
 
         Wrocław, 14.08.2017 r. 
 

Surfland Systemy Komputerowe S.A. 
wypracowuje dodatni wynik EBITDA 

 
Surfland Systemy Komputerowe S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect 
od sierpnia 2011 r., działająca w branży IT, osiągnęła w 2 kw. 2017 r. zysk 
EBITDA na poziomie 65 tys. zł, a jej przychody netto ze sprzedaży wyniosły 933 
tys. zł. Emitent prowadził działania związane z pozyskaniem nowego inwestora 
oraz zbudowaniem nowych źródeł przychodów. 
 

Spółka wypracowała w 2 kw. 2017 r. zysk EBITDA w wysokości 65 tys. zł przy 
przychodach netto ze sprzedaży sięgających 993 tys. zł, a jej strata netto wyniosła 53 
tys. zł. W analogicznym okresie 2016 r. strata netto Surfland Systemy Komputerowe S.A. 
przekroczyła 408 tys. zł, strata EBITDA sięgnęła 265 tys. zł, a przychody netto ze 
sprzedaży ukształtowały się na poziomie 1.122 tys. zł. Osiągnięte przez Emitenta wyniki 
finansowe wykazują wyraźną progresję, co jest rezultatem prowadzenia skutecznej 
restrukturyzacji. Zarząd Spółki realizował działania w zakresie jak najbardziej 
efektywnego wykorzystania jej zasobów oraz optymalizacji kosztów działalności. 
 
„Zauważalna poprawa wyników jest efektem głębokiej restrukturyzacji Spółki polegającej 
na weryfikacji i redukcji części zasobów merytorycznych, które generowały w przeszłości 
bardzo wysokie koszty utrzymania przy braku przychodów niezbędnych do osiągnięcia 
wymaganej efektywności ekonomicznej. Dodatkowy efekt przyniosła również 
optymalizacja struktury back office’u i znacząca redukcja kosztów stałych.” - podkreśla 
Bogusław Bartoń, Prezes Zarządu Spółki Surfland Systemy Komputerowe S.A. 
 
W lipcu br. w akcjonariacie Surfland Systemy Komputerowe S.A. pojawił się nowy 
inwestor finansowy - ABS Investment S.A., który przekroczył próg 25% udziału w ogólnej 
liczbie głosów na WZA. Wraz z nowym Akcjonariuszem Zarząd Spółki będzie pracował 
nad programem zwiększania strumieni przychodowych oraz budową jej wartości 
rynkowej. Emitent zamierza także wykorzystać kompetencje i relacje biznesowe ABS 
Investment S.A. do pozyskiwania nowych klientów na oferowane produkty i usługi. 
Współpraca obu podmiotów powinna przełożyć się na poprawę wyników finansowych 
Surfland Systemy Komputerowe S.A. oraz umacnianie jej pozycji rynkowej. 
 
„Skuteczna realizacja planu zwiększenia wartości rynkowej Spółki musi być oparta na 
dwóch filarach. Pierwszy to zwiększenie aktywności rynkowej, a tym samym pozyskanie 
nowych źródeł przychodów m.in. przy wsparciu i wykorzystaniu relacji biznesowych 
nowego akcjonariusza. Drugi to optymalizacja i poprawa dostępu do niezbędnych  
instrumentów finansowych. Jedynie korelacja tych dwóch elementów planu będzie 
gwarancją dalszej poprawy wyników finansowych w najbliższej przyszłości.” - zakończył 
Prezes Bartoń. 
 
Surfland Systemy Komputerowe S.A. działa na rynku informatycznym od 1998 r. i oferuje 
nowoczesne rozwiązania w zakresie technologii informatycznych, outsourcingu IT oraz 
cloud computingu. Spółka świadczy usługi dla przedsiębiorstw, instytucji, a także dla 



Jednostek Samorządu Terytorialnego. Surfland Systemy Komputerowe S.A. jest 
notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r. 
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