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List Prezesa Zarządu Digital Avenue S.A. do akcjonariuszy
Szanowni Akcjonariusze,
W 2013 roku Zarząd Digital Avenue S.A. sfinalizował połączenie Spółki ze spółką zależną
Medousa Sp. z. o. o. czego skutkiem jest posiadanie przez Emitenta dwóch, bardzo
znaczących portali na polskim rynku. Sumarycznie, portale należące do Digital Avenue S.A.
skupiają ponad 2 miliony realnych użytkowników i grupa ta stale rośnie. Liczba odsłon
przekracza 40 mln, a liczba zarejestrowanych użytkowników wynosi ponad 1,2 mln.
Ponadto działania Zarządu w 2013 roku doprowadziły do optymalizacji kosztów utrzymania
serwisu Fotosik.pl – została przeprowadzona migracja do infrastruktury Oktawave, która
zapewniła szybsze działanie serwisu, łatwiejsze zarządzanie infrastrukturą oraz przede
wszystkim mniejsze koszty utrzymania. Był to znaczący krok dla serwisu hostującego zdjęcia,
oraz duże zmniejszenie kosztów dla spółki, która dzięki przedmiotowej migracji zyskała
możliwość zwiększania mocy serwerów bez konieczności nabywania nowego sprzętu.
Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju portali podlegających Digital Avenue S.A., serwis Styl.fm
jest systematycznie rozbudowywany i ulepszany – w 2013 roku serwis zyskał nową
funkcjonalność w postaci butików z produktami klienta, co znacznie uatrakcyjniło portal dla
reklamodawców i użytkowników. Została również przeprowadzona migracja treści z
standardowego Forum portalu do nowego działu – Pytania i odpowiedzi. Działania te
sprawiły że Styl.fm stał się nowoczesną stroną internetową z ogromnym potencjałem.
Na stanowisku Prezesa Digital Avenue S.A., zamierzam skupić się na dalszej konsolidacji,
rozwoju i optymalizacji funkcjonowania wszystkich portali zarządzanych przez Digital Avenue
Jednym z moich kluczowych celów będzie również dalszy rozwój nowego pionu działalności
Digital Avenue - e-commerce. Strategiczne cele Spółki w roku 2014 zmierzają do zwiększenia
przychodów generowanych przez posiadaną przestrzeń reklamową w portalach zarządzanych
przez Spółkę. W związku z powyższym rozpoczęliśmy działania mające na celu generalną
przebudowę serwisu Fotosik.pl, skupiamy się także na usprawnieniu posiadanych możliwości
reklamowych w serwisie Styl.fm.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim Akcjonariuszom Digital Avenue S.A. za zaufanie i
zapewniam, że podjęte przeze mnie działania i nowe projekty przyczynią się w niedługim
czasie do poprawy sytuacji finansowej Spółki.
Piotr Bocheńczak
Prezes Zarządu
Digital Avenue S.A.
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Wybrane dane finansowe przeliczone na euro

WYBRANE DANE
(tys. PLN i tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
Zysk (strata) na działalności
operacyjnej
Zysk (strata) przed
opodatkowaniem
Zysk (strata) netto

od
01.01.2013
do
31.12.2013

od 01.01.2012
do 31.12.2012

od
01.01.2013
do
31.12.2013

od
01.01.2012
do
31.12.2012

PLN

PLN

EUR

EUR

3 018

3 800

717

911

-908

-424

-216

-102

-923
-923

-430
-430

-219
-219

-103
-103

Środki pieniężne netto z
działalności operacyjnej
Przepływy środków pieniężnych z
działalności inwestycyjnej

112

-42

27

-10

-164

-835

-39

-200

Przepływy środków pieniężnych z
działalności finansowej

54

636

13

152

1 437

-241 214

341

-7

7 092 489

8 525 433

1 710 187

2 085 376

0

0

0

0

173 141

356 438

41 749

87 187

2 107

671

508

164
0

0

0

0

0

Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny

205 944
6 886 545

721 203
7 804 230

49 659
1 660 529

176 411
1 908 965

Kapitał podstawowy

1 271 003

1 265 003

306 472

309 428

Liczba akcji (w szt.)

12 710 027

12 650 027

11 823 361

10 742 134

4,1472
4,2110

4,0882
4,1736

Zwiększenie / (zmniejszenie) netto
środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów
Suma bilansowa
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa
pieniężne
Zobowiązania długoterminowe

Kurs średni NBP na dzień
bilansowy
Średnia arytm. kursów NBP
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OPINIA I RAPORT
Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

DIGITAL AVENUE
SPÓŁKA AKCYJNA
W WARSZAWIE
ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013
ROKU

WROCŁAW – MARZEC 2014
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Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta
dla Akcjonariuszy Digital Avenue Spółka Akcyjna w Warszawie
z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku
Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Digital Avenue S.A. z
siedzibą w Warszawie, na które składa się:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów
zamyka się sumą
7 092 489,33 zł,
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku
wykazujący stratę netto w wysokości
(923 046,49) zł,
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31
grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę (917 684,49) zł,
5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia
2013 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę
1 436,51 zł.
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.
Odpowiedzialność Zarządu oraz Rady Nadzorczej
Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest kierownik jednostki.
Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego
jednostki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z
działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o
rachunkowości”.
Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta
Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania
zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno
przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też
wynik finansowy jednostki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę
jego sporządzenia.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
1/ rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
2/ krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów w Polsce,
Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby
uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W
szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę
zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej
mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i
informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania
finansowego.
Opinia
W trakcie badanie stwierdziliśmy,
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1. Zarząd Spółki w sprawozdaniu zarządu wyraził opinię, że wartość firmy powstałej w
wyniku inkorporacji Spółek zależnych nie utraciła wartości. Naszym zdaniem, tylko w
przypadku realizacji pozytywnego scenariusza założonego w planie finansowym
Digital Avenue, zachodzą przesłanki do niedokonywania odpisów aktualizacyjnych
długoterminowych aktywów finansowych.
2. Zarząd Spółki we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego, wyraził zdanie, że
kontynuacja działalności przez Spółkę nie jest zagrożona.
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdziliśmy, że w porównaniu z rokiem
poprzednim nastąpiło pogorszenie wyniku finansowego Spółki i wykazanie wysokiej
straty netto z prowadzonej działalności gospodarczej. Przy uwzględnieniu wysokiego
odpisu amortyzacyjnego, Spółce udało się zbilansować w bieżącym okresie przepływy
pieniężne.
Generowane przez portale przychody w chwili obecnej pozwalają na zachowanie
płynności bieżącej przez Spółkę, jednak w przypadku zaistnienia konieczności
poczynienia większych inwestycji na rozwój lub podtrzymanie ruchu w posiadanych
domenach internetowych, możliwość sfinansowania powyższych dodatkowych
inwestycji przez Spółkę może być zagrożona.
Naszym zdaniem, kontynuacja działalności Spółki bez pozyskania dodatkowych
źródeł finansowania jest zagrożona.
Uważamy, że badanie, z wyjątkiem skutków wniesionych powyżej zastrzeżeń, dostarczyło
wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.
Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:
a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej
jednostki na dzień 31 grudnia 2013, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1
stycznia 2013 do 31 grudnia 2013,
b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką)
rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa
i postanowieniami umowy/statutu jednostki.
Sprawozdanie z działalności
Sprawozdanie z działalności Spółki Digital Avenue S.A. w istotnych kwestiach uwzględnia
postanowienia art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące
ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.
Teresa Sadowska
Biegły Rewident nr 9358
Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu
Biegly.pl Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o.
ul. Grabiszyńska 163/104, 53-437 Wrocław
Podmiot uprawniony
do badania sprawozdań finansowych nr 3771
Wrocław, dnia 07 kwietnia 2014 roku
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RAPORT
Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

DIGITAL AVENUE
SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU
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1.

DANE IDENTYFIKUJĄCE BADANĄ JEDNOSTKĘ
Firma:

Digital Avenue Spółka Akcyjna

Adres:

ul. Nalewki 8/44, 00-158 Warszawa

Regon:

020512760

NIP:

8971729452

Przedmiotem działalności Digital Avenue według statutu jest:
pozostałe drukowanie,
działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
reprodukcja zapisanych nośników informacji,
naprawa i konserwacja maszyn,
sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
sprzedaż hurtowa mebli biurowych,
sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach,
sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
wydawanie książek,
wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
wydawanie gazet,
wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
pozostała działalność wydawnicza,
działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
nadawanie programów radiofonicznych,
nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji
satelitarnej,
działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
działalność związana z oprogramowaniem,
działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność
powiązana,
przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
działalność portali internetowych,
pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
pozostałe pośrednictwo pieniężne,
działalność holdingów finansowych,
działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,
pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
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zarządzanie rynkami finansowymi,
działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
emerytalnych,
kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
działalność agencji reklamowych,
pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(internet),
pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
badanie rynku i opinii publicznej,
działalność fotograficzna,
pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
działalność agencji pracy tymczasowej,
pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych ,
działalność centrów telefonicznych (call center),
działalność wspomagająca edukację.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki w 2013 roku była sprzedaż treści medialnych na
rynku internetowym.
2.

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
Spółka Digital Avenue S.A. została powołana na mocy Aktu Notarialnego z dnia 19 kwietnia
2007 r. Dnia 14.06.2007 roku Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, wydał
postanowienie o wpisie Spółki do rejestru KRS pod numerem 0000282571.
Według Statutu:


Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.



Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.



Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

ROK OBROTOWY
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
Digital Avenue S.A.:
 Postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław – Fabryczna we Wrocławiu, Krajowego Rejestru
Sądowego dnia 14 czerwca 2007 r. Spółka została wpisana do rejestru pod numerem KRS
0000282571,
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 Zgodnie z aktualnym odpisem KRS z dnia 17 marca 2014 roku ostatnia zmiana statutu Spółki
miała miejsce 12 marca 2013 roku.
 posiada nr statystyczny w systemie REGON 020512760,
 jest zarejestrowana w ZUS jako płatnik,
 jest czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada nadany
8971729452.

NIP
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KAPITAŁ WŁASNY SPÓŁKI
w dniu 7 czerwca 2013 r. Spółka dokonała emisji 60 000 akcji serii "H" o wartości nominalnej
0,10 zł
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 271 002,70 zł i dzieli się na 12.710.027 akcji o wartości 0,10
zł
każda.
Akcjonariuszami Spółki na dzień 28 marca 2014 r. są:
Liczba
udziałów
lub akcji

% głosów

Mci Managment ( poprzez podmioty zależne)

4 542 952

35,74

Piotr Bocheńczak

1 234 707

9,71

Marek Kamola

1 329 000

10,46

Piotr Wąsowski

844 973

6,65

Sławomir Ziemski

640 000

5,04

4 118 395

32,4

12 710 027

100

Pozostali
Razem

Akcjonariat ustalono na podstawie relacji inwestorskich zamieszczonych na stronie Spółki w dniu
20 marca 2014 roku.
Kapitał własny Spółki na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 6 886,6 tys. zł i stanowi:
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy
Nie podzielony wynik z lat ubiegłych
Wynik finansowy za rok obrotowy
Kapitały razem

1 271
8 191,4
(1 652,8)
(923)
6 886,6

WŁADZE SPÓŁKI
Władze Spółki stanowią:
Zarząd,
Rada Nadzorcza,
Zgromadzenie Wspólników.
Od dnia 1 kwietnia 2010 r. do dnia 5 marca 2013 r. funkcję Prezesa Zarządu sprawował pan Piotr
Wąsowski.
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W związku ze złożeniem – ze skutkiem od końca dnia 05.03.2013 r. - przez dotychczasowego
Prezesa Zarządu Spółki Pana Piotra Wąsowskiego rezygnacji z pełnionego stanowiska oraz na
mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 04/03/2013 z dnia 05 marca 2013 roku, z dniem 06 marca
2013 roku na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powołany został Pan Piotr Bocheńczak.
Zarząd Digital Avenue S.A. jest jednoosobowy. W przypadku powołania Zarządu
jednoosobowego skuteczna reprezentacja Spółki wykonywana jest przez Prezesa Spółki.
Rada Nadzorcza Spółki na dzień 31.12.2013 roku działała w składzie:
Sylwester Janik,
Maciej Bogaczyk,
Tomasz Dalach,
Olgierd Świda,
Piotr Wąsowski.
Dnia 10 lutego 2014 roku Zarząd Spółki odwołał ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej pana
Piotra Wąsowskiego, jednocześnie powołując na jego miejsce panią Monikę Kwiatkowską.
Dnia 26 marca 2013 roku pan Michał Nowis złożył rezygnację z funkcji prokurenta. Na dzień
zakończenia badania funkcję prokurenta w Spółce pełnił pan Roman Bryś.
Przedmiotem badania było sprawozdanie finansowe scharakteryzowane w opinii. Badanie jest
obligatoryjne rozumieniu art. 64 Ustawy o rachunkowości.
INFORMACJA O JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku:
- badana jednostka jest spółką zależną wobec innej spółki, jest spółką stowarzyszoną ze
znaczącym inwestorem, jest jednostką współkontrolowaną przez spółkę dominującą lub
znaczącego inwestora.
- badana jednostka jest spółką dominującą wobec innej spółki.
- W badanym roku nastąpiło połączenie przez inkorporacje ze Spółką Medousa Sp. z o.o..
ZATRUDNIENIE
Na dzień 31 grudnia 2013 roku Spółka zatrudniała 9 pracowników, w tym 3 korzystających z
urlopów wychowawczych i macierzyńskich.
3.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA POPRZEDNI ROK OBROTOWY


Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do
31 grudnia 2012 r. zostało zbadane przez Biegły.pl Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka
z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych pod nr 3771. Badanie przeprowadziła Teresa Sadowska – kluczowy
biegły rewident nr 9358 przy udziale asystenta Andrzeja Waśków. Sprawozdanie zostało
wydane z zastrzeżeniami:
„Spółka do czasu zakończenia badania nie przedstawiła dokumentów potwierdzających
publikacje Sprawozdania finansowego za rok 2011 w Monitorze Polskim B,”.
Oraz z uwagami:
1. „prezentowane sprawozdanie jest sprawozdaniem jednostkowym i winno służyć przede
wszystkim celom statutowym. Nie powinno ono być podstawą oceny sytuacji majątkowej
13
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Spółki ze względu na fakt wysokiej zależności przychodów osiąganych przez Spółkę od
sytuacji ekonomicznej podmiotów powiązanych,
2. Zarząd Spółki w teście na utratę wartości firmy wyraził zdanie, że poczynione przez nią
inwestycje w spółki zależne nie utraciły na wartości i że nie zaszła konieczność dokonania
odpisów aktualizujących wartość dokonanych inwestycji. Naszym zdaniem, tylko w
przypadku realizacji pozytywnego scenariusza założonego w planie finansowym Grupy
Digital Avenue, zachodzą przesłanki do niedokonywania odpisów aktualizacyjnych
długoterminowych aktywów finansowych, w szczególności od Medousa Sp. z o.o.”

4.



Dnia 24 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki :
- Uchwałą nr 3 zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
2012,
- Uchwałą nr 4 zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012,
- Uchwałą nr 7 zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012.,
- Uchwałą nr 8 postanowiło pokryć stratę netto za rok obrotowy 2012 z zysków lat
przyszłych,
- Uchwałą nr 9 udzieliło Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Wąsowskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012,
- Uchwałami nr 10-14 udzieliło Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2012.



Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2012 do
31.12.2012 rok:
- zostało złożone do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st Warszawy
dnia 2 lipca 2013 roku,



Podstawą otwarcia ksiąg na dzień 1 stycznia 2013 roku był bilans sporządzony na dzień 31
grudnia 2012 roku. Została zachowana ciągłość bilansowa.

DANE IDENTYFIKUJĄCE PODMIOT UPRAWNIONY I BIEGŁEGO REWIDENTA
PRZEPROWADZAJĄCEGO W JEGO IMIENIU BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013 było badane przez Biegły.pl Sp. z o. o.
Kancelaria Biegłych Rewidentów z siedzibą we Wrocławiu wpisaną na listę podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3771. W imieniu podmiotu
uprawnionego badanie przeprowadziła Teresa Sadowska kluczowy biegły rewident nr 9358, przy
udziale asystenta Andrzeja Waśków.
Badanie zostało przeprowadzone na podstawie umowy nr 41/BB/13 zawartą dnia 16 stycznia
2014 roku. Decyzję o wyborze biegłego rewidenta podjęła Rada Nadzorcza w drodze uchwały w
dniu 9 stycznia 2014 r.
Zarówno podmiot uprawniony jak i biegły rewident są bezstronni i niezależni od badanej Spółki
w rozumieniu art. 56 ust. 2, 3, 4 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.
Badanie zostało przeprowadzone w siedzibie Spółki w miesiącu lutym i marcu 2014 roku.

14

Digital Avenue S.A.
Jednostkowy raport roczny za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

5.

OŚWIADCZENIE JEDNOSTKI I DOSTĘPNOŚĆ DANYCH
Zarząd Spółki złożył oświadczenie o kompletności, rzetelności i prawidłowości sprawozdania
finansowego przedstawionego do badania i stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg
rachunkowych.
W dodatkowych informacjach i objaśnieniach Spółka ujawniła wszelkie zobowiązania warunkowe
oraz poinformowała o nie zaistnieniu zdarzeń, wpływających w sposób istotny na wielkość
danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za badany rok.
Oświadczenie nosi datę 07 kwietnia 2014 roku.
Zarząd Spółki Digital Avenue S.A. udostępnił żądane przez biegłego rewidenta dane informacje
niezbędne do właściwego zaplanowania i przeprowadzenia badania, a następnie wyrażenia opinii i
sporządzenia raportu. Nastąpiło to w wystarczającym zakresie i w rozsądnym czasie, a
wyjaśnienia te były wiarygodne. Nie nastąpiło ograniczenie zakresu badania.

6.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ I MAJĄTKOWEJ JEDNOSTKI
Majątek i źródła finansowania
W 2013 roku suma bilansowa w porównaniu do 2012 roku zmniejszyła się o 17%,
Wartości niematerialne i prawne uległy znacznemu zwiększeniu w porównaniu do 2012 roku.
W głównej mierze wynika z to przyjętych aktywów inkorporowanej Spółki Medousa.
W wyniku połączenia Spółek Digital Avenue S.A. oraz Medousa Sp. z o.o., wartość udziałów
spółki przejmowanej została wyłączona z bilansu Spółki przejmującej.
Kapitały własne finansowały 97% aktywów.
Przychody i koszty


Przychody uzyskane przez Spółkę w badanym roku uległy obniżeniu
jednoczesnym obniżeniu się kosztów o 8%.



Amortyzacja w bieżącym roku zwiększyła się o 410,7 tys. zł., przy jednoczesnym
pogorszeniu się wyniku na sprzedaży o 484,1 tys. zł.



Spółka w bieżącym okresie sprawozdawczym wykazała stratę finansową netto większą o
493,0 tys. zł w porównaniu do roku poprzedniego.

o 21%, przy

Efektywność i płynność finansowa
Wskaźniki poziomu zadłużenia oraz stabilności źródeł finansowania majątku Spółki kształtują się
na poziomie bezpiecznym, co wynika z faktu dużego udziału kapitałów własnych w
finansowaniu majątku Spółki.
Wskaźniki płynności kształtują się poniżej poziomu uznawanego za bezpieczny.

Kontynuacja działalności
Zarząd Spółki we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego, wyraził zdanie ze kontynuacja
działalności przez Spółkę nie jest zagrożona.
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdziliśmy, że w porównaniu z rokiem poprzednim
nastąpiło pogorszenie wyniku finansowego Spółki i wykazanie wysokiej straty netto z
prowadzonej działalności gospodarczej. Przy uwzględnieniu wysokiego odpisu amortyzacyjnego
Spółce udało się zbilansować w bieżącym okresie przepływy pieniężne.
15
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Generowane przez portale przychody w chwili obecnej pozwalają na zachowanie płynności
bieżącej przez Spółkę, jednak w przypadku zaistnienia konieczności poczynienia większych
inwestycji na rozwój lub podtrzymanie ruchu w posiadanych domenach internetowych,
możliwość sfinansowania powyższych dodatkowych inwestycji przez Spółkę może być
zagrożona.
Naszym zdaniem, kontynuacja działalności spółki bez pozyskania dodatkowych źródeł
finansowania jest zagrożona.
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Tabela 1

Bilans analityczny
Digital Avenue Spółka S.A. w Warszawie
AKTYWA

AKTYWA TRWAŁE
Wartości niematerialne i prawne
Koszty zakończonych prac
rozwojowych
Wartość firmy
Inne wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
AKTYWA OBROTOWE
Zapasy
Zaliczki na dostawy
Należności krótkoterminowe
Należności od jednostek
powiązanych
z tytułu dostaw i usług o okresie
spłaty
- do 12 miesięcy
Należności od pozostałych jednostek
z tytułu dostaw i usług o okresie
spłaty:
- do 12 miesięcy
z tytułu podatków, dotacji, ceł,
ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych świadczeń
Inne
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych

zł
Struktura
Struktura Dynamika
2013-12-31
2012-12-31
%
%
2011/10
6 882
526,77
6 664
431,30
1 236
079,55
704
959,64
4 723
392,11
0,00
0,00
218
095,47
218
095,47
218
095,47
0,00
209
962,56
0,00

97,0
94,0
17,4
9,9
66,6

3,1
3,1

8 125
240,33
1 994
535,74
853
231,19
1 030
325,61
110
978,94
6 689,56
0,00
6 124
015,03
6 124
015,03

95,3

0,85

23,4

3,34

10,0

1,45

12,1

0,68

1,3
0,

42,56
X
X

71,8

0,04

71,8

0,04

3,1

X

173
140,72

2,4

0,00
400
193,00
998,00
998,00
356
437,71

96,06

0,0

17 924,67

0,2

0,01

96,06
96,06
173
044,66
163
527,36
163
527,36

0,0
0,0

0,2
0,2

0,01
0,01

4,0

0,51

3,7

0,52

2,3

17 924,67
17 924,67
338
513,04
315
930,64
315
930,64

3,7

0,52

4 717,30
4 800,00
35 923,76
35 923,76
33 816,39

0,1
0,1
0,5
0,5
0,5

17 782,40
4 800,00
41 988,89
41 988,89
41 318,03

0,2
0,1
0,5
0,5
0,5

0,27
1,00
0,86
0,86
0,82

3,0

2,4
2,3

X
4,7
0,0
0,0

0,52
X
X

4,2

0,49
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- udzielone pożyczki
- środki pieniężne w kasie i na
rachunkach
Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
SUMA AKTYWÓW

33 816,39

0,5

41 318,03

0,5

0,82

2 107,37

0,0

670,86

0,0

3,14

898,08
7 092
489,33

0,0

768,40
8 525
433,33

0,0

1,17

100,0

0,83

100,0
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PASYWA
KAPITAŁ (FUNDUSZ)
WŁASNY
Kapitał (fundusz) podstawowy
Kapitał (fundusz) zapasowy
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY
NA ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania krótkoterminowe

2013-1231
6 886
545,35
1 271
002,70
8 191
423,70
-1 652
834,56
- 923
046,49
205
943,98
205
943,98

Struktura
%

97,1
17,9
115,5

2,9
2,9

Wobec jednostek powiązanych
z tytułu dostaw i usług, o okresie
wymagalności:

2 286,92

0,0

2 286,92

0,0

- do 12 miesięcy

2 286,92

0,0

Inne
Wobec pozostałych jednostek
kredyty i pożyczki
inne zobowiązania finansowe
z tytułu dostaw i usług, o okresie
wymagalności:
- do 12 miesięcy
z tytułu podatków, ceł,
ubezpieczeń i innych świadczeń
z tytułu wynagrodzeń
Inne
Rozliczenia międzyokresowe
SUMA PASYWÓW

203
657,06
42 113,44

2,9
0,6

64 965,55

0,9

64 965,55

0,9

46 659,33
22 293,74
27 625,00
0,00
7 092
489,33

2012-1231
7 804
229,84
1 265
002,70
8 192
061,70
-1 222
793,84
- 430
040,72
721
203,49
721
203,49
531
418,12
366
498,30
366
498,30
164
919,82
189
785,37
4 489,48
104
916,08
104
916,08

0,7 64 056,81
0,3 16 323,00
0,4
0,00
8 525
100,0
433,33

Struktura
%

Dynamika
2013/12

91,5

0,88

14,8

1,00

96,1

1,00
X
X

8,5

0,29

8,5

0,29

6,2

0,00

4,3

0,01

4,3

0,01

1,9

X

2,2
0,1

1,07
9,38
X

1,2

0,62

1,2

0,62

0,8
0,2

0,73
1,37
X
X

100,0

0,83
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Tabela 2
Analityczny rachunek zysków i strat
Digital Avenue S.A. w Warszawie
w pln
Dynamika
2013/12

TREŚĆ

2013

2012

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:
- od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów
Koszty działalności operacyjnej
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)
Pozostałe przychody operacyjne
Inne przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne
ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ (C+D-E)
Przychody finansowe
Odsetki
Koszty finansowe
Odsetki
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ (F+G+H)
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)
ZYSK/STRATA BRUTTO (I+/-J)
ZYSK/STRATA NETTO (K-L-M)

3 018 493,21
473 155,81
3 018 493,21
3 598 664,63
703 872,41
17 120,85
2 310 622,41
3 334,31
495 604,64
48 009,56
20 100,45
- 580 171,42
12 303,14
12 303,14
340 046,50
10 444,23
329 602,27

3 800 200,10
473 155,81
3 800 200,10
3 896 258,25
293 171,75
42 991,65
3 093 997,41
2 526,53
369 201,64
27 139,30
67 229,97
- 96 058,15
65,94
65,94
327 914,54

0,79
1,00
0,79
0,92
2,40
0,40
0,75
1,32
1,34
1,77
0,30
6,04
186,58
186,58
1,04

327 914,54

1,01

- 907 914,78 - 423 906,75
2 498,36
6 288,53
2 498,36
6 288,53
17 630,07
12 422,50
12 255,84
11 958,52
5 104,39
269,84
463,98

2,14
0,40
0,40
1,42
1,02

- 923 046,49 - 430 040,72
0,00
0,00
- 923 046,49 - 430 040,72
- 923 046,49 - 430 040,72

2,15

0,58

2,15
2,15
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Tabela 3
Wskaźniki charakteryzujące działalność
Digital Avenue S.A. w Warszawie
Lp.
1
2

Wskaźnik

Treść

Rentowność
majątku
Rentowność
kapitału własnego

wynik finansowy netto
suma aktywów
wynik finansowy netto
kapitał własny
wynik finansowy netto
przychód ze sprzedaży
produktów i towarów
wynik ze sprzedaży
produktów i towarów
przychody netto ze
sprzedaży produktów i
towarów
majątek obrotowy ogółem

3

Rentowność netto
sprzedaży

4

Rentowność
brutto sprzedaży

5

Płynność wskaźnik
płynności
I

zobowiązania
krótkoterminowe

majątek obrotowy ogółem zapasy
6
zobowiązania
krótkoterminowe
środki pieniężne
Płynność 7
wskaźnik
zobowiązania
płynności III
krótkoterminowe
należności z tyt. dostaw i
usług x 365
Szybkość obrotu
8
należnościami*
przychody netto ze
sprzedaży towarów
zobowiązania z tyt. dostaw i
usług x 365
Szybkość spłaty
wartość sprzedanych
9
zobowiązań*
towarów + koszt
wytworzenia sprzedanych
produktów
zapasy x 365
wartość sprzedanych
Szybkość obrotu
10
towarów + koszt
zapasów*
wytworzenia sprzedanych
produktów
kapitał własny +
Pokrycie majątku
zobowiązania długot. i
11 trwałego kapitałem
rezerwy
trwałym
majątek trwały
12 Trwałość struktury
kapitał własny +
Płynność wskaźnik
płynności II

pożądany
31.12.2013 31.12.2012
poziom
%

max

-13,01

-3,26

%

max

-13,40

-5,51

%

max

-30,58

-11,32

%

max

-19,22

-2,53

krotność
pokrycia

1,5-2,0

1,02

0,55

krotność
pokrycia

0,8-1,2

1,02

0,55

krotność
pokrycia

0,2-0,4

x

x

dni

min

19,79

32,07

dni

min

27,32

22,08

dni

min

0,05

0,05

%

>1

100,06

60,99

krotność

>1

0,97

0,92
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finansowania

13

Aktywa bieżące
netto

14

Stopa zadłużenia

15

Finansowanie
majątku
obrotowego

zobowiązania długot. i
rezerwy
Pasywa
Aktywa bieżące mniej
zobowiązania
krótkoterminowe
zobowiązania ogółem
pasywa
zobowiązania bieżące
majątek obrotowy

pokrycia

zł

max

4 018,58

321 010,49

%

min

2,9

8,46

%

min

98,09

180,21

x – odstąpiono od prezentacji wskaźnika ze względu na nieadekwatność dla sytuacji majątkowej
Spółki.
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7.

OCENA PRAWIDŁOWOŚCI STOSOWANEGO SYSTEMU KSIĘGOWEGO I DZIAŁANIA POWIĄZANEJ Z
NIM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Spółka posiada pisemne zasady (politykę) rachunkowości. Stosowane przez Spółkę rozwiązania
są zasadniczo zgodne z ustawą o rachunkowości, pozwalają na gromadzenie danych dla celów
sporządzenia sprawozdania finansowego oraz rozliczeń podatkowych. Przyjęte zasady wyceny
aktywów i pasywów stosowane są w sposób ciągły. Stany aktywów i pasywów bilansu zamknięcia
są zgodne ze stanami aktywów i pasywów w bilansie otwarcia.
Dowody księgowe stanowiące podstawę zapisów w księgach operacji gospodarczych odpowiadają
wymogom przepisów ustawy o rachunkowość.
Księgi rachunkowe są prowadzone sprawdzalnie i rzetelnie.
Księgi rachunkowe są prowadzone w siedzibie Spółki w formie komputerowej z wykorzystaniem
udokumentowanego i licencjonowanego oprogramowania pn. Optima, który jest zintegrowanym
systemem informatycznym wspomagającym ich prowadzenie.
Zabezpieczenie i ochrona informacji zawartych w księgach jest w Spółce przestrzegana.
Nie stanowiło przedmiotu badania wykrycie i wyjaśnienie zdarzeń polegających na naruszeniu
prawa, nadużyć, jak również nieprawidłowości, jakie mogły wystąpić poza systemem
rachunkowości.
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za opracowanie i funkcjonowanie systemu kontroli
wewnętrznej Spółki oraz zapobieganie i wykrywanie nieprawidłowości. Odpowiedzialność ta
obejmuje w szczególności: zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie kontroli wewnętrznej
związanej ze sporządzeniem oraz rzetelną prezentacją sprawozdań finansowych wolnych od
nieprawidłowości powstałych wskutek celowych działań lub błędów, dobór oraz zastosowanie
odpowiednich zasad rachunkowości, a także dokonywanie szacunków księgowych stosownych do
zaistniałych okoliczności.
Procedury kontroli wewnętrznej związane z badanym sprawozdaniem zostały wzięte pod uwagę
przy planowaniu i przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013
w takim zakresie, jaki był konieczny w celu określenia naszych procedur badania niezbędnych do
wydania miarodajnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym. Przeprowadzony przegląd
systemu kontroli wewnętrznej mógł nie ujawnić wszystkich istotnych słabości w strukturze tego
systemu.
8.

INWENTARYZACJA
Zgodnie z ustawą o rachunkowości (art. 26 ust. 3) i uchwalonymi zasadami polityki
rachunkowości inwentaryzację rzeczowych składników majątku Spółka przeprowadza raz na 4
lata. Spółka przeprowadziła spis z natury środków trwałych i wartości niematerialnych na dzień
31 grudnia 2012 r.
Wielkość środków pieniężnych na rachunku bankowym ustalono na podstawie bankowego
potwierdzenia sald.

9.

INFORMACJE O NIEKTÓRYCH ISTOTNYCH POZYCJACH SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
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WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
W wyniku połączenia spółek Digital Avenue oraz Styl.Fm Sp. z o.o., powstała wartość firmy na
kwotę brutto 1 626,8 tys. zł. Powyższa kwota jest amortyzowana według 20% stawki
amortyzacyjnej. Odpis za rok 2013 wyniósł 325,4 tys. zł i obciążył pozostałe koszty operacyjne.
Spółka w wyniku połączenia Spółek Digital Avenue oraz Medousa Sp. z o.o., ujawniła aktywa, w
postaci portalu internetowego Fotosik.pl wycenionego według wartości godziwej na kwotę
5 037,9 tys. zł. Ujawniona wartość portalu amortyzowana jest w okresie 5 lat.
Wartość godziwa została ustalona na podstawie prognozy przyszłych przepływów finansowych
sprowadzonych do wartości bieżącej za pomocą stopy procentowej.
Na podstawie przeprowadzonej analizy, stwierdziliśmy, że prognozowane przepływy realizowane
przez portal są niższe o ok . 10% od wielkości przyjętej w prognozie.

INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE
Jako inwestycje długoterminowe Spółka wykazuje inwestycje w Fashionstyle.pl Sp. z o.o. na
kwotę 218,1 tys. zł.
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
Spółka przeprowadziła w roku badanym inwentaryzację należności i dokonała indywidualne
odpisy aktualizujące na należnościach zagrożonych. Nie stwierdziliśmy istotnych należności, które
wymagałyby objęcia odpisem aktualizującym.
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW
Przychody ze sprzedaży realizowane przez Spółkę wynikają ze sprzedaży produktów medialnych
na własnych stronach internetowych .
PRZYCHODY I KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Główną pozycją kosztów operacyjnych wykazywanych przez Spółkę, jest koszt umorzenia
wartości firmy na kwotę 325,4 tys. zł, powstałej na skutek połączenia ze Spółką Styl media sp. z
o.o..
PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE
Główne pozycje przychodów i kosztów finansowych zostały scharakteryzowane w informacji
dodatkowej.
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
Szczegółowe wyliczenie podstawy opodatkowania za 2013 rok zostało przedstawione w
dodatkowych informacjach i objaśnieniach (nota nr 21)
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10.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE I
OBJAŚNIENIA
 Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w
najbliższym okresie dłuższym niż rok, ponieważ na dzień sporządzenia sprawozdania
finansowego nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu działalności. Nasze
zastrzeżenie w zakresie kontynuacji działalności wyraziliśmy w opinii.
 W okresie, za który jest sporządzane sprawozdanie finansowe, nie nastąpiło połączenie z inną
Spółką.
 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zawiera dane identyfikujące badaną Spółkę, opis
przyjętych przez nią zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów
(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.
INFORMACJA DODATKOWA O PRZYJĘTYCH ZASADACH RACHUNKOWOŚCI ORAZ INNE
INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE

 Dodatkowe informacje i objaśnienia zawierają:
- wyjaśnienia do bilansu, rachunku zysków i strat za okres objęty sprawozdaniem finansowym,
- proponowany podział zysku/sposób pokrycia straty,
- podstawowe informacje o pracownikach i organach Spółki,
- inne istotne informacje niezbędne do zrozumienia sprawozdania finansowego.
 Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego. Dane w
informacji dodatkowej zostały zawarte zgodnie z ustawą o rachunkowości, jest kompletna,
zawiera istotne dane oraz objaśnienia niezbędne do tego aby sprawozdanie finansowe
przedstawiało rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki.
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią oraz zestawienia zmian
w kapitale własnym. Dane zaprezentowane w rachunku przepływów pieniężnych oraz
zestawieniu zmian w kapitale własnym są zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.
11.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
 Sprawozdanie z działalności dołączone do sprawozdania finansowego za 2013 rok stanowi
uzupełnienie rocznego sprawozdania finansowego.
 Jest zasadniczo kompletne, a więc obejmuje istotne informacje niezbędne do oceny ogólnej,
majątkowej i finansowej sytuacji gospodarczej Spółki oraz efektów jej działalności w roku
obrotowym, a także wskazanie ryzyka i zagrożenia jej przyszłego rozwoju.
 Sprawozdanie z działalności Spółki sporządzone przez Zarząd uwzględnia postanowienia art.
49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego
sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.
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12. UWAGI KOŃCOWE
1)

Ocenę sprawozdania finansowego zawiera opinia niezależnego biegłego rewidenta.

2)

Do raportu dołączono sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013
roku do 31 grudnia 2013 roku.

3)

Istotne zdarzenia gospodarcze, udokumentowane po zakończeniu roku obrotowego, a
dotyczące badanego okresu nie wystąpiły.

4)

W wyniku zastosowanych procedur badania sprawozdania finansowego nie stwierdzono
naruszenia przepisów prawa ani umowy Spółki mogącego mieć wpływ na rzetelność i
prawidłowość badanego sprawozdania finansowego.

5)

Przeprowadzone badanie obejmowało sprawdzenie – w dużej mierze metodą wyrywkową
– dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają kwoty i informacje zawarte w
sprawozdaniu finansowym.
Pragniemy zwrócić uwagę, że rozliczenia podatkowe i sprawozdania finansowe jednostki
mogą podlegać kontroli organów skarbowych. Przepisy podatkowe w Polsce podlegają
częstym zmianom, a także zawierają wiele niejasności, powodujących różne, czasami ze sobą
sprzeczne interpretacje tych samych przepisów zarówno przez podmioty gospodarcze jak i
przez różne organa skarbowe. Ze względu na fakt niepewności, co do ostatecznej wykładni
niektórych przepisów podatkowych, kwoty ujawnione w sprawozdaniu mogą ulec zmianie w
późniejszym terminie w wyniku kontroli rozliczeń podatkowych przez organa skarbowe.

6)

Raport zawiera 15 stron kolejno ponumerowanych i parafowanych.

Teresa Sadowska
Biegły Rewident nr 9358

Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu
Biegly.pl Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o.
ul. Grabiszyńska 163/104, 53-437 Wrocław
Podmiot uprawniony
do badania sprawozdań finansowych nr 3771

Wrocław, dnia 07 kwietnia 2014 roku
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Oświadczenie Zarządu Digital Avenue S.A. w sprawie podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Digital Avenue S.A. na podstawie §5 ust. 6.1 punkt 6) Załącznika Nr 3 do
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane
w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect” oświadcza, że podmiot
uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia
2013r. został wybrany zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oraz, że podmiot ten i biegli
rewidenci dokonujący tego badania spełniali warunki do wydania bezstronnej i niezależnej
opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Piotr Bocheńczak
Prezes Zarządu
Digital Avenue S.A.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OBROTOWY
OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU
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Dla akcjonariuszy Digital Avenue S.A.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku
Nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami). Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie
rocznego sprawozdania finansowego dającego prawidłowy rzetelny obraz sytuacji majątkowej
i finansowej Spółki na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego i rentowności za ten
rok.
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek z przepływów
pieniężnych oraz informacja dodatkowa zostały sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości i
przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów
kwotę 7 092 489,33 złotych
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy za okres obrotowy od 1 stycznia do 31
grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w kwocie 923 046,49 złotych
Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia
2013 roku
Rachunek przepływów pieniężnych
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Stron
a
[2]
[5]
[8]
[10]
[12]
[14]

Sprawozdanie z działalności Zarządu stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania
finansowego.

Prezes Zarządu
Piotr Bocheńczak

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych
mgr Iwona Starosta

Warszawa, dnia 19 luty 2014
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1. Informacje o Spółce
a.

Digital Avenue S.A powstała w wyniku zawarcia umowy Spółki sporządzonej w dniu 19
kwietnia 2007r., w formie aktu notarialnego, Repertorium A nr 3052 w Kancelarii Notarialnej
we Wrocławiu, Rynek 7 przed notariuszem Bartoszem Masternakiem z Kancelarii Notarialnej
notariuszy Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka Spółki Cywilnej. Zgodnie z umową
Spółka została zawarta na czas nieokreślony. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie w przy
ul. Nalewki 8/44

b.

W dniu 15 marca 2003r Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000282571

2. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego
a.

Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 i zostało
sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się
przewidzieć przyszłości oraz że Spółka nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub
istotnie zmniejszyć jej zakresu.

b.

Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie
kontynuowania działalności przez Spółkę.

c.

Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią.

d.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone po połączeniu ze spółką zależną Medousa Sp z
o.o. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS dokonał w dniu 9
sierpnia 2013 roku wpisu połączenia Spółki ze spółką Digital Avenue S.A. do rejestru
przedsiębiorców KRS. Połączenie spółek nastąpiło w wyniku przejęcia spółki zależnej
Medousa Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”) przez Spółkę na podstawie art. 492 § 1 pkt 1),
art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki
Przejmowanej na Spółkę bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki oraz bez wymiany
udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki

3. Zastosowane zasady i metody rachunkowości
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą
z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku nr 76, poz. 694, z późniejszymi
zmianami), zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek
mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich
nabycie koszty, z zachowaniem zasady ostrożności.
a. wartości niematerialne i prawne, środki trwałe
Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według
cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy
amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.
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Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej
3 500,00 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.
Na składniki aktywów co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości
nie przynosić będą korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.
Spółka stosuje dla podstawowych grup aktywów trwałych następujące roczne stawki
amortyzacyjne:
a)




b)





dla wartości niematerialnych i prawnych:
koszty zakończonych prac rozwojowych
autorskie prawa majątkowe lub zrównane z nimi
wartość firmy
inne wartości niematerialne i prawne
dla środków trwałych:
budynki i budowle
urządzenia techniczne i maszyny
środki transportu
pozostałe środki trwałe

20 %
50 %
20 %
-%
-%
30 %
-%
-%

b. Inwestycje długoterminowe
Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych
na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy udziały w innych
jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych są wycenione według ceny
nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości obciążają koszty finansowe. W przypadku ustania
przyczyny, dla której dokonano odpisu, równowartość całości lub części uprzednio dokonanych
odpisów z tytułu trwałej utraty wartości zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega
zaliczeniu do przychodów finansowych.
c. Inwestycje krótkoterminowe
Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na
dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do
inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny nabycia .
Skutki zmian wartości inwestycji krótkoterminowych wpływają w pełnej wysokości odpowiednio
na przychody lub koszty finansowe.
d. Zapasy
Nie dotyczy
e. Należności i zobowiązania
Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane
są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w
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momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez NBP dla danej
waluty obcej na dzień poprzedzający transakcję. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe
powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a
kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na
przychody lub koszty operacji finansowych.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty
poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
f. Środki pieniężne
Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości
nominalnej.
g. Kapitały
Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze
sądowym. Zadeklarowane lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty
na poczet kapitału.
Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższenia kapitału
zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad
wartością nominalną akcji, a pozostałą część zalicza się do kosztów finansowych.
Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do
kapitału zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej
ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji.

h. Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich
powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych
zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.
i. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka
dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się
przede wszystkim: opłacone z góry prenumeraty, składki na ubezpieczenia majątkowe, koszty
prac rozwojowych.
j. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zarząd spółki podtrzymuje decyzję rezygnacji z ujawniania aktywów z tytułu odroczonego
podatku dochodowego zgodnie z art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości.
k. Wynik finansowy
Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej,
wynik na działalności finansowej, obowiązkowe obciążenie wyniku oraz wynik na operacjach
nadzwyczajnych. Spółka stosuje metodę porównawczą pomiaru wyniku finansowego.
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Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego
tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży
jest przekazanie wyrobów gotowych odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku
Spółki do przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się przede wszystkim:
- przychody z tytułu reklamy internetowej,
- przychody z tytułu abonamentów za dostęp do usług dodatkowych,
- przychody z tytułu handlu internetowego (ecommerce), w tym sprzedaż produktów mobilnych i
rozwiązań dla klientów korporacyjnych
Koszty sprzedanych wyrobów i usług są to koszty wytworzenia tych wyrobów gotowych i
usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio
z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy.
Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty
finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe
dotyczące środków trwałych w budowie zwiększają wartość nabycia tych składników aktywów.
Ujemne różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu
środków trwałych do użytkowania obciążają koszty operacji finansowych.
Wynik na operacjach nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami
nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi.

Prezes Zarządu
Piotr Bocheńczak

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych
mgr Iwona Starosta

Warszawa, dnia 19 luty 2014 roku

33

Digital Avenue S.A.
Jednostkowy raport roczny za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

BILANS na 31 grudnia 2013
Informacja
Dodatkow
a
Aktywa
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartość firmy
Inne wartości niematerialne i prawne
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Razem wartości niematerialne i prawne

1

31 grudnia
2013

31 grudnia
2012

zł

zł

6 882 526,77
6 664 431,30
1 236 079,55
704 959,64
4 723 392,11
0,00

8 125 240,33
1 994 535,74
853 231,19
1 030 325,61
110 978,94
0,00

0,00
0,00

6 689,56
6 689,56

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
6 689,56
0,00
0,00
0,00
0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe
Środki trwałe
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego
gruntu)
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i
wodnej
urządzenia techniczne i maszyny
środki transportu
inne środki trwałe
Środki trwałe w budowie
Zaliczki na środki trwałe w budowie

2

III. Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek

0

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

IV. Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych
udziały lub akcje
inne papiery wartościowe
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe
w pozostałych jednostkach
udziały lub akcje
inne papiery wartościowe
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe
Inne inwestycje długoterminowe
Razem inwestycje długoterminowe

3

218 095,47
0,00
0,00
218 095,47

6 124 015,03
0,00
0,00
6 124 015,03

0,00
0,00
0,00
218 095,47

0,00
0,00
0,00
6 124 015,03

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

V. Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku

0444
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dochodowego
Inne rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
l. Zapasy
Materiały
Półprodukty i produkty w toku
Produkty gotowe
Towary
Zaliczki na dostawy

5

II. Należności krótkoterminowe
Należności od jednostek powiązanych
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
Inne
Należności od pozostałych jednostek
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
społecznych
i zdrowotnych oraz innych świadczeń
Inne
dochodzone na drodze sądowej

6

III. Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach
powiązanych
udziały lub akcje
inne papiery wartościowe
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe w
pozostałych jednostkach
udziały lub akcje
inne papiery wartościowe
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
środki pieniężne w kasie i na rachunkach
inne środki pieniężne
inne aktywa pieniężne
Inne inwestycje krótkoterminowe

7

IV. Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
Aktywa razem

8

0,00

0,00

209 962,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

400 193,00
998,00
0,00
0,00
0,00
0,00
998,00

173 140,72
96,06

356 437,71
17 924,67

96,06
0,00
0,00
173 044,66

17 924,67
0,00
0,00
338 513,04

163 527,36
0,00

315 930,64
0,00

4 717,30
4 800,00
0,00

17 782,40
4 800,00
0,00

35 923,76

41 988,89

33 816,39
0,00
0,00
33 816,39
0,00

41 318,03
0,00
0,00
41 318,03
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 107,37
2 107,37
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
670,86
670,86
0,00
0,00
0,00

898,08

768,40

7 092 489,33

8 525 433,33
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Pasywa
A. Kapitał (fundusz) własny
Kapitał (fundusz) podstawowy
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość
ujemna)
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
Kapitał (fundusz) zapasowy
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
(wlk ujemna)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
Długoterminowa
Krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy
Długoterminowa
Krótkoterminowe

Informacja
Dodatkowa

31 grudnia
2013
zł

31 grudnia
2012
zł

9

6 886 545,35
1 271 002,70

7 804 229,84
1 265 002,70

0
0
0
10

0

0,00
0,00
0,00
0,00
8 191 423,70 8 192 061,70
0,00
0,00
0,00
0,00
(1 652 834,56) (1 222 793,84)
(923 046,49) (430 040,72)
0,00

0,00

205 943,98
0,00

721 203,49
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

II. Zobowiązania długoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe
Inne

0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
Inne
Wobec pozostałych jednostek
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności
do 12 miesięcy

11

205 943,98
2 286,92

721 203,49
531 418,12

2 286,92
0,00
0,00
203 657,06
42 113,44

366 498,30
0,00
164 919,82
189 785,37
4 489,48

64 965,55

104 916,08
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powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych
świadczeń
z tytułu wynagrodzeń
inne
Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe
Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe
Pasywa razem

Prezes Zarządu
Piotr Bocheńczak

1122120

0,00

0,00

46 659,33
22 293,74
27 625,00

64 056,81
16 323,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

7 092 489,33

8 525 433,33

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych
mgr Iwona Starosta

Warszawa, dnia 19 luty 2014

37

Digital Avenue S.A.
Jednostkowy raport roczny za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (Wariant porównawczy)
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013
Informacja
Dodatkow
a
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z
nimi, w tym:
– od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów
Zmiana stanu produktów
(zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie –
wartość ujemna)
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby
jednostki
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B. Koszty działalności operacyjnej
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty, w tym:
– podatek akcyzowy
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Wartość sprzedanych towarów i materiałów

14

12 miesięcy 12 miesięcy
do
do
31 grudnia 31 grudnia
2013
2012
zł
zł
3 018 493,21 3 800 200,10
473 155,81 473 155,81
3 018 493,21 3 800 200,10

15

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 598 664,63 3 896 258,25
703 872,41 293 171,75
17 120,85
42 991,65
2 310 622,41 3 093 997,41
3 334,31
2 526,53
495 604,64
48 009,56
20 100,45

369 201,64
27 139,30
67 229,97

(580 171,42)

(96 058,15)

D. Pozostałe przychody operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne

16

12 303,14
0,00
0,00
12 303,14

65,94
0,00
0,00
65,94

E. Pozostałe koszty operacyjne
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne

17

340 046,50
0,00
10 444,23
329 602,27

327 914,54
0,00
0,00
327 914,54

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
(C+D–E)
G. Przychody finansowe
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
– od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji

(907 914,78) (423 906,75)
18

2 498,36
0,00

6 288,53
0,00

2 498,36

6 288,53

0,00

0,00
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Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
H. Koszty finansowe
Odsetki, w tym:
– dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne

19

l. Zysk (strata) z działalności gospodarczej
(F+G–H)
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.l.–J.II.)
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne

20
0

K. Zysk (strata) brutto (I±J)
21

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)

Prezes Zarządu
Piotr Bocheńczak

0,00
0,00

17 630,07
12 255,84

12 422,50
11 958,52

0,00
5 104,39
269,84

0,00
0,00
463,98

(923 046,49) (430 040,72)
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

(923 046,49) (430 040,72)

L. Podatek dochodowy

N. Zysk (strata) netto (K–L–M)

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(923 046,49) (430 040,72)

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych
mgr Iwona Starosta

Warszawa, dnia 19 luty 2014
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

l. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
– korekty błędów podstawowych
l.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO),
po korektach
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
– ......
zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
– ....
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu
Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek
okresu
Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy
zwiększenie (z tytułu)
– ......
zmniejszenie (z tytułu)
– ......
Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu
Udziały (akcje) własne na początek okresu
zwiększenie
zmniejszenie
Udziały (akcje) własne na koniec okresu
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– z podziału zysku (ustawowo)
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną
wartość)
– ...
zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
– emisja akcji
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu

12 miesięcy
do
31 grudnia
2013
zł
8 234 270,56

12 miesięcy
do
31 grudnia
2012
zł
7 781 765,13

8 234 270,56

7 781 765,13

1 265 002,70

1 182 336,10

6 000,00
6 000,00

82 666,60
82 666,60

0,00

0,00

1 271 002,70

1 265 002,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 192 061,70

7 671 926,87

0,00

575 071,26
434 071,26
141 000,00

(638,00)

(54 936,43)
(54 936,43)

(638,00)
8 191 423,70

8 192 061,70
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Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek
okresu
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
zwiększenie (z tytułu)
– ...
zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek
okresu
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
zwiększenie (z tytułu)
– ......
zmniejszenie (z tytułu)
– ......
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec
okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– korekty błędów podstawowych
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
– ......
zmniejszenie (z tytułu)
– ......
– ......
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– korekty błędów podstawowych
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenie (z tytułu)
– Zysk z lat ubiegłych
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat biegłych na koniec okresu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1 222
793,84)

(1 081 793,84)

(1 280
268,35)

(1 194 204,78)

(1 280
268,35)

(1 194 204,78)

0,00

0,00

0,00

(86 063,57)
(86 063,57)

(1 280
268,35) (1 280 268,35)
57 474,51
57 474,51
(430 040,72)
(430 040,72)
0,00

121 706,94
(9 296,00)
112 410,94
(54 936,43)
(54 936,43)
0,00

(372 566,21)

57 474,51

(1 652
834,56) (1 222 793,84)

Wynik netto
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zysk netto
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
proponowanego
podziału zysku (pokrycia straty)

Prezes Zarządu
Piotr Bocheńczak

(923 046,49)

(430 040,72)

6 886 545,35

7 804 229,84

0,00

0,00

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych
mgr Iwona Starosta

Warszawa, dnia 19 luty 2014
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności
operacyjnej
l. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
Amortyzacja
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
pożyczek i kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
(l±ll)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
l. Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
prawne

12 miesięcy
do
31 grudnia
2013
zł

12 miesięcy
do
31 grudnia
2012
zł

(923 046,43)
1 034 684,32
703 872,41
0,00
(2 498,36)
5 104,39
0,00
998,00
183 296,99

(430 040,72)
388 339,82
293 171,75

(21 900,05)

123 598,74

(129,68)
165 940,62

(289,21)
(95 359,57)

111 637,89

(41 700,90)

4 117,50

0,00

5 669,99

(998,00)
62 546,12

4 117,50

(167 942,84)

(835 411,26)

(110 567,84)

(201 578,40)
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Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
(I–II)

(57 375,00)
(593 832,86)
(40 000,00)

(163 825,34)

(835 411,26)

53 623,96

639 065,46

6 000,00

602 801,43

47 623,96

31 293,53

0,00

4 970,50
(3 167,19)

0,00

(3 167,19)

53 623,96

635 898,27

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)

1 436,51

(241 213,89)

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

1 436,51

(241 213,89)

670,86

241 884,75

2 107,37

670,86

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności
finansowej
l. Wpływy
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych
instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
Nabycie udziałów (akcji) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału
zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (l–
ll)

F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Prezes Zarządu
Piotr Bocheńczak

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych
mgr Iwona Starosta

Warszawa, dnia 19 luty 2014 roku
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Wartości niematerialne i prawne – zmiana stanu w okresie obrotowym

Wartość brutto na początek okresu
Zwiększenia
Przeniesienia
Zmniejszenia
Wartość brutto na koniec okresu
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek
okresu
Amortyzacja za okres
Umorzenie wartości sprzedanych i zlikwidowanych
Przeniesienia
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec
okresu
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek
okresu
Zwiększenie
Zmniejszenie
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec
okresu
Wartość netto na początek okresu
Wartość netto na koniec okresu

Koszty
zakończonych
prac
rozwojowych
zł
967 088,43
188 272,47
551 517,01

Wartość
firmy

Koncesje
patenty
licencje

zł
1 626 829,92

zł

1 706 877,91

1 626 829,92

0,00

113 857,24
245 006,02

596 504,31
325 365,97

Zaliczki
na wartości
niematerialnych
i prawnych
zł

6 159 421,55

0,00

287 614,08
455 479,75

111 935,10
470 798,36

Inne
wartości
niematerialne
i prawne
zł
396 797,90
2 842,27
5 759 781,38

0,00

1 436 029,44

zł
2 990 716,25
191 114,74
6 311 298,39
0,00
9 493 129,38
997 975,63
1 025 851,74
0,00
804 870,71

692 935,61
921 870,28

Razem

0,00

2 828 698,08
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

853 231,19

1 030 325,61

0,00

109 183,82

0,00

1 236 079,55

704 959,64

0,00

4 723 392,11

0,00

0,00
1 992
740,62
6 664
431,30
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Środki trwałe – zmiana stanu w okresie obrotowym
Grunty
(w tym
prawo
użytkowania
wieczystego
gruntu)
zł

Budynki,
lokale

Urządzenia

Środki

Inne

Środki

i obiekty

techniczne

transportu

środki

inżynierii
lądowej i
wodnej

i maszyny

trwałe

trwałe
w
budowie

Zaliczki
na
środki
trwałe
w
budowie

zł

zł
47 811,35
814,63

zł

zł

zł

zł

0,00

0,00

0,00

0,00

Wartość brutto na początek okresu
Zwiększenia
Przeniesienia
Zmniejszenia
Wartość brutto na koniec okresu

0,00

0,00

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu
Amoryzacja za okres

41 121,79
3 386,69

Umorzenie środków trwałych sprzedanych i zlikwidowanych
Przeniesienia
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec
okresu
0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
Zwiększenia
Zmniejszenia
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na
koniec okresu

(15 145,12)
33 480,86

33 480,86

zł
47 811,35
814,63
0,00
(15
145,12)
33 480,86
41 121,79
3 386,69
(11
027,62)
0,00

(11 027,62)
0,00

Razem

0,00

0,00

0,00

0,00

33 480,86
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Wartość netto na początek okresu
Wartość netto na koniec okresu

0,00
0,00

0,00
0,00

6 689,56
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

6 689,56
0,00
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Inwestycje długoterminowe – zmiana stanu w okresie obrotowym
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w
w pozostałych jednostkach,
tym:
w tym:
Inne
inne
Nier
inwesty
Inwestycje
długot
inne
ucho WNI
cje
inne
inne
długoterm
udziel ermin
udzia
udziel długoter
mośc
P
długote
papier
papier
inowe
udziały
one
owe
ły
one
minowe
i
rminow
y
y
razem
lub akcje
pożycz aktyw
lub
pożycz aktywa
e
wartoś
wartoś
ki
a
akcje
ki
finansow
ciowe
ciowe
finans
e
owe
Stan na początek
6 124
6 124
6 124
0,00
okresu
015,03
015,03
015,03
90
Zwiększenia w tym: 0,00 0,00
90 867,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90 867,00
867,00
85
– nabycie
85 000,00
0,00
85 000,00
000,00
– połączenie ze
5 867,00 5 867,00
0,00
5 867,00
spółką zależną
(5 991
(5 991
(5 991
Zmniejszenia
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
682,17)
682,17)
682,17)
– sprzedaż
0,00
0,00
– połączenie ze
(5 991
(5 991
(5 991
0,00
spółką zależną
682,17)
682,17)
682,17)
Stan na koniec
223
223
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 223 199,86
okresu
199,86
199,86
0,00
Odpis z tytułu
trwałej utraty
0,00
wartości
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Stan na początek
okresu
Zwiększenia
(5
(5 104,39)
104,39)

Zmniejszenia
Stan na koniec
okresu
Wartość netto na
początek okresu
Wartość netto na
koniec okresu

0,00

0,00 5 104,39

0,00

0,00

0,00

0,00

6 124
015,03
218
095,47

5 104,39
6 124
015,03
218
095,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(5 104,39)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 104,39
0,00
6 124
015,03
218 095,47
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Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1.1.

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Zarząd spółki podtrzymuje decyzję rezygnacji z ujawniania aktywów z tytułu odroczonego
podatku dochodowego.
Zapasy

Materiały
Półprodukty i produkty w toku
Produkty gotowe
Towary
Zaliczki na dostawy
Zapasy razem (brutto)
Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Zapasy razem (netto)

31 grudnia
2013
zł

31 grudnia
2012
zł

0,00
0,00
0,00
0,00

998,00
998,00
0,00
998,00

Należnosci krótkoterminowe
1.2.

Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych według terminu
płatności

Należności bieżące:
do 1 miesiąca
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
powyżej 6 miesięcy do 1 roku
powyżej 1 roku
Należności przeterminowane:
do 1 miesiąca
powyżej 1 miesiąca do 3 miesiacy
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
powyżej 6 miesięcy do 1 roku
powyżej 1 roku
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)
Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)

31 grudnia
2013
zł
96,06
96,06

31 grudnia
2012
zł
17924,67
17 924,67

0,00

0,00

96,06

17 924,67

96,06

17 924,67
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1.3.

Inne należności od jednostek powiązanych

Inne należności razem (brutto)
Odpisy aktualizujące wartość należności
Inne należności razem (netto)
1.4.

31 grudnia
2013
zł
110 877,71
110 877,71

31 grudnia
2012
zł
315 930,64
137 280,13
178 650,51

63 093,88
30 061,89
6 940,55
6 150,00
19 941,44
0,00
184 415,82
(10 444,23)
173 971,59

11 422,47

11 422,47
327 353,11
(11 422,47)
315 930,64

Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych świadczeń

Podatek Vat
Należności razem (netto)
1.6.

31 grudnia
2012
zł
0,00
0,00
0,00

Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek według terminu
płatności

Należności bieżące:
do 1 miesiąca
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
powyżej 6 miesięcy do 1 roku
powyżej 1 roku
Należności przeterminowane:
do 1 miesiąca
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
powyżej 6 miesięcy do 1 roku
powyżej 1 roku
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)
Odpisy aktualizujące wartość należności
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)
1.5.

31 grudnia
2013
zł
0,00
0,00
0,00

31 grudnia
2013
zł
4 717,30
4 717,30

31 grudnia
2012
zł
17 782,40
17 782,40

31 grudnia
2013
zł
4 800,00
4 800,00

31 grudnia
2012
zł
10 278,53
10 278,53

Pozostałe należności od jednostek pozostałych

Kaucje
Pozostałe należności razem (netto)
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1.7.

Zmiana stanu odpisu aktualizujacego należności

Stan na początek okresu
Zwiększenia
Zmniejszenia:
- wykorzystanie odpisów
- uznanie odpisów za zbędne (rozwiązanie)
Stan na koniec okresu

31 grudnia
2013
zł
11 422,47
10 444,23
(11 422,47)
(11 422,47)

31 grudnia
2012
zł
11 422,47
0,00
0,00
0,00

10 444,23

11 422,47

Krótkoterminowe aktywa finansowe
1.8.

Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych w jednostkach
powiązanych

Stan na początek okresu
Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na koniec okresu

Udział
Inne Udzielon Pozostał
Razem
y lub
papiery
e
e
akcje wartościow pożyczki
e
zł
zł
zł
zł
zł
41 318,03
41 318,03
2 498,36
2 498,36
(10
(10 000,00
000,00)
)
0,00
0,00 33 816,39
0,00 33 816,39

Odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości na początek okresu
Zwiększenia
Zmniejszenia
Odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości na koniec okresu

0,00

0,00

Wartość netto na początek
okresu
Wartość netto na koniec okresu

0,00
0,00

0,00 41 318,03
0,00 33 816,39

1.9.

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00 41 318,03
0,00 33 816,39

Środki pieniężne

Środki pieniężne w kasie

31 grudnia
2013
zł
735,64

31 grudnia
2012
zł
670,86
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Środki pieniężne na rachunkach bankowych
Inne środki pieniężne
Inne aktywa pieniężne
Środki pieniężne razem

1 371,73
2 107,37

670,86

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
Polisa
Prenumeraty

31 grudnia
2013
zł

31 grudnia
2012
zł

898,08

593,75
174,65

898,08

768,40

12 miesięcy
do
31 grudnia
2013
zł
1 265 002,70

12 miesięcy
do
31 grudnia
2012
zł
1 182 336,10

6 000,00

82 666,60

1 271 002,70

1 265 002,70

Kapitał podstawowy

Stan na początek roku obrotowego
Zwiększenia z tytułu:
Emisja akcji
Zmniejszenia z tytułu:
........
Stan na koniec roku obrotowego
Kapitał podstawowy Spółki na dzień bilansowy składał
niepodzielnych
o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Akcje nie są uprzywilejowane.

się z 12 710 027 równych
akcji

Na dzień bilansowy akcjonariuszami Spółki posiadającymi powyżej 5 % głosów byli:

Mci Managment ( poprzez podmioty zależne)
Marek Kamola
Piotr Bocheńczak
Tomasz Kluba
Piotr Wąsowski
Sławomir Ziemski
Pozostali
Razem

Liczba
udziałów
lub akcji
4 542 952
1 329 000
1 234 707
858 300
844 973
640 000
3 260 095
12 710 027

% głosów
35,74
10,46
9,71
6,75
6,65
5,04
25,65
100
53
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Rezerwy na zobowiązania
1.10.

Zmiana stanu pozostałych rezerw

Stan na początek okresu
Zwiększenia, w tym:

31 grudnia
2013
zł
0,00
0,00
0,00

31 grudnia
2012
zł
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Wykorzystanie, w tym:
Rozwiązanie, w tym:
Stan na koniec okresu, w tym:

Zobowiązania krótkoterminowe
1.11.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych według
terminu wymagalności

Zobowiązania bieżące:
do 1 miesiąca
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
powyżej 6 miesięcy do 1 roku
powyżej 1 roku
Zobowiązania przeterminowane

1.12.

31 grudnia
2013
zł
2286,92
2 286,92

31 grudnia
2011
zł
380020,95
125 949,05
173 611,08
66 938,17
13 522,65

2 286,92

380 020,95

31 grudnia
2013
zł
0,00

31 grudnia
2012
zł
164 919,82

0,00

164 919,82

Zobowiązania pozostałe od jednostek powiązanych

Medousa Sp z o.o.

54

Digital Avenue S.A.
Jednostkowy raport roczny za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

1.13.

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek według terminu wymagalności

Zobowiązania bieżące:
do 1 miesiąca
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
powyżej 6 miesięcy do 1 roku
powyżej 1 roku
Zobowiązania przeterminowane
1.14.

31 grudnia
2013
zł
64 965,55
60 021,55
4 944,00

31 grudnia
2012
zł
104 916,08
47 399,15
57 516,93

Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych

Podatek dochodowy od osób prawnych
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Ubezpieczenia społeczne
Podatek od towarów i usług VAT

31 grudnia
2013
zł

31 grudnia
2012
zł

8 774,00
9 534,39
28 350,94
46 659,33

16 291,60
12 907,13
34 858,08
64 056,81

Na dzień bilansowy zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli nie wystąpiły.
1.15.

Pozostałe zobowiązania

Z tytułu podwyższenia wartości udziałów FS

1.16.

31 grudnia
2013
zł
27 625,00

31 grudnia
2012
zł

27 625,00

0,00

Zobowiązania zabezpieczone na majątku Spółki

Brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółki.
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Rozliczenia międzyokresowe
1.17.

Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe
31 grudnia 31 grudnia
2013
2012
zł
zł

Bierne rozliczenia miedzyokresowe kosztów
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Zobowiązania warunkowe
Na dzień bilansowy brak jest zobowiązań warunkowych z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń
zawartych, lecz jeszcze niewykorzystanych umów, oraz innych tytułów.

Sprzedaż rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów

Sprzedaż krajowa:
Produkty (wg grup produktów)
Usługi
Inne
Towary (wg grup towarowych)
Materiały
Sprzedaż eksportowa:
Produkty (wg grup produktów)
Usługi
Inne
Towary (wg grup towarowych)
Materiały

12 miesięcy do
31 grudnia
2013
zł
2 911 496,84

12 miesięcy
do
31 grudnia
2012
zł
3 800 200,10

2 911 496,84

3 800 200,10

106 996,37
106 996,37

3 018 493,21

3 800 200,10

Koszty działalności operacyjnej
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Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe, z tytułu:
- usługi bankowe, podróże służbowe
- Koszty reprezentacji
Zmiana stanu produktów
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki
Koszt własny produkcji sprzedanej

12 miesięcy do
31 grudnia
2013
zł
703 872,41
17 120,85
2 310 622,41
3 334,31
495 604,64
48 009,56
20 100,45
17 072,53
3 027,92
3 598 664,63

12 miesięcy
do
31 grudnia
2012
zł
293 171,75
42 991,65
3 093 997,41
2 526,53
369 201,64
27 139,30
67 229,97
31 801,88
35 428,09
3 896 258,25

3 598 664,63

3 896 258,25

Pozostałe przychody operacyjne
12 miesięcy
do
31 grudnia
2013
zł
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Umorzone i przedawnione zobowiązania
Otrzymane odszkodowania, kary i grzywny
Otrzymane przepadłe kaucje i wadia
Darowizny otrzymane
Storno odpisów aktualizujących należności w związku z
zapłatą
Odpis ujemnej wartości firmy
Rozwiązane (zbędne) rezerwy z tytułu:
Pozostałe

12 miesięcy
do
31 grudnia
2012
zł

12 299,93
3,21
12 303,14

65,94
65,94

12 miesięcy
do
31 grudnia
2013
zł
4 117,50

12 miesięcy
do
31 grudnia
2012
zł

Pozostałe koszty operacyjne

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:
- wartości niematerialne i prawne
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- środki trwałe
- należności
- zapasy
Odpisane środki trwałe w budowie
Likwidacja wartości niematerialnych i prawnych
Likwidacja środków trwałych
Odpisanie należności przedawnionych, umorzonych,
nieściągalnych
Zapłacone odszkodowania kary i grzywny
Darowizny przekazane
Amortyzacja wartości firmy Styl.Media
Pozostałe

10 444,23

1 000,00
325 365,97
118,80
340 046,50

325 365,99
1 548,55
327 914,54

12 miesięcy
do
31 grudnia
2013
zł

12 miesięcy
do
31 grudnia
2012
zł

2 498,36

3 938,97
2 349,56

2 498,36

6 288,53

12 miesięcy
do
31 grudnia
2013
zł
7 833,16
4 392,11
29,00
1,57

12 miesięcy
do
31 grudnia
2012
zł
3 000,00
8 791,33
134,80
32,39

5 104,39
269,84

463,98

Przychody finansowe

Dywidendy
Odsetki uzyskane z tytułu udzielonych pożyczek powiązane
Odsetki uzyskane pozostałe (lokata)
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Dodatnie różnice kursowe zrealizowane
Dodatnie różnice kursowe nie zrealizowane
Pozostałe
Koszty finansowe

Odsetki od kredytów
Odsetki od pożyczek NALICZONE/NIEZAPŁACONE
Odsetki budżetowe
Odsetki pozostałe
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Ujemne różnice kursowe zrealizowane
Ujemne różnice kursowe niezrealizowane
Utworzone odpisy aktualizujące
Pozostałe
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17 630,07

12 422,50

Zyski i straty nadzwyczajne, z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek
dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Zyski losowe
Zyski pozostałe
Straty losowe
Straty pozostałe
Wynik na operacjach nadzwyczajnych
Podatek dochodowy od osób prawnych od wyniku

12 miesięcy
do
31 grudnia
2013
zł

12 miesięcy
do
31 grudnia
2012
zł

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Podatek dochodowy
Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem
dochodowym od wyniku finansowego brutto

Zysk/Strata brutto
Przychody nie stanowiące przychodów podatkowych
w tym:
Ujemna wartość firmy przy połączeniu spółek
Odsetki naliczone/niezapłacone
Przychody lat ubiegłych stanowiące przychody podatkowe
roku bieżącego
w tym:
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów
w tym:
Amortyzacja wartości firmy Styl.Media
Odsetki naliczone/niezapłacone od podmiotów powiązanych
Amortyzacja bilansowa Fotosik
Odpisy aktualizujące wartość należności
Inne koszty
Odpisy aktuaizujące wartość WNIP

12 miesięcy
do
31 grudnia
2013
zł
(923 046,49)
14 798,29

12 miesięcy
do
31 grudnia
2012
zł
(430 040,72)
1 381,41

12 299,93
2 498,36

1 381,41

0,00

12 000,00

712 118,10

12 000,00
388 838,06

325 365,97
4 392,11
335 861,93
10 444,23
127,81
5 104,39

325 365,99
8 926,13
1 000,00
1 546,61
16 323,00
35 676,33
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Wynagrodzenia niewypłacone
Koszty NKUP
Koszty lat ubiegłych stanowiące koszty uzyskania przychodów
w roku bieżącym
w tym:
Wynagrodzenia z lat ubiegłych wypłacone w roku bieżącym
Inne
Dochód do opodatkowania
Odliczenia od dochodu
w tym:
- straty z lat ubiegłych
- darowizny
Odliczenia razem
Podstawa opodatkowania
Podatek dochodowy (....%)
Pozostałe obowiązkowe obciążenia
Zysk/strata netto

22 293,74
8 527,92

4 733,06

16 323,00

4 733,06

16 323,00
0,00
(242 049,68)

0,00
(35 317,13)

0,00
(242 049,68)

0,00
(35 317,13)

(923 046,49)

(430 040,72)

Działalność zaniechana
W trakcie okresu obrotowego Spółka nie zaniechała działalności prowadzonej wcześniej oraz w
następnym okresie nie przewiduje zaniechania żadnej z prowadzonych działalności.
Zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie zostały uwzględnione w
sprawozdaniu finansowym
Po dacie bilansu do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca istotne
zdarzenia wpływające na sytuację materialną i finansową Spółki:
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Dane jednostek, w których Spółka posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji

Nazwa jednostki
Siedziba jednostki
Posiadany udział
%
Udział w całkowitej liczbie głosów
%
Wynik za okres obrotowy do 31.12.2013 zł

FashionStyle.pl Sp z o.o.
00-158 Warszawa ul. Nalewki 8/44
55%
55%
- 39 823,48 (strata)

Zatrudnienie
12 miesięcy do
31 grudnia 2012
przeciętna
liczba zatrudn.
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych
Pracownicy na stanowiskach robotniczych i pokrewnych

1
4

Ogółem

5

12 miesięcy
do
31 grudnia
2011
przeciętna
liczba
zatrudn.
1
5
6

Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo, które nie podlegają konsolidacji
Opis
Sprzedaż do podmiotu
powiązanego
Zakup od podmiotu
powiązanego

Nazwa spółki

Kwota

Fashionstyle.pl Sp z o.o.

8 260,23

Fashionstyle.pl Sp z o.o.

32 917,46

Instrumenty finansowe i zobowiązania warunkowe.
Pozycje nie wystąpiły.
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Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom
wchodzącym, w skład organów zarządzających i nadzorujących

Wynagrodzenia członków zarządu
Wynagrodzenia członków organów nadzorczych

12 miesięcy
do
31 grudnia
2013
zł
95 000,00
4 149,44
99 149,44

12 miesięcy
do
31 grudnia
2012
zł
90 000,00
4 149,44
94 149,44

Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta.
Obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego- 7 000,00 zł.

Prezes Zarządu
Piotr Bocheńczak

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych
mgr Iwona Starosta

Warszawa, dnia 19 luty 2014 roku

62

Digital Avenue S.A.
Jednostkowy raport roczny za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Oświadczenie Zarządu Digital Avenue S.A. w sprawie rzetelności
sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego

Zarząd Digital Avenue S.A. na podstawie § 5 u s t . 6.1 punkt 5) Załącznika Nr 3 do
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w
alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect” oświadcza, że wedle jego najlepszej
wiedzy, niniejsze roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2013 r. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z

obowiązującymi

zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację
majątkową i finansową Digital Avenue S.A. oraz jej wynik finansowy.
Ponadto Zarząd oświadcza, iż roczne sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki
zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Digital Avenue S.A., w tym opis
podstawowych ryzyk i zagrożeń związanych z prowadzoną działalnością.

Piotr Bocheńczak
Prezes Zarządu
Digital Avenue S.A.
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z
DZIAŁALNOŚCI DIGITAL AVENUE S.A.
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
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I. Informacje o jednostce:
1.1. Dane spółki:
FIRMA: DIGITAL AVENUE S.A.
FORMA PRAWNA: Spółka akcyjna
KRAJ SIEDZIBY: Polska
SIEDZIBA: Warszawa
ADRES: ul. Nalewki 8/44, 00-158 Warszawa
NIP: 897-172-94-52
REGON: 020512760
KRS: 0000282571
Wysokość kapitału zakładowego: 1.271.002,70 PLN (wpłacony w całości)
Strona www: www.digitalavenue.pl

1.2. Powstanie Spółki
Spółka Digital Avenue S.A. została powołana na mocy Aktu Założycielskiego z dnia 19
kwietnia 2007r. z inicjatywy MCI Management S.A. Dnia 14 czerwca 2007r. Sąd Rejonowy
dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał
postanowienie o wpisie Digital Avenue Spółka Akcyjna do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000282571.
Okres od dnia 01.01.2013r. do 31.12.2013r. stanowił siódmy rok obrotowy w działalności
Spółki.
1.3. Oddziały/zakłady
Spółka nie posiada wyodrębnionych organizacyjnie oddziałów.
1.4. Przedmiot działalności:
Digital Avenue S.A. wraz ze spółką zależną Fashionstyle Sp. z o.o. stanowią grupę
kapitałową ukierunkowaną na branże: lifestyle w Internecie. Spółka stawia sobie za cel
rozwój i zwiększanie wartości swoich przedsięwzięć poprzez dostarczanie treści, usług,
rozrywki

i

nowych

rozwiązań

na portalach tematycznie związanych z szeroko pojętym stylem życia. Większość
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przychodów osiąga na rynku reklamy internetowej oraz płatnych abonamentów za
korzystanie z usług internetowych.
Digital Avenue S.A. zarządza następującymi markami lub portalami:
• Styl.fm to grupa portali i usług internetowych skupiająca innowacyjne projekty internetowe
i mobilne, wokół których budowane są wirtualne społeczności. Portal posiada największy w
polskim Internecie katalog fryzur, mody, manicure i makijaży.
• Fotosik.pl to pierwszy i największy polski serwis umożliwiający dzielenie się zdjęciami i
filmami, odwiedzany przez liczną i aktywną społeczność korzystającą z bogatych
funkcjonalności serwisu takich jak: albumy grupowe, edycja zdjęć, komentowanie i ocenianie
zdjęć oraz wiele innych.
• FashionStyle.pl Sp. z o.o. to spółka zarządzająca grami internetowymi o tematyce
poświęconej modzie i stylowi życia, dedykowanymi głównie nastolatkom. Gry posiadają
ponad 400 tys. zarejestrowanych graczy. W Fashionstyle.pl można zostać wirtualną
projektantką, produkować ubrania, kreować trendy oraz zarabiać wirtualne pieniądze.
1.5. Zarząd
Zarząd Spółki jest jednoosobowy.
W skład Zarządu Spółki wchodzi:
Piotr Bocheńczak – Prezes Zarządu
1.6. Rada Nadzorcza
W skład Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia sprawozdania (od dnia 11.02.2014r.)
wchodzą:


Przewodniczący Rady Nadzorczej – Sylwester Janik



Członek Rady Nadzorczej – Maciej Bogaczyk



Członek Rady Nadzorczej – Tomasz Dalach



Członek Rady Nadzorczej – Olgierd Świda



Członek Rady Nadzorczej – Monika Kwiatkowska

1.7. Struktura akcjonariatu:
Struktura akcjonariatu według stanu na dzień 31.12.2013 roku przedstawiała się w sposób
następujący:
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Struktura akcjonariatu wedle stanu na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania
przedstawia się w sposób następujący:

II. Opis zmian, które wystąpiły w roku sprawozdawczym
2.1. Statut Spółki/ zmiany w kapitale
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W dniu 12 marca 2013 roku Zarząd Digital Avenue S.A. podjął uchwałę w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. Mocą
postanowień powołanej uchwały Zarząd podwyższył kapitał zakładowy z kwoty 1.265.002,70
zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwa złote siedemdziesiąt złotych) do
kwoty 1.271.002,70 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dwa złote
siedemdziesiąt groszy), to jest o kwotę 6 000,00 zł (sześć tysięcy złotych 00/100) w drodze
emisji 60 000 akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. W dniu 11
kwietnia 2013 roku Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, dokonał
rejestracji podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 1.265.002,70 zł
(jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwa złote siedemdziesiąt groszy) do kwoty
1.271.002,70 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dwa złote siedemdziesiąt
groszy), to jest o kwotę 6 000,00 zł (sześć tysięcy złotych 00/100) w drodze emisji 60 000
(sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii H, równych i niepodzielnych, o wartości
nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, wyemitowanych na podstawie
przedmiotowej uchwały Zarządu Spółki z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.
W związku z powyższym kapitał zakładowy Emitenta wynosi 1.271.002,70 zł (jeden milion
dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dwa złote siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na:
a) 6 420 000 (sześć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii A
o kolejnych numerach od 0 000 001 do 6 420 000, równych i niepodzielnych, o wartości
nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;
b) 2 093 220 (dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych
na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 0 000 001 do 2 093 220 równych i
niepodzielnych o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;
c) 2 228 914 (dwa miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset czternaście) akcji
zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 0 000 001 do 2 228 914 równych i
niepodzielnych o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;
d) 169 000 (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych
numerach od 000 001 do 169 000 równych i niepodzielnych o wartości nominalnej 0,10 PLN
(dziesięć groszy) każda akcja.
e) 912.227 (dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na
okaziciela serii E o kolejnych numerach od 000 001 do 912 227, równych i niepodzielnych o
wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;
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f) 176.666 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na
okaziciela serii F o kolejnych numerach od 000 001 do 176 666 równych i niepodzielnych o
wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;
g) 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o kolejnych
numerach od 000 001 do 650 000 równych i niepodzielnych o wartości nominalnej 0,10 PLN
(dziesięć groszy) każda akcja;
h) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o kolejnych numerach od
000 001 do 060 000 równych i niepodzielnych o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć
groszy) każda akcja.
Nabycie akcji własnych w roku bilansowym nie nastąpiło.
2.2. Zarząd:
Skład osobowy Zarządu uległ zmianie w roku 2013.
W okresie od 1 stycznia 2013 roku do 5 marca 2013 roku funkcję Prezesa Zarządu pełnił
Pan Piotr Wąsowski. W związku ze złożeniem – ze skutkiem od końca dnia 05.03.2013 r. –
przez dotychczasowego Prezesa Zarządu spółki Pana Piotra Wąsowskiego rezygnacji z
pełnionego stanowiska oraz na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 04/03/2013 z dnia 05
marca 2013 r., z dniem 06 marca 2013 r. na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powołany
został Pan Piotr Bocheńczak.
2.3. Rada Nadzorcza:
W okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do 05 marca 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki
liczyła 5 członków, odpowiednio:


Przewodniczący Rady Nadzorczej – Sylwester Janik



Członek Rady Nadzorczej – Piotr Pajewski



Członek Rady Nadzorczej – Tomasz Dalach



Członek Rady Nadzorczej – Olgierd Świda



Członek Rady Nadzorczej – Krzysztof Tomczyński

W dniu 05.03.2013 r. Pan Krzysztof Tomczyński złożył rezygnację z pełnienia funkcji
Członka Rady Nadzorczej Digital Avenue S.A., ze skutkiem od dnia 06.03.2013 r.
Jednocześnie – w związku z decyzją Pana Piotra Bocheńczaka i Piotra Wąsowskiego – w
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wykonaniu swych uprawnień osobistych opisanych w par. 26 pkt. 3c Statutu Digital Avenue
– do składu Rady Nadzorczej z dniem 06 marca 2013 r. powołano Pana Piotra
Wąsowskiego. Po zmianach w składzie Rady Nadzorczej liczba członków Rady Nadzorczej
spółki pozostała bez zmian i liczyła 5 osób, a skład Rady Nadzorczej od dnia 06 marca 2013
roku przedstawiał się następująco:


Przewodniczący Rady Nadzorczej – Sylwester Janik



Członek Rady Nadzorczej – Piotr Pajewski



Członek Rady Nadzorczej – Tomasz Dalach



Członek Rady Nadzorczej – Olgierd Świda



Członek Rady Nadzorczej – Piotr Wąsowski

Rada Nadzorcza Digital Avenue S.A. funkcjonowała w składzie powołanym powyżej do dnia
04.06.2013 roku. Z dniem 05.06.2013 r. MCI.Private Ventures Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty na podstawie par. 26 ust. 3 pkt. 1 (a) statutu Digital Avenue S.A. odwołał z
pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Digital Avenue S.A. Pana Piotra Pajewskiego.
Jednocześnie MCI.Private Ventures FIZ do składu Rady Nadzorczej z dniem 05 czerwca
2013 r. powołał Pana Macieja Bogaczyka. Po zmianach w składzie Rady Nadzorczej liczba
członków Rady Nadzorczej spółki pozostała bez zmian (5 osób) , a skład Rady Nadzorczej
przedstawiał się następująco:


Przewodniczący Rady Nadzorczej – Sylwester Janik



Członek Rady Nadzorczej – Maciej Bogaczyk



Członek Rady Nadzorczej – Tomasz Dalach



Członek Rady Nadzorczej – Olgierd Świda



Członek Rady Nadzorczej – Piotr Wąsowski

Na dzień 31 grudnia 2013 roku skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie w stosunku do
składu z dnia 05.06.2013r.
Po zakończeniu okresu sprawozdawczego skład Rady Nadzorczej uległ zmianie, a to z
dniem 11.02.2014 roku. W dniu 10.02.2014 roku Zarząd Spółki otrzymał , na podstawie
postanowień § 26 ust. 3 pkt. c) statutu Spółki, pismo akcjonariuszy Piotra Wąsowskiego oraz
Piotra Bocheńczaka, informujące, iż w wykonaniu swego uprawnienia wynikającego z
powołanego § 26 ust. 3 pkt. c) statutu Digital Avenue S.A, z dniem 11.02.2014 roku
powołują do składu Rady Nadzorczej Digital Avenue S.A. panią Monikę Kwiatkowską, z
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jednoczesną rezygnacją od dnia 11.02.2014 roku z pełnienia funkcji Członka Rady
Nadzorczej pana Piotra Wąsowskiego.
W konsekwencji powyższych zmian od dnia 11.02.2014r. skład Rady Nadzorczej przedstawia
się następująco:


Przewodniczący Rady Nadzorczej – Sylwester Janik



Członek Rady Nadzorczej – Maciej Bogaczyk



Członek Rady Nadzorczej – Tomasz Dalach



Członek Rady Nadzorczej – Olgierd Świda



Członek Rady Nadzorczej – Monika Kwiatkowska

III. Wynik finansowy/ Ocena uzyskanych efektów
3.1. Zastosowane zasady i metody rachunkowości
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z
ustawą z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku nr 76, poz. 694, z
późniejszymi zmianami), zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady
rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na
ich nabycie koszty, z zachowaniem zasady ostrożności.
3.2. Wynik finansowy
Spółka osiągnęła w 2013 roku ujemny wynik finansowy - stratę netto w kwocie 923 046,49
złotych (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące czterdzieści sześć złotych 49/100).
Zarząd Digital Avenue S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ustawy kodeks spółek
handlowych oraz w celu umożliwienia podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2013, wnioskuje,

aby strata

poniesiona za rok obrotowy 2013 została pokryta zyskiem lat przyszłych.
Szczegółowe informacje o wyniku finansowym jednostki prezentuje sprawozdanie finansowe
Spółki.
Na sprawozdanie finansowe składa się:


Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
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Bilans sporządzony na dzień na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujący po stronie
aktywów i pasywów kwotę 7 092 489,33 złotych



Rachunek zysków i strat wariant porównawczy za okres obrotowy od 1 stycznia do
31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w kwocie 923 046,49 złotych



Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia do 31
grudnia 2013 roku



Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.



Dodatkowe informacje i objaśnienia.

3.3. Prognoza rozwoju
Strategia rozwoju Spółki w roku 2014 przewiduje koncentrację działań mających na celu
rozbudowę portali zarządzanych przez Spółkę. Strategiczne cele Spółki w roku 2014
zmierzają do zwiększenia przychodów generowanych przez posiadaną przestrzeń reklamową
w portalach zarządzanych przez Spółkę. Ponadto skupimy się na zwiększeniu przychodów z
abonamentów użytkowników na portalu Fotosik.pl i uatrakcyjnieniu przedmiotowego
portalu dla użytkowników.
Spółka w okresie sprawozdawczym podejmowała i nadal podejmować będzie działania
restrukturyzacyjne, które ukierunkowane są na zminimalizowanie kosztów prowadzonej
działalności.
3.3. Aktualna i przewidywana sytuacja ekonomiczna Spółki
W opinii Zarządu sytuacja finansowa Spółki jest stabilna. Wprawdzie Spółka rok obrotowy
zamknęła stratą, jednak w kosztach prowadzonej działalności operacyjnej główny składnik
stanowi amortyzacja czyli koszt nie powodujący wydatków pieniężnych. W okresie
sprawozdawczym nie odnotowano zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na dalszą
działalność Spółki. Jednocześnie podejmowane działania optymalizacyjne winny w ocenie
Zarządu przynieść poprawę wyników w roku 2014.
IV. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki
Istotnym zdarzeniem w 2013 roku mającym wpływ na działalność Spółki było połączenie
Spółki ze spółką zależną Medousa sp. z o.o. ( właściciela serwisu Fotosik.pl). W dniu 9
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sierpnia 2013 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
dokonał wpisu połączenia Spółki Digital Avenue S.A. ze Spółką Medousa Sp. z o.o. do
rejestru przedsiębiorców KRS. Połączenie spółek nastąpiło w wyniku przejęcia spółki
zależnej Medousa Sp. z o.o. przez Spółkę Digital Avenue na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art.
515 § 1 oraz art. 516 § 6 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na
spółkę przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki oraz bez wymiany
udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej. Przeprowadzone połączenie
spółek miało na celu ograniczenie kosztów funkcjonowania grupy kapitałowej.
Serwis Fotosik został wyceniony wg wartości rynkowej na podstawie zaplanowanych
przychodów w momencie połączenia ze spółka zależną Medousa sp. z o.o.. Z uwagi na 10%
odchylenie od planowanych przychodów w 2013r Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu
testu na utratę wartości w grudniu 2014 roku, jeżeli przedmiotowe odchylenie będzie się
utrzymywać lub rosnąć.
Po dacie bilansowej nie wystąpiły zdarzenia istotnie wpływające na sytuacje majątkową
Spółki.

V.

Kredyty, poręczenia, gwarancje
W roku 2013 Spółka nie udzieliła poręczeń ani gwarancji, nie zaciągała kredytów ani
pożyczek.

VI. Opis ryzyk i zagrożeń
6.1. Ryzyko uzależnienia od dostawcy kampanii
Spółka współpracuje w zakresie pozyskiwania reklamodawców z podmiotem, który
gwarantuje spółce minimalne wynagrodzenie z tytułu emitowanych przez partnera form
reklamowych na witrynach spółki na rok 2014. W konsekwencji ryzyko utraty czy
zmniejszenia

przychodów

z

tytułu

udostępnienia

powierzchni

reklamowej

witryn

zarządzanych przez Spółkę dla zamieszczania form reklamowych jest w ocenie zarządu
minimalne.
6.2. Ryzyko koniunktury w branży reklamowej
Działalność spółki skoncentrowana jest na segmencie reklamy internetowej, która to branża
podlega wahaniom koniunkturalnym wynikającym z istnienia cyklów gospodarczych. Wpływ
koniunktury na działalność Spółki może objawiać się w postaci zmniejszonego popytu na jej
usługi. Przedsiębiorstwa redukując koszty, często w pierwszej kolejności sięgają po redukcję w
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zakresie wydatków na reklamę, co przekłada się na mniejsze przychody ze sprzedaży bądź też
niższe marże nakładane na sprzedawane usługi. Spadek zainteresowania przedsiębiorców
reklamą internetową może potencjalnie doprowadzić do spadku przychodów. Zarząd dążąc do
minimalizacji przedmiotowego ryzyka monitoruje na bieżąco tendencje rynkowe oraz
kształtuje stosunki umowne z partnerami biznesowymi w taki sposób, by przychody spółki nie
ulegały zmniejszeniu a jednocześnie podejmuje działania zmierzające do optymalizacji
kosztów.
Jednocześnie rynek internetowy w Polsce nadal rozwija się bardzo dynamicznie. Rosnąca
liczba użytkowników Internetu oraz zwiększona penetracja rynku (dostęp do Internetu)
powodują, że ryzyko spadku zainteresowania przedsiębiorców reklamą internetową jest
niewielkie.
Spółka nie posiadała instrumentów finansowych na dzień bilansowy.
VII. Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju:
Spółka nie prowadzi działalności w dziedzinie badań i rozwoju.

Zarząd:
1. Prezes Zarządu Spółki: Piotr Bocheńczak
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Informacja na temat stosowania zasad „Dobre praktyki Spółek notowanych na
NewConnect”

Informacja DIGITAL AVENUE S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad
zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31
października 2008r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, zmienionych
Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31
marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na
NewConnect”.

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z
wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz
najnowszych narzędzi komunikacji, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i
interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych
metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiać
transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, wykorzystując
w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać
transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet rejestrować
przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.
TAK, Z WYJĄTKIEM TRANSMISJI OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEZ INTERNET
W OCENIE SPÓŁKI KOSZTY ZWIĄZANE Z TRANSMISJĄ OBRAD SĄ
NIEWSPÓŁMIERNE DO EWENTUALNYCH KORZYŚCI. JEDNOCZEŚNIE
JEDNAK SPÓŁKA ZAPEWNIA, ŻE BĘDZIE RZETELNIE UDOSTĘPNIAĆ
INFORMACJE
NA
TEMAT
PRZEDMIOTU
OBRAD
WALNEGO
ZGROMADZENIA WSZYSTKIM AKCJONARIUSZOM KAŻDĄ DROGĄ POZA
TRANSMISJĄ INTERNETOWĄ.
2. Spółka zapewnia efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i
perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.
TAK
3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:
3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa)
TAK
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3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje
najwięcej przychodów
TAK
3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku
TAK
3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki
TAK
3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o
powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami
reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki
NIE, CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ NIE BYLI PROSZENI O
PRZEKAZYWANIE TAKICH INFORMACJI. SPÓŁKA NIEZWŁOCZNIE ZALECI
PRZEWODNICZĄCEMU RADY UZYSKANIE STOSOWNYCH OŚWIADCZEŃ, A
PO ICH UZYSKANIU INFORMACJE ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE.
3.6. dokumenty korporacyjne spółki
TAK
3.7. zarys planów strategicznych spółki
TAK
3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z
założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent takie
publikuje),
NIE, SPÓŁKA NIE PUBLIKOWAŁA PROGNOZ NA 2013 ROK
3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji
znajdujących się w wolnym obrocie
TAK
3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie
oraz kontakty z mediami
TAK
3.11. skreślony

76

Digital Avenue S.A.
Jednostkowy raport roczny za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe
TAK
3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych
zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych
TAK – W RAPORTACH BIEŻĄCYCH
3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych
zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z
uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny
być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji
inwestycyjnych
TAK – W RAPORTACH BIEŻĄCYCH
3.15. skreślony
3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w
trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania
NIE DOTYCZY (BRAK PYTAŃ).
PRZEDMIOTOWĄ ZASADĘ.

JEŚLI

BĘDĄ,

SPÓŁKA

WYPEŁNI

3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub
porządku obrad wraz z uzasadnieniem
NIE WYSTĄPIŁY PRZEDMIOTOWE ZDARZENIA, JEŚLI WYSTĄPIĄ, SPÓŁKA
BĘDZIE WYPEŁNIAĆ TĄ ZASADĘ
3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia
przerwy
JEŚLI PRZERWY W OBRADACH WYSTĄPIĄ, SPÓŁKA BĘDZIE WYPEŁNIAĆ
TĘ ZASADĘ
3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług
Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów
telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy
NIE DOTYCZY – BRAK UMOWY Z AUTORYZOWANYM DORADCĄ
3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,
NIE. INFORMACJA NIEZWŁOCZNIE BĘDZIE UZUPEŁNIONA.
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POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA
ODDZIAŁ – DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO W WARSZAWIE, Z
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. PUŁAWSKA 15
3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12
miesięcy
TAK
3.22. skreślony
Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób
umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji
informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych,
istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie
internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.
TAK
4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku
polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie
internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z
przepisami obowiązującymi emitenta.
TAK
5. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb
inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna
wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie
www.GPWInfoStrefa.pl.
TAK
6. Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego
Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec
emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym
Doradcą.
NIE DOTYCZY – BRAK UMOWY Z AUTORYZOWANYM DORADCĄ
7. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie
dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie
powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.
TAK, O ILE SPÓŁKA PODPISZE UMOWE Z AUTORYZOWANYM DORADCĄ.
NA CHWILĘ OBECNĄ NIE DOTYCZY.
8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i
informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.
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TAK, W TRAKCIE TRWANIA UMOWY Z AUTORYZOWANYM DORADCĄ
9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym:
9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady
nadzorczej.
TAK
9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od
emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.
NIE DOTYCZY – BRAK UMOWY Z AUTORYZOWANYM DORADCĄ
10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego
zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania
zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.
TAK
11. Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien
organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.
NIE, TAKIE SYTUACJE W ROKU 2013 NIE MIAŁY MIEJSCA; NIE WYSTĄPIŁY
ZDARZENIA WYMAGAJĄCE ORGANIZACJI TEGO TYPU SPOTKAŃ.
12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna
precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego
upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym
podjęcie decyzji inwestycyjnej.
TAK , W RAZIE WYSTĄPIENIA. W 2013 ROKU TAKIE SYTUACJE NIE MIAŁY
MIEJSCA.
13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu
czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w
których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.
TAK
13a. W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co
najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce,
informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie
określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie
dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i
przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku
upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego
zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
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TAK
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 uzasadnienia.
NIE DOTYCZY
15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać
tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do
dywidendy.
NIE DOTYCZY
16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca.
Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:
- informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które
w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz
wyników finansowych emitenta,
- zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu
bieżącego w okresie objętym raportem,
- informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała
miejsce w okresie objętym raportem,
- 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
NIE. 10 stycznia 2013 roku Zarząd Spółki opublikował raport, w którym poinformował, iż
podjął decyzję o zaprzestaniu stosowania przedmiotowej praktyki począwszy od raportu za
styczeń 2013 roku. Emitent na bieżąco publikuje wszelkie informacje dotyczące działalności
operacyjnej Emitenta, które mogą mieć wpływ na wyniki finansowe Emitenta oraz na wartość
notowanych instrumentów finansowych. W ocenie Emitenta publikowane raporty bieżące i
okresowe zapewniają akcjonariuszom oraz inwestorom dostęp do wyczerpujących informacji
dających pełny obraz sytuacji Emitenta, co zdaniem Emitenta ogranicza ryzyko związane z nie
stosowaniem
przedmiotowej
zasady
ładu
korporacyjnego.
16a. W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w
Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent
powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów
bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.
TAK
17. skreślony
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