z realizacji tych kontraktów spodziewane są w kolejnych miesiącach. Dodatkowo warto 
podkreślić, że I kwartał 2018 zakończył się przychodami w kwocie  2.485.093,49 zł. Wartość skonsolidowanych przychodów wzrosła w porównaniu do  I kwartału 2017 o  309.551,72 zł, co 
stanowiło ponad 14% wzrost. 
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ANALIZA DANYCH FINANSOWYCH  ZA MARZEC 2018 

Prace prowadzone przez Emitenta wykonywane są zgodnie z zakładanymi harmonogra-

mami, a dodatkowo Grupa prowadzi intensywne działania handlowe by pozyskać kolejne 

zamówienia, które przełożą się na przyszłe przychody Grupy w kolejnych miesiącach 

2018 roku.  

 

W marcu 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 przychodów 

z tyt. umów serwisowych wzrosła w porównaniu do marca 2018 o 116.776,63 zł, co sta-

nowi 58% wzrost. W I kwartale 2018 roku przychody ze sprzedaży usług serwisowych 

osiągnęły poziom 1.382.728,10 zł. Tym samym Grupa zwiększyłam wartość skonsolido-

wanych przychodów ze sprzedaży o  ponad 38% wartości przychodów. 

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

nych miesiącach 2018 roku. 

 

Struktura przychodów w marcu 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 

 


