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1. PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE
1.1. DANE REJESTROWE
Firma
Digital Avenue
Siedziba
Warszawa
Adres:
Słomińskiego 5/131 , 00-195 Warszawa
REGON
020512760
NIP
897-172-94-52
Forma prawna
Spółka Akcyjna
Numer w KRS
0000282571
Wysokość kapitału zakładowego: 1.271.002,70 PLN (wpłacony w całości)
Strona www
www.digitalavenue.pl

1 | PODSTAWOWE DANE
2.
1.1.2. GŁÓWNY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI EMITENTA
Digital Avenue S.A. wraz ze spółką zależną Fashionstyle Sp. z o.o. stanowią grupę kapitałową
ukierunkowaną na branże: lifestyle w Internecie. 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 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.
Serwis Fotosik.pl posiada w swej ofercie usługi płatne, które stanowią znaczący odsetek
przychodów. Główne kategorie przychodów to:
przychody z tytułu reklamy internetowej,
sprzedaż abonamentów w serwisie Fotosik.pl,
sprzedaż produktów mobilnych.
Digital Avenue S.A. zajmuje się zarówno nadzorem i koordynacją strategii, jak i sprzedażą i
marketingiem oraz bezpośrednią działalnością operacyjną. W okresie objętym sprawozdaniem
Spółka koncentrowała się m.in. na rozwoju serwisów zarządzanych przez Spółkę, optymalizacji
infrastruktury technicznej i procesów zarządzania serwisami, a także na wsparciu marketingowym
i zarządczym dla spółki z Grupy Kapitałowej Digital Avenue – Fashionstyle.pl Sp. z o.o.
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W ramach rozwoju zarządzanych przez Spółkę portali, w II kwartale 2015 roku podjęto
następujące działania: kontynuacja rozpoczętych w III kwartale 2014r. prac nad nową wersją
portalu Fotosik.pl ( planowane zakończenie prac: sierpień 2015r.)
Fashionstyle.pl Sp. z o.o. – podmiot zależny od Digital Avenue S.A.
FashionStyle.pl Sp. z o. o. to spółka zajmująca się tworzeniem i rozwojem gier w segmencie
MMO (Massively Multiplayer Online Game) dla młodzieży i nastolatek.

1.3. ORGANY SPÓŁKI: ZARZĄD I RADA NADZORCZA
Digital Avenue S.A.
Zarząd Spółki
Prezes Zarządu – Piotr Bocheńczak
W okresie sprawozdawczym tj. w okresie od 01 kwietnia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku
funkcję Prezesa Zarządu pełnił Pan Piotr Bocheńczak – Zarząd działał w niezmienionym
składzie.
Mandat p. Piotra Bocheńczaka - powołanego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki w dniu 06
marca 2013 roku uchwałą Rady Nadzorczej nr 04/03/2013 z dnia 05 marca 2013 r. - wygasł z
dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz
rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014, wobec faktu, że zgodnie z postanowieniami § 20
ust. 1 Statutu Spółki kadencja Zarządu Spółki trwa dwa lata, (rok obrotowy 2014 stanowił drugi
rok sprawowania przez p. Piotra Bocheńczaka funkcji Prezesa Zarządu Spółki) a w myśl
postanowień ust. 5 powołanego § 20 Statutu Spółki mandaty członków Zarządu wygasają z
dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek
zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.
Przy czym Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu plenarnym w dniu 24 czerwca 2015r. powołała
pana Piotra Bocheńczaka na kolejną 2-letnią kadencję, o czym Spółka komunikowała w raporcie
bieżącym nr 8/2015 z dnia 25.06.2015r.
Rada Nadzorcza:
W II kwartale 2015 roku nie wystąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
Skład Rady Nadzorczej IV kadencji Spółki w okresie sprawozdawczym przedstawiał się
następująco:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Sylwester Janik
Członek Rady Nadzorczej – Maciej Bogaczyk
Członek Rady Nadzorczej – Monika Kwiatkowska
Członek Rady Nadzorczej – Roman Bryś
Członek Rady Nadzorczej – Sławomir Ziemski

4

Digital Avenue S.A.
Jednostkowy raport kwartalny za okres od 1 IV do 30 VI 2015 r.

Fashionstyle.pl Sp. z o.o.
Zarząd Spółki :
Prezes Zarządu – Aleksandra Sitarska
W okresie od 01 kwietnia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku Zarząd działał w niezmienionym
składzie.
W Spółce Fashionstyle sp. z o.o. nie funkcjonuje Rada Nadzorcza (organ nieobligatoryjny).

1.4. AKCJONARIAT SPÓŁKI
Na dzień przekazania raportu tj. na dzień 14 sierpnia 2015 roku, akcjonariat Spółki przedstawia
się następująco:
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2.
INFORMACJE
O
ZASADACH
PRZYJĘTYCH
PRZY
SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH
STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI
Raport kwartalny spółki Digital Avenue S.A. został sporządzony zgodnie z wytycznymi
Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” (postanowienia § 5
ust. 4.1 i 4.2).
Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o
rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. W sprawozdaniu finansowym
Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Wynik finansowy Spółki za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. obejmuje wszystkie osiągnięte
i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z
zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Rachunek Zysków i Strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym.
Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad
obowiązujących w Spółce w 2014 roku.
Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego
dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.
Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i
strat w wariancie porównawczym.
Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym
korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości
aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału
własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w sposób inny, niż wniesienie wkładów przez
udziałowców lub właścicieli.
Przychody odsetkowe są ujmowane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej
stropy procentowej).
Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez
Zgromadzenie Wspólników / Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki, w którą jednostka
zainwestowała, uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono innych dzień prawa do
dywidendy.
Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie
sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie
zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które
doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w sposób inny,
niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.
Na wynik finansowy netto składają się:
- wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
( pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),
- wynik operacji finansowych,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego
podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.
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c.

Rachunek przepływów pieniężnych

Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
d.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów
poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową przy zastosowaniu następujących
stawek amortyzacyjnych:
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Koncesje, patenty, licencje i znaki towarowe
Wartość firmy
Oprogramowanie
Inne

20%
50%
20%
50%
20%

Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych
jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w
następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu wartości niematerialnych i
prawnych do używania.
e.

Środki trwałe

W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej
użyteczności
dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby
jednostki. Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub
kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej
utraty ich wartości.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie
obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu,
przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi
zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe,
pomniejszony o przychody z tego tytułu.
Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów
poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję).
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej
niż po przyjęciu środka trwałego do używania.
W poszczególnych grupach stosowane są następujące stawki i metody amortyzacji:
Budynki
Urządzenia techniczne i maszyny
Środki transportu
Inne

- %
- %
- %
30 %

W przypadku wystąpienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środków trwałych
stosowne odpisy aktualizujące pomniejszają wartość bilansową środków trwałych. Odpisy
aktualizujące spowodowane trwałą utratą wartości obciążają pozostałe koszty operacyjne, a w
odniesieniu do środków trwałych, których wycena została zaktualizowana, zmniejszają
odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny różnice spowodowane aktualizacją wyceny.
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Ewentualną nadwyżkę odpisu aktualizującego, nad różnicami z aktualizacji wyceny zalicza się do
pozostałych kosztów operacyjnych.
f.

Inwestycje

Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających
z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend
(udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w
szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które
nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane w celu osiągnięcia tych korzyści.
Inwestycje w akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych
Akcje i udziały jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych wycenia się
według ceny nabycia. W przypadku trwałej utraty wartości, nie później niż na koniec okresu
sprawozdawczego, wartość udziałów i akcji pomniejsza się o odpis wyrażający trwałą utratę
wartości.
g.

Leasing

Gdy Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjęła do używania obce
środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, na mocy których następuje przeniesienie
zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących
przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w bilansie.
h.

Zapasy

Zapasy są wyceniane według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia nie wyższych, niż cena
sprzedaży netto.
i.
Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i
zobowiązania finansowe
Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty
poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów
operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis
aktualizujący.
Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.
Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania
według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia
poprzedzającego ten dzień.
Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po
obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank
Polski.
j.

Rozliczenia międzyokresowe
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Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych
okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w
wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
k.

Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy stanowią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.
l.

Opodatkowanie

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część
odroczoną. Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczane
zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w związku z występowaniem
przejściowych różnic między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i
pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia. Aktywa z
tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do
odliczenia od podatku dochodowego, przy uwzględnieniu zasady ostrożności,
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w związku z występowaniem
dodatnich różnic przejściowych między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością
aktywów i pasywów a ich wartością podatkową.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy
uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku
podatkowego.
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane dla potrzeb
prezentacji w sprawozdaniu finansowym.
m.

Różnice kursowe

Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w
walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą
należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się
odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do
kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu
wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i
prawnych.
n.

Instrumenty finansowe

Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny,
zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zasady wyceny i ujawniania
aktywów finansowych opisane w poniższej nocie nie dotyczą instrumentów finansowych
wyłączonych z Rozporządzenia w tym w szczególności udziałów i akcji w jednostkach
podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i
ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów
finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe.
Podział instrumentów finansowych
Aktywa finansowe dzieli się na:
• aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
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• pożyczki udzielone i należności własne,
• aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
• aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
Zobowiązania finansowe dzieli się na:
• zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
• pozostałe zobowiązania finansowe.
Zasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych
Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie
nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych
składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub
wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten
dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji.
Aktywa finansowe nabyte w wyniku transakcji dokonanych na rynku regulowanym wprowadza się
do ksiąg rachunkowych w dniu ich zawarcia.
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się aktywa nabyte w celu osiągnięcia
korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych
czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, a także inne aktywa
finansowe, bez względu na zamiary, jakimi kierowano się przy zawieraniu kontraktu, jeżeli
stanowią one składnik portfela podobnych aktywów finansowych, co do którego jest duże
prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści ekonomicznych. Do
aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się
pochodne instrumenty finansowe, z wyjątkiem przypadku, gdy Spółka uznaje zawarte kontrakty
za instrumenty zabezpieczające. Do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza
się również zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych papierów wartościowych oraz innych
instrumentów finansowych, w przypadku zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży krótkiej.
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej, natomiast skutki
okresowej wyceny, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających,
zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w
którym nastąpiło przeszacowanie.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się
niezakwalifikowane do pożyczek udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, dla
których zawarte kontrakty ustalają termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz określają
prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych, na przykład
oprocentowania, w stałej lub możliwej do ustalenia kwocie, pod warunkiem że Spółka zamierza i
może utrzymać te aktywa do czasu, gdy staną się one wymagalne.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się według zamortyzowanego
kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
Pożyczki udzielone i należności własne
Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich
wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej
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stronie kontraktu środków pieniężnych. Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza
się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio
drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że
zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi.
Pożyczki udzielone i należności własne, które Spółka przeznacza do sprzedaży w krótkim
terminie, zalicza się do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.
Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności,
a także wpłat dokonanych przez Spółkę celem nabycia instrumentów kapitałowych nowych
emisji, również wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie
pierwotnym, a w przypadku praw do akcji - także w obrocie wtórnym.
Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, tj.
zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Udzielone
pożyczki i należności własne przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, wycenia się
według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Aktywa finansowe nie zakwalifikowane do powyższych kategorii zaliczane są do aktywów
finansowych dostępnych do sprzedaży.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się w wartości godziwej zaś zyski i straty z
wyceny ujmowane są w kapitale z aktualizacji wyceny. W przypadku oprocentowanych
instrumentów dłużnych zaliczonych do tej kategorii część odsetkowa ustalona przy zastosowaniu
metody efektywnej stopy procentowej jest odnoszona bezpośrednio do rachunku zysków i strat.
Zobowiązania finansowe
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym w szczególności instrumenty pochodne
o ujemnej wartości godziwej, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające,
wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są
bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
Zobowiązania finansowe przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, wycenia się według
wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.
Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, tj.
zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
Wszystkie zobowiązania finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia
kontraktu.
Waluta funkcjonalna
Pozycje zawarte w sprawozdaniu finansowym są mierzone przy
użyciu waluty podstawowej dla środowiska ekonomicznego, w którym Spółka działa („waluta
funkcjonalna”), czyli złoty polski. Walutą prezentacyjną sprawozdania
finansowego jest również złoty polski („zł”). Dane w sprawozdaniu prezentowane są w złotych.
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3. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II
KWARTAŁ 2015 ROKU
BILANS
Informacja
Dodatkowa
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

30 czerwca
2015 30 czerwiec 2014
zł
3 824 239,68
3 501 318,21
93 641,73
216 910,67
3 190 765,81
0,00

6 031 776,95
5 813 681,48
1 065 391,73
542 276,65
4 206 013,10
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

0

9 693,34
9 693,34
0,00
0,00
0,00
0,00
9 693,34
0,00
0,00

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

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

2

34 762,61
0,00
0,00
34 762,61

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

34 762,61
0,00
0,00
0,00

218 095,47
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 dochodowego
Inne rozliczenia międzyokresowe

0

278 465,52
278 465,52
0,00

0,00
0,00
0,00

548 058,86

224 295,49

B. Aktywa obrotowe
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l. Zapasy
Materiały
Półprodukty i produkty w toku
Produkty gotowe
Towary
Zaliczki na dostawy

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

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

3

243 652,85
295,19
295,19
295,19
0,00
0,00
243 357,66

190 352,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190 352,13

221 157,66
0,00
0,00
0,00
17 050,00
5 150,00

185 552,13
0,00
0,00
0,00
4 800,00
0,00

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

4

299 906,01
13 643,54
0,00
0,00
13 643,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
286 262,47
249 635,93
36 626,54
0,00
0,00

28 693,36
27 399,70
0,00
0,00
27 399,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 293,66
1 293,66
0,00
0,00
0,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

5

4 500,00

5 250,00

4 372 298,54

6 256 072,44

Aktywa razem

Informacja
Dodatkowa
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

0

0
0
0
0

30 czerwca
2015 30 czerwiec 2014
zł
zł
4 198 959,57
1 271 002,70
0,00
0,00
6 045 285,25
0,00
0,00
(2 575 881,05)

6 095 159,85
1 271 002,70
0,00
0,00
8 191 423,70
0,00
0,00
(2 575 881,05)

13

Digital Avenue S.A.
Jednostkowy raport kwartalny za okres od 1 IV do 30 VI 2015 r.

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

0

(541 447,33)
0,00

(791 385,50)
0,00

173 338,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

160 912,59
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
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
z tytułu wynagrodzeń
inne
Fundusze specjalne

6

173 338,97
1 994,37

160 912,59
0,00

1 994,37
0,00
0,00
171 344,60
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
160 912,59
22 430,41
0,00
0,00

20 124,73
0,00
0,00
0,00
116 760,22
34 459,65
0,00

30 139,53
0,00
0,00
0,00
47 368,25
33 349,40
27 625,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe
Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe

0

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

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

4 372 298,54

6 256 072,44

Pasywa razem
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3.2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (PLN)- wariant porównawczy
30 czerwca
2015

30 czerwca
2014

od 1.04.2015
do 30.06.2015

od 1.04.2014
do 30.06.2014

zł

zł

zł

zł

862 149,44

1 600 081,06

455 160,86

807 789,68

1 231,39
862 149,44
0,00

2 474,17
1 600 081,06
0,00

658,53
455 160,86
0,00

816,07
807 789,68
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

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

1 240 989,37
519 634,18
7 524,97
399 539,46
86,00
0,00
285 866,38
27 844,58
493,80
0,00

2 227 652,80
688 066,83
13 545,87
1 215 699,11
1 917,60
273 703,86
28 800,00
5 919,53
0,00

632 005,69
259 775,42
3 698,24
217 931,76
23,00
0,00
137 023,39
13 290,28
263,60
0,00

1 117 797,95
342 420,71
4 479,96
612 377,40
615,50
0,00
139 340,36
15 011,60
3 552,42
0,00

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)

(378 839,93)

(627 571,74)

(176 844,83)

(310 008,27)

207,44
0,00
0,00
207,44

1 731,28
0,00
0,00
1 731,28

192,29
0,00
0,00
192,29

24,86
0,00
0,00
24,86

162 683,58
0,00
0,00
162 683,58

162 684,67
0,00
0,00
162 684,67

81 341,50
0,00
0,00
81 341,50

81 342,16
0,00
0,00
81 342,16

(541 316,07)

(788 525,13)

(257 994,04)

(391 325,57)

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

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

131,26
18,32

2 860,37
2 860,37

51,64
18,32

1 114,53
1 170,28

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

D. Pozostałe przychody operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne
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
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
H. Koszty finansowe
Odsetki, w tym:
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– dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne

0,00
0,00
0,00
112,94

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

0,00
0,00
0,00
33,32

0,00
0,00
0,00
(55,75)

(541 447,33)

(791 385,50)

(258 045,68)

(392 440,10)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

(541 447,33)

(791 385,50)

(258 045,68)

(392 440,10)

L. Podatek dochodowy

0,00

0,00

0,00

0,00

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

(541 447,33)

(791 385,50)

(258 045,68)

(392 440,10)

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

N. Zysk (strata) netto (K–L–M)

3.4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
30 czerwca 2015

30 czerwca 2014

zł

zł

(541 447,33)

(791 385,50)

II. Korekty razem

584 520,08

806 698,50

Amortyzacja

519 634,18

688 066,83

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

0,00

0,00

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

0,00

2 860,37

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

0,00

0,00

Zmiana stanu rezerw

0,00

0,00

Zmiana stanu zapasów

0,00

0,00

Zmiana stanu należności

(62 635,45)

(17 211,41)

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

(30 661,64)

(25 348,36)

(4 500,00)

(4 351,92)

162 682,99

162 682,99

43 072,75

15 313,00

10 697,47

6 416,69

0,00

0,00

Z aktywów finansowych, w tym:

10 697,47

6 416,69

w jednostkach powiązanych

10 697,47

6 416,69

w pozostałych jednostkach

0,00

0,00

– zbycie aktywów finansowych

0,00

0,00

– dywidendy i udziały w zyskach

0,00

0,00

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
l. Zysk (strata) netto

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty (w tym amortyzacja wartości firmy)
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
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– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

0,00

0,00

– odsetki

0,00

0,00

– inne wpływy z aktywów finansowych

0,00

0,00

Inne wpływy inwestycyjne

0,00

0,00

II. Wydatki

0,00

0,00

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

0,00

0,00

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

Na aktywa finansowe, w tym:

0,00

0,00

w jednostkach powiązanych

0,00

0,00

w pozostałych jednostkach

0,00

0,00

– nabycie aktywów finansowych

0,00

0,00

– udzielone pożyczki długoterminowe

0,00

0,00

0,00

0,00

10 697,47

6 416,69

0,00

(19 683,03)

0,00

0,00

Kredyty i pożyczki

0,00

(19 683,03)

Emisja dłużnych papierów wartościowych

0,00

0,00

Inne wpływy finansowe

0,00

0,00

II. Wydatki

0,00

(2 860,37)

Nabycie udziałów (akcji) własnych

0,00

0,00

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

0,00

0,00

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

0,00

0,00

Spłaty kredytów i pożyczek

0,00

0,00

Wykup dłużnych papierów wartościowych

0,00

0,00

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

0,00

0,00

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

0,00

0,00

Odsetki

0,00

(2 860,37)

Inne wydatki finansowe

0,00

0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (l–ll)

0,00

(22 543,40)

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

53 770,22

(813,71)

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

53 770,22

(813,71)

F. Środki pieniężne na początek okresu

232 492,25

2 107,37

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:

286 262,47

1 293,66

Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
l. Wpływy
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do kapitału

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

– o ograniczonej możliwości dysponowania
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3.5 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
30 czerwca 2015
6 886 545,35

30 czerwiec 2014
zł
7 809 591,84

6 886 545,35

7 809 591,84

zł
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
zwiększenie (z tytułu)
zmniejszenie (z tytułu)
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

1 271 002,70
0,00
0,00
1 271 002,70

1 271 002,70
0,00
0,00
1 271 002,70

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

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Udziały (akcje) własne na początek okresu
zwiększenie
zmniejszenie
Udziały (akcje) własne na koniec okresu

0,00

0,00

0,00

0,00

8 191 423,70

8 191 423,70

0,00
(2 146 138,45)
(2 146 138,45)
6 045 285,25

0,00
0,00
8 191 423,70

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
zwiększenie (z tytułu)
zmniejszenie (z tytułu)
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

(2 575 881,05)

(1 652 834,56)

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– korekty błędów podstawowych
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie (z tytułu)
zmniejszenie (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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 roku poprzedniego
zmniejszenie (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

(2 575 881,05)

(1 652 834,56)

(2 575 881,05)
0,00
0,00
(2 575 881,05)

(1 652 834,56)
(923 046,49)
(923 046,49)
0,00
(2 575 881,05)

Zysk (strata) z lat biegłych na koniec okresu

(2 575 881,05)

(2 575 881,05)

Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
zwiększenie (z tytułu)
zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
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Wynik netto
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)

(541 447,33)

(791 385,70)

4 198 959,57

6 095 159,65

0,00

0,00

4. CHARAKTERYSTYKA
ISTOTNYCH
DOKONAŃ
LUB
NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY
RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH
CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM
CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI
W II kwartale 2015 roku Spółka osiągnęła przychody w wysokości 455 160,86 zł. W porównaniu
do II kwartału roku poprzedniego nastąpił spadek przychodów, którego przyczyną jest
zakończenie umowy o świadczenia wzajemne. Stąd także odpowiedni spadek kosztów w tym
okresie. Strata Spółki w II kwartale wzrosła do kwoty 541 tyś i w dalszym ciągu jest
spowodowana wysokimi kosztami amortyzacji, które sumarycznie w wyniosły 681 tyś. Poprawie
uległa płynność Spółki – poziom środków pieniężnych na koniec kwartału zamknął się kwotą
286 tyś. Zysk przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od kredytów, podatków oraz
amortyzacji czyli wskaźnik EBITDA wyniósł 141 tyś w porównaniu do 62 tyś w analogicznym
okresie roku poprzedniego.

5. INFORMACJA NA
INNOWACYJNYCH
RAPORTEM

TEMAT WPROWADZENIA ROZWIĄZAŃ
W SPÓŁCE W OKRESIE OBJETYM

Emitent w okresie sprawozdawczym nie podejmował inicjatyw nastawionych na innowacyjność
w przedsiębiorstwie.
Podjęte aktywności w zakresie zmian w portalach Spółki wskazano w punkcie 1.2 niniejszego
raportu.

6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA
ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI
Nie dotyczy.
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7. STANOWISKO
ZARZĄDU
ODNOŚNIE
MOŻLIWOŚCI
ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH DOTYCHCZAS PROGNOZ
WYNIKÓW FINANSOWYCH NA 2015 ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW
ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM
Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych w 2015 roku.

8. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ
EMITENTA
FIRMA
FORMA PRAWNA
KRAJ SIEDZIBY
SIEDZIBA
ADRES
TELEFON
FAKS
ADRES E-MAIL
ADRES STRONY WWW
NIP
REGON
KRS

Fashionstyle.pl Sp. z o.o.
Spółka z o.o.
Polska
Warszawa
ul. Nalewki 8/44 , 00-158 Warszawa
22 627 37 58
22 627 37 58
biuro@fashionstyle.pl
www.fashionstyle.pl
5252521215
145871082
0000401337

9. WSKAZANIE PRZYCZYN NIE SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA
SKONSOLIDOWANEGO
Emitent nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych na podstawie art. 58
Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994r.
10.

INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY ZATRUDNIONYCH PRZEZ
EMITENTA

Na dzień 30.06.2015 roku liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty stanowi 5 osób
(z tego 2 przebywają na zasiłkach macierzyńskich lub wychowawczych)
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