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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.
Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju portali podlegających Digital Avenue S.A., serwisy
stanowiące główne aktywa Spółki - serwis fotosik.pl oraz Styl.fm były w roku 2014
systematycznie rozbudowywane i ulepszane.
Na stanowisku Prezesa Digital Avenue S.A., w roku obrotowym 2014 skupiłem się na
rozwoju i optymalizacji funkcjonowania wszystkich portali zarządzanych przez Digital
Avenue. Działalność przedmiotową zamierzam kontynuować w roku 2015. Jednym z
moich kluczowych celów będzie również dalszy rozwój nowego pionu działalności Digital
Avenue - e-commerce. Strategiczne cele Spółki w roku 2015 zmierzają do zwiększenia
przychodów generowanych przez posiadaną przestrzeń reklamową w portalach
zarządzanych przez Spółkę.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim Akcjonariuszom Digital Avenue S.A. za
zaufanie i zapewniam, że sytuacja finansowa Spółki będzie ulegać dalszej poprawie.
Piotr Bocheńczak
Prezes Zarządu
Digital Avenue S.A.

Wybrane dane finansowe w tyś złotych przeliczone na euro

WYBRANE DANE
(tys. PLN i tys. EUR)

od
od
01.01.2014 01.01.2013
do
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31.12.2014 31.12.2013
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230 385
4 944 408

1 437
7 092 489

54 994
1 160 033

341
1 710 187

0

0

0

0

181 017

173 141

42 469

41 749

232 492

2 107

54 546

508

0

0

0

0

Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny

204 001
4 740 407

205 944
6 886 545

47 862
1 112 171

49 659
1 660 529

Kapitał podstawowy

1 271 003

1 271 003

298 196

306 472

Liczba akcji (w szt.)

12 710 027

12 710 027

Przychody ze sprzedaży
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Zysk (strata) netto
Środki pieniężne netto z działalności
operacyjnej
Przepływy środków pieniężnych z
działalności inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z
działalności finansowej
Zwiększenie / (zmniejszenie) netto
środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów
Suma bilansowa
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa
pieniężne
Zobowiązania długoterminowe

Przeliczenia dokonano według:

11 823 360 11 823 361

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów wg. średniego kursu NBP na dzień bilansowy, tj.
na 31.12.2014 - 4,2623 - tabela nr 252/A/NBP/2014
na 31.12.2013 - 4,1472 - tabela nr 251/A/NBP/2013
Poszczególne pozycje sprawozdania z dochodu oraz rachunku przepływów pieniężnych wg
kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących
na ostatni dzień miesiąca danego okresu sprawozdawczego, tj.
w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 – 4,1893
w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 – 4,2110

OPINIA I RAPORT
Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

DIGITAL AVENUE
SPÓŁKA AKCYJNA
W WARSZAWIE
ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014
ROKU

CSWP Audyt Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Kopernika 34
00-336 Warszawa
tel.: +48 22 101 20 01
faks: +48 22 100 59 94
www.cswp.pl

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Digital Avenue S.A.
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Spółki
Digital Avenue S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Słomińskiego 5/131 („Spółka”),
na które składa się wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans
sporządzony na dzień
31 grudnia 2014 r., rachunek zysków i strat,
zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych za rok
obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. oraz dodatkowe informacje i
objaśnienia.
Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Zarząd
Spółki.
Zarząd Spółki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego
Spółkę 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 2013 r., poz. 330 z późniejszymi
zmianami), zwanej dalej „Ustawą o rachunkowości”.
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 Spółki oraz
o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego
sporządzenia.

Sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2013 r. podlegało badaniu przez innego biegłego rewidenta, który z
datą 7 kwietnia 2014 r. wyraził o tym sprawozdaniu opinię z zastrzeżeniem.
Nasza opinia dotyczy jedynie sprawozdania finansowego za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2014 r.
Badanie sprawozdania
postanowień:
1)
2)

finansowego

przeprowadziliśmy

stosownie

do

rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
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
popra
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000402544
NIP: 525-25-23-102
REGON: 145894054
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CSWP Audyt Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Kopernika 34
00-336 Warszawa
tel.: +48 22 101
20 01
zasad (polityki)
rachunkowości
i
faks: +48 22 100 59 94
w przeważającej
mierze
w
sposób
www.cswp.pl

wności zastosowanych przez Spółkę
znaczących szacunków, sprawdzenie –
wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i
informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę
sprawozdania finansowego.
Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000402544
NIP: 525-25-23-102
REGON: 145894054
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Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych
aspektach:
a)

przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji
majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2014 r., jak też jej wyniku
finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.,
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 statutu Spółki.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki jest kompletne w rozumieniu art. 49
ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze
zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Biegły rewident nr 11294
Michał Włodarczyk
Kluczowy biegły rewident
przeprowadzający badanie

CSWP Audyt Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k.
Podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych wpisany
na listę podmiotów uprawnionych
pod nr ewidencyjnym 3767
prowadzoną przez KRBR

Warszawa, 10 czerwca 2015 roku
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Digital Avenue S.A.

Raport z badania sprawozdania
finansowego
Rok obrotowy kończący się
31 grudnia 2014 r.

Digital Avenue S.A.
Raport z badania sprawozdania finansowegoBłąd! Nieznana
za
rok obrotowy
kończący
się 31 grudnia 2014 r.
nazwa
właściwości
dokumentu.
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I.

CZĘŚĆ OGÓLNA RAPORTU

1.

Dane identyfikujące i podstawowe informacje o Spółce

1.1.

Nazwa, forma prawna i siedziba Spółki
Digital Avenue Spółka Akcyjna
ul. Słomińskiego 5/131
00-195 Warszawa

1.2.

Przedmiot działalności Spółki
Zgodnie ze statutem Spółki przedmiotem jej działalności jest przede
wszystkim:




























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 video, 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,
1
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 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,
 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.
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1.3.

Podstawa prawna działalności Spółki
Spółka została utworzona na podstawie statutu z dnia 19 kwietnia 2007 r. na
czas nieoznaczony. W dniu 14 czerwca 2007 r. Spółka została zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000282571.

1.4.

Rejestracja Spółki dla celów rozliczeń skarbowych i celów
statystycznych
NIP:
REGON:

1.5.

8971729452
020512760

Kapitał zakładowy Spółki
Zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił
1 271 002,70 złotych i dzielił się na 12 710 027 akcji o wartości nominalnej 10
groszy każda.
Struktura Akcjonariuszy na dzień 31 grudnia 2014 r. była następująca:

Nazwa Akcjonariusza
MCI Management S.A. (poprzez
podmioty powiązane)
Marek Kamola
Piotr Bocheńczak
Sławomir Ziemski
Pozostali

Liczba
posiadanych
akcji

Wartość
nominalna
posiadanych
akcji
w tys. zł

Ilość
posiadanych
głosów (w %)

Rodzaj
posiadanych
akcji

4 542 952

454 295

35,7%

zwykłe

1 329 000
1234707
1 000 000
4 603 368
12 710 027

132 900
123 471
100 000
460 337
1 271 003

10,5%
9,7%
7,9%
36,2%
100,0%

zwykłe
zwykłe
zwykłe
zwykłe

Spółka należy do Grupy Kapitałowej Digital Avenue S.A.

1.6.

Zarząd Spółki
Funkcję kierownika jednostki sprawuje Zarząd Spółki.
Na dzień 31 grudnia 2014 r. w skład Zarządu Spółki wchodził:


Piotr Bocheńczak – Prezes Zarządu.

W ciągu roku obrotowego oraz po jego zakończeniu do dnia sporządzenia
niniejszego raportu nie nastąpiły zmiany w zarządzie Spółki.

2.

Informacje o sprawozdaniu finansowym za rok poprzedzający
Sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy, tj. za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2013 r., zostało zbadane przez Biegly.pl Kancelaria
Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. i z datą 7 kwietnia 2014 r. uzyskało opinię z
zastrzeżeniami następującej treści:
„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
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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
dodatkowych źródeł finansowania jest zagrożona.”

bez

pozyskania

Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 maja 2014 r. zatwierdziło
sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy i postanowiło, że strata
netto za poprzedni rok obrotowy w kwocie 923 046,49 złotych zostanie pokryta
z zysków lat przyszłych.
Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy zostało złożone w
Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 17 czerwca 2014 r.
Bilans zamknięcia na koniec poprzedniego roku obrotowego został prawidłowo
wprowadzony do ksiąg, jako bilans otwarcia roku badanego.

3.

Dane identyfikujące
biegłego rewidenta

podmiot

uprawniony

i

kluczowego

3.1.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych
CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Kopernika 34
00-336 Warszawa
NIP:
REGON:
KRS:

525-25-23-102
145894054
0000402544

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych:
nr 3767

3.2.

Kluczowy biegły rewident
Michał Włodarczyk, biegły rewident nr 11294.
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3.3.

Informacje o umowie na usługę poświadczającą, terminach
przeprowadzonego badania i niezależności
Podstawą do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego jest
umowa z dnia 15 stycznia 2015 r. Decyzja o wyborze biegłego rewidenta
została podjęta uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 9 grudnia 2014 r.
Badanie sprawozdania finansowego w siedzibie Spółki odbyło się w dniach od
16 lutego 2015 r. do 18 lutego 2015 r.
CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., kluczowy
biegły rewident oraz osoby uczestniczące w badaniu sprawozdania
finansowego Spółki spełniają wymóg niezależności w stosunku do badanej
Jednostki w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4 ustawy o biegłych rewidentach i ich
samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
oraz o nadzorze publicznym.
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CZĘŚĆ ANALITYCZNA RAPORTU

II.
1.

Dane finansowe Spółki

1.1.

Bilans

AKTYWA
udział %
udział %
31.12.2014
w sumie 31.12.2013
w sumie
w tys. zł bilansowej
w tys. zł bilansowej
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

SUMA AKTYWÓW

PASYWA

Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Kapitał zapasowy
Strata z lat ubiegłych
Strata netto

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania krótkoterminowe

SUMA PASYWÓW

4 181,8
11,5
34,8
278,5
4 506,6

84,6
0,2
0,7
5,6
91,1

6 664,5
218,1
6 882,6

93,9
3,1
97,0

181,0
256,8
437,8

3,7
5,2
8,9

173,1
35,9
0,9
209,9

2,5
0,5
3,0

4 944,4

100,0

7 092,5

100,0

udział %
udział %
31.12.2014
w sumie 31.12.2013
w sumie
w tys. zł bilansowej
w tys. zł bilansowej

1 271,0
8 191,4
(2 575,8)
(2 146,2)
4 740,4

25,7
165,7
52,1
43,4
95,9

1 271,0
8 191,4
(1 652,8)
(923,0)
6 886,6

17,9
115,5
23,3
13,0
97,1

204,0
204,0

4,1
4,1

205,9
205,9

2,9
2,9

4 944,4

100,0

7 092,5

100,0
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1.2.

Rachunek zysków i strat
1.01.2014 31.12.2014
w tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług

udział % w
przychodach
ze sprzedaży

1.01.2013 31.12.2013
w tys. zł

udział % w
przychodach
ze sprzedaży

3 276,0
3 276,0

100,0
100,0

3 018,5
3 018,5

100,0
100,0

(1 292,1)
(20,5)
(2 445,0)
(2,3)
(578,1)
(58,0)
(12,5)
(4 408,5)

39,4
0,6
74,6
0,1
17,7
1,8
0,4
134,6

(703,9)
(17,1)
(2 310,6)
(3,3)
(495,6)
(48,0)
(20,1)
(3 598,6)

23,3
0,6
76,5
0,1
16,4
1,6
0,7
119,2

(1 132,5)

34,6

(580,1)

19,2

1,8
1,8

0,1
0,1

12,3
12,3

0,4
0,4

(968,2)
(325,5)
(1 293,7)

29,6
9,9
39,5

(10,4)
(329,6)
(340,0)

0,4
10,9
11,3

(2 424,4)

74,0

(907,8)

30,1

2,9
2,9

0,1
0,1

2,5
2,5

0,1
0,1

(2,8)
(0,3)
(3,1)

0,1
0,0
0,1

(12,3)
(5,1)
(0,3)
(17,7)

0,4
0,2
0,0
0,6

Strata z działalności gospodarczej

(2 424,6)

74,0

(923,0)

30,6

Strata brutto

(2 424,6)

74,0

(923,0)

30,6

278,4

8,5

(2 146,2)

65,5

Koszty działalności operacyjnej
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Strata ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Inne przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne
Strata z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Odsetki
Koszty finansowe
Odsetki
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne

Podatek dochodowy
Strata netto

(923,0)

30,6
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Analiza danych finansowych Spółki

2.

1.

wartość
ujemna

wartość
ujemna

wartość
ujemna

wartość
ujemna

17 dni

20 dni

32 dni

4 dni

8 dni

45 dni

4,1%

2,9%

8,5%

2,1

1,0

0,6

Stopa zadłużenia
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania x 100%
suma pasywów

6.

wartość
ujemna

Szybkość rotacji zobowiązań
zobowiązania z tytułu dostaw i usług x 365 dni
przychody netto

5.

wartość
ujemna

Szybkość rotacji należności
należności z tytułu dostaw i usług brutto x 365 dni
przychody netto

4.

2012

Rentowność kapitału własnego
zysk netto x 100%
kapitał własny - zysk netto

3.

2013

Rentowność sprzedaży netto
zysk netto x 100%
przychody netto

2.

2014

Wskaźnik płynności
aktywa obrotowe
zobowiązania krótkoterminowe

Ujemna wartość wskaźników rentowności wynika z poniesionej w roku obrotowym
straty.
Wskaźniki rotacji należności oraz zobowiązań uległy obniżeniu w stosunku do roku
poprzedniego. Spółka szybciej ściąga należności oraz reguluje zobowiązania.
Stopa zadłużenia wzrosła głównie w wyniku obniżenia poziomu kapitału własnego z
tytułu poniesionej straty.
Wskaźnik płynności uległ poprawie głównie w wyniku wzrostu salda środków
pieniężnych
i
zwiększenia
przepływów
z
działalności
operacyjnej.
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III.

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA RAPORTU

1.

Zakres badania
Badanie zostało przeprowadzone dla Akcjonariuszy Spółki Digital Avenue S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul. Słomińskiego 5/131.
Na sprawozdanie finansowe składa się wprowadzenie do sprawozdania
finansowego, bilans na dzień 31 grudnia 2014 r., rachunek zysków i strat,
zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych za
rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. oraz dodatkowe
informacje i objaśnienia.
Nie nastąpiły ograniczenia zakresu badania, zaś Zarząd Spółki złożył i
udostępnił wszystkie żądane przez biegłego rewidenta oświadczenia,
wyjaśnienia, dokumenty i informacje.

2.

System rachunkowości Spółki
Na podstawie przeprowadzonego badania, stwierdzamy, że we wszystkich
istotnych dla sprawozdania finansowego aspektach Spółka:
 posiada dokumentację wymaganą przepisami art. 10 ustawy o
rachunkowości,
 w sposób ciągły i zasadny stosuje przyjęte zasady (politykę) rachunkowości
zatwierdzone przez Zarząd Spółki,
 posiada prawidłową dokumentację operacji gospodarczych,
 prowadzi księgi rachunkowe w sposób rzetelny, bezbłędny i sprawdzalny, a
zapisy w nich dokonane są powiązane z dowodami księgowymi oraz
sprawozdaniem finansowym,
 stosuje adekwatne metody zabezpieczenia dostępu do danych i systemu
ich przetwarzania za pomocą komputera,
 przeprowadziła inwentaryzację aktywów i pasywów zgodnie z wymaganiami
ustawy o rachunkowości, a jej wyniki w sposób prawidłowy ujęła w
księgach,
 stosuje właściwą ochronę dokumentacji księgowej, ksiąg rachunkowych
i sprawozdań finansowych.
Celem naszego badania nie było wyrażenie kompleksowej opinii na temat
systemu rachunkowości, niemniej na podstawie wykonanych procedur nie
stwierdziliśmy znaczących nieprawidłowości dotyczących tego systemu, które
nie zostały usunięte, a mogłyby mieć istotny wpływ na badane sprawozdanie
finansowe jako całość.

3.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe
informacje i objaśnienia oraz sprawozdanie z działalności
Spółki
Na podstawie przeprowadzonego badania stwierdziliśmy, że Spółka, we
wszystkich istotnych aspektach, w sposób kompletny i poprawny sporządziła
9
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wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania
finansowego, stanowiące integralną część tego sprawozdania finansowego, a
także sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.

4.

Informacja o opinii biegłego rewidenta
W wyniku przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Spółki
sporządzonego na dzień i za okres kończący się 31 grudnia 2014 r. wydaliśmy
opinię bez zastrzeżeń.

Biegły rewident nr 11294
Michał Włodarczyk
Kluczowy biegły rewident
przeprowadzający badanie

CSWP Audyt Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k.
Podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych wpisany
na listę podmiotów uprawnionych
pod nr ewidencyjnym 3767
prowadzoną przez KRBR

Warszawa, 10 czerwca 2015 roku

10

Sprawozdanie finansowe 2014 – Digital Avenue S.A

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
2014 r. 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 2014 ROKU
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Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku
Dla akcjonariuszy Digital Avenue S.A.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz.330, 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.
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 2014 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów
kwotę 4 944 407,51 złotych
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014
roku wykazujący stratę netto w kwocie 2 146 138,45 złotych
Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku
Rachunek przepływów pieniężnych
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Prezes Zarządu
Piotr Bocheńczak

Strona
14
19
22
24
26
28

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych
mgr Iwona Starosta

Warszawa, dnia 31 marzec 2015
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1.

Informacje o Spółce

a. Digital Avenue S.A powstała w wyniku zawarcia umowy Spółki sporządzonej w dniu 19 kwietnia 2007 r.,
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. Słonimskiego 5/131.
b. W dniu 14 czerwca 2007 r. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000282571.
2.

Podstawowe metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego

a.

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające
w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami
wykonawczymi. Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 i zostało
sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości.
Zarząd spółki 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.
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami
rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.
Wszystkie dane w sprawozdaniu finansowym zostały przedstawione w złotych polskich
Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
działalności przez Spółkę.
b.

Przychody, koszty i wynik finansowy

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.
c.

Rachunek przepływów pieniężnych

Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

14

Sprawozdanie finansowe 2014 – Digital Avenue S.A
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. 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.
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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

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.
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Do wyceny pozycji bilansu, rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych, przyjęto następujące kursy
(w zł):
31.12.2014 31.12.2013
4,2623
4,1472

EUR
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,
• 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.
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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 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.

Prezes Zarządu
Piotr Bocheńczak

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych
mgr Iwona Starosta

Warszawa, dnia 31 marzec 2015 roku
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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
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

1

2

III. Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
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

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Inne rozliczenia międzyokresowe

15

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

0

31 grudnia 2014
zł

31 grudnia 2013
zł

4 506 556,85
4 181 808,19
107 334,19
379 593,66
3 694 880,34
-

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

11 520,53
11 520,53
-

-

11 520,53
-

-

-

-

34 762,61
-

218 095,47
-

34 762,61

218 095,47

34 762,61
-

218 095,47
-

-

-

278 465,52
278 465,52
-

-

437 850,66
-

209 962,56
-
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-

-

181 017,40
748,76

173 140,72
96,06

748,76
-

96,06
-

180 268,64

173 044,66

150 786,58
5 150,00

163 527,36
-

7 282,06
17 050,00
-

4 717,30
4 800,00
-

256 833,26
24 341,01
-

35 923,76
33 816,39
-

24 341,01
-

33 816,39
-

232 492,25
224 132,90
8 359,35
-

2 107,37
2 107,37
-

-

898,08

4 944 407,51

7 092 489,33

31 grudnia 2014
zł

31 grudnia 2013
zł

6
0

4 740 406,90
1 271 002,70
-

6 886 545,35
1 271 002,70
-

0
0
0
0

8 191 423,70
-

8 191 423,70
-

(2 575 881,05)
(2 146 138,45)
-

(1 652 834,56)
(923 046,49)
-

204 000,61
-

205 943,98
-

Zaliczki na dostawy
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

4

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

5

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem
Informacja
Dodatkowa
Pasywa
A. Kapitał własny
Kapitał podstawowy
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Strata z lat ubiegłych
Strata netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

0
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Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
długoterminowa
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy
długoterminowa
krótkoterminowe

-

-

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

0

-

-

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

7

204 000,61
3 528,62

205 943,98
2 286,92

3 528,62
-

2 286,92
-

200 471,99
-

203 657,06
42 113,44
-

36 415,11
-

64 965,55
-

124 447,73
39 609,15
-

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

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

0

-

-

4 944 407,51

7 092 489,33

Pasywa razem

Prezes Zarządu
Piotr Bocheńczak

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych
mgr Iwona Starosta

Warszawa, dnia 31 marzec 2015
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (Wariant porównawczy)
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014
Informacja
Dodatkowa
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

10

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
C. Strata ze sprzedaży (A–B)

12 miesięcy do
31 grudnia
2014
zł
3 275 992,09
5 074,75
3 275 992,09
-

12 miesięcy do
31 grudnia
2013
Zł
3 018 493,21
8 260,23
3 018 493,21
-

4 408 528,96
1 292 050,47
20 565,46
2 444 971,15
2 288,60
578 084,36
58 044,28
12 524,64
-

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
-

(1 132 536,87)

(580 171,42)

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

11

1 809,37
1 809,37

12 303,14
12 303,14

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

12

1 293 692,62
968 200,29
325 492,33

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

(2 424 420,12)

(907 914,78)

2 934,20
-

2 498,36
-

2 934,20

2 498,36

-

-

3 118,05
2 824,82

17 630,07
12 255,84

293,23

5 104,39
269,84

F. 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

13

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

14
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l. Strata z działalności gospodarczej (F+G–H)
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.l.–J.II.)
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne

(923 046,49)

-

-

(2 424 603,97)

(923 046,49)

278 465,52

-

-

-

(2 146 138,45)

(923 046,49)

015

K. Strata brutto (I±J)
L. Podatek dochodowy

(2 424 603,97)

15

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
N. Strata netto (K–L–M)

Prezes Zarządu
Piotr Bocheńczak

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych
mgr Iwona Starosta

Warszawa, dnia 31 marzec 2015
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

l. Kapitał własny na początek okresu (BO)
– korekty błędów podstawowych
l.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach
Kapitał podstawowy na początek okresu
Zmiany kapitału podstawowego
zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
Kapitał 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 zapasowy na początek okresu
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenie (z tytułu)
zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
Stan kapitału zapasowego na koniec okresu
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenie (z tytułu)
zmniejszenie (z tytułu)
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenie (z tytułu)
zmniejszenie (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
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

12 miesięcy do
31 grudnia 2014
zł
6 886 545,35

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

6 886 545,35

8 234 270,56

1 271 002,70

1 265 002,70

-

6 000,00
6 000,00
-

-

-

1 271 002,70

1 271 002,70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 191 423,70

8 192 061,70

8 191 423,70

(638,00)
(638,00)
8 191 423,70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1 652 834,56)

(1 222 793,84)

-

-

-

-
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zwiększenie (z tytułu)
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)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

(1 652 834,56)

(1 222 793,84)

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

(1 222 793,84)
(430 040,72)
(430 040,72)
(1 652 834,56)

Strata z lat biegłych na koniec okresu

(2 575 881,05)

(1 652 834,56)

Wynik netto
zysk netto
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)

(2 146 138,45)

(923 046,49)

(2 146 138,45)

(923 046,49)

4 740 406,90

6 886 545,35

4 740 406,90

6 886 545,35

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku (pokrycia straty)

Prezes Zarządu
Piotr Bocheńczak

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych
mgr Iwona Starosta

Warszawa, dnia 31 marzec 2015
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Informacja
Dodatkowa

31 grudnia 2014

31 grudnia 2013

zł

zł

(2 146 138,45)

(923 046,43)

II. Korekty razem

2 421 342,69

1 034 684,32

Amortyzacja

1 292 050,47

703 872,41

-

(2 498,36)

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

-

5 104,39

Zmiana stanu rezerw

-

-

Zmiana stanu zapasów

-

998,00

(7 876,68)

183 296,99

40 170,07

(21 900,05)

(277 567,44)

(129,68)

1 374 566,27

165 940,62

275 204,24

111 637,89

l. Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
prawne

9 475,38

4 117,50

-

4 117,50

-

-

Z aktywów finansowych, w tym:

9 745,38

-

9 475,38

-

w pozostałych jednostkach

-

-

– zbycie aktywów finansowych

-

-

– dywidendy i udziały w zyskach

-

-

– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

-

-

– odsetki

-

-

– inne wpływy z aktywów finansowych

-

-

-

-

(12 181,30)

(167 942,84)

(12 181,30)

(110 567,84)

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

-

-

Na aktywa finansowe, w tym:

-

(57 375,00)

w jednostkach powiązanych

-

(57 375,00)

w pozostałych jednostkach

-

-

– nabycie aktywów finansowych

-

-

– udzielone pożyczki długoterminowe

-

-

-

-

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
l. Strata netto

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
pożyczek i kredytów

16

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty (w tym amortyzacja wartości firmy)

16

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (l±ll)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

w jednostkach powiązanych

Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych

Inne wydatki inwestycyjne

5
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(2 705,92)

(163 825,34)

l. Wpływy
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych
instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do kapitału

-

53 623,96

-

6 000,00

-

-

Kredyty i pożyczki

-

47 623,96

Emisja dłużnych papierów wartościowych

-

-

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

-

-

(42 113,44)

-

Nabycie udziałów (akcji) własnych

-

-

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

-

-

-

-

(42 113,44)

-

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)

(42 113,44)

53 623,96

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

230 384,88

1 436,51

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

230 384,88

1 436,51

-

-

2 107,37

670,86

232 492,25

2 107,37

-

-

Inne wpływy finansowe
II. Wydatki

Spłaty kredytów i pożyczek

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
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 31 marzec 2015 roku
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1. Wartości niematerialne i prawne
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Na koszty prac rozwojowych składają się dwa projekty rozwojowe zakończone przez Spółkę w 2013 r.
W 2014 roku Zarząd Spółki przeprowadził test na utratę wartości zakończonych prac rozwojowych czego
wynikiem było zlikwidowanie projektów prowadzonych w poprzednich latach, które nie przyniosły korzyści
ekonomicznych. Projekty zakończone sukcesem w poprzednich latach przegrały z innowacyjnością konkurencji.
W wyniku testu stwierdzono trwałą utratę wartości aktywów na kwotę 869 867,43 zł.
Głównym założeniem testu na utratę wartości jest stwierdzenie czy utrata wartości rynkowej danego składnika
aktywów odnotowana w ciągu okresu jest znacznie większa od utraty, której można było się spodziewać w
wyniku upływu czasu i zwykłego użytkowania, oraz czy w ciągu okresu nastąpiły znaczące i niekorzystne dla
jednostki zmiany o charakterze technologicznym, rynkowym, gospodarczym lub prawnym w otoczeniu, w
którym jednostka prowadzi działalność.
Wartość firmy
Wartość firmy powstała w wyniku połączenia w 2011 roku ze spółką zależną Styl.Media Sp z o.o. (właściciela
portalu Styl.fm). Połączenie Spółek nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh, art. 515 § 1 Ksh oraz 516 § 6 Ksh,
tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany akcji Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej.
Powstała wartość firmy (1 626 829,92 zł), która podlega amortyzacji w okresie 5 lat. Roczny odpis
amortyzacyjny to kwota 325 365,98 zł. Po przeprowadzeniu testu na utratę wartości stwierdzono, iż nie ma
konieczności dokonania odpisu z tytułu utraty wartości. Jak opisano poniżej wycena wartości firmy została
oparta na bazie dotychczasowych przychodów i prognoz dotyczących portalu Styl.fm. Zdaniem Zarządu na
dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie istnieją przesłanki, które zagrażają realizacji prognoz
stanowiących podstawę wyceny wartości firmy. Zarząd stoi na stanowisku, że ryzyko pogorszenia wyników
ekonomicznych uzyskiwanych za pomocą tego aktywa jest niskie.
Inne wartości niematerialne i prawne
Na wartość tej pozycji w bilansie składają się głównie portale oraz serwisy internetowe, które są
wykorzystywane przez spółkę w związku z prowadzoną działalnością, i które według przewidywań przyniosą jej
w przyszłości korzyści ekonomiczne. Wartość księgowa brutto tej pozycji aktywów wyniosła 5 369 429,44 zł na
dzień 31 grudnia 2014 r.
Każdego roku przeprowadzana jest inwentaryzacja wyżej wymienionych pozycji. 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. 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.
Wycena portalu Fotosik.pl oraz Styl.fm została oparta na bazie prognoz przychodów w perspektywie kolejnych
5 lat. Ponadto jest ona zgodna z założeniami, w oparciu, o które został przygotowany plan budżetu Spółki.
Portale wchodzące w skład wartości niematerialnych i prawnych są corocznie testowane na utratę wartości.
Spółka jako potwierdzenie prawidłowej wyceny przeprowadziła testy na utratę wartości niematerialnych i
prawnych w oparciu o metodę zdyskontowanego przepływu środków pieniężnych (DCF) w oparciu o okres
prognozy odpowiadający okresowi ekonomicznej użyteczności (tj. okres 5 lat) powiększony o zdyskontowaną
wartość rezydualną oraz wartość stopy dyskonta (średnioważona wartość kosztu kapitału) w wysokości 15,04%.
Wynik przeprowadzonego testu wskazuje, iż nie zachodzi przesłanka do utworzenia odpisów na trwałą utratę
wartości składnika aktywów. Zdaniem Zarządu na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie istnieją
przesłanki, które zagrażają realizacji prognoz stanowiących podstawę wyceny powyższych wartości
niematerialnych i prawnych. Zarząd stoi na stanowisku, że ryzyko pogorszenia wyników ekonomicznych
uzyskiwanych za pomocą tych aktywów jest niskie.
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

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

Koszty
zakończonych
prac
rozwojowych
zł
1 706 877,91

zł
1 626 829,92

Koncesje
patenty
licencje
zł
-

(1 569 953,37)
136 924,54

1 626 829,92

-

470 798,36
262 877,93
(704 085,94)

921 870,28
325 365,98

29 590,35

1 247 236,26

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

Wartość
firmy

Inne
wartości
niematerialne
i prawne

Zaliczki
na wartości
niematerialnych
i prawnych
zł
zł
6 159 421,55
-

(789 992,11)
5 369 429,44

-

zł
9 493 129,38
(2 359 945,48)
7 133 183,90

-

2 828 698,08
1 616 755,68
(1 494 078,05)
2 951 375,71

1 436 029,44
1 028 511,77
(789 992,11)
-

1 674 549,10

Razem

-

-

-

-

-

-

1 236 079,55
107 334,19

704 959,64
379 593,66

-

4 723 392,11
3 694 880,34

-

6 664 431,30
4 181 808,19

Zmniejszenia wartości wynikają z likwiadacji nierentownych projektów rozwojowych oraz serwisów, których oprogramowanie było przestarzałe.
Amortyzacja wartości firmy prezentowana jest w pozostałych kosztach operacyjnych.
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2. Środki trwałe – zmiana stanu w okresie obrotowym

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

Grunty
(w tym
prawo
użytkowania
wieczystego
gruntu)
zł
-

Budynki,
lokale
i obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej

-

zł
-

-

Urządzenia
techniczne
Środki
i maszyny
transportu
zł
zł
33 480,86
-

(20 912,27)
12 568,59

-

Zaliczki
na
środki
Inne
Środki
trwałe
środki
trwałe
w
trwałe
w budowie budowie
zł
zł
zł
0,00
12 181,30

12 181,30

-

-

33 480,86

(20 912,27)

-

12 568,59

zł
33 480,86
12 181,30
(20 912,27)
24 749,89
33 480,86
660,77

660,77

-

Razem

(20 912,27)
-

660,77

-

-

13 229,36
-

-

-

-

-

11 520,53

-

-

11 520,53

Pomieszczenia, z których Spółka korzysta do prowadzenia działalności są dzierżawione i nie wykorzystuje się innych środków trwałych, które nie są wykazywane jako
aktywa.
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3. Inwestycje długoterminowe – zmiana stanu w okresie obrotowym
Długoterminowe aktywa finansowe
w pozostałych jednostkach, w tym:

w jednostkach powiązanych, w tym:
Wartości
niematerialne
i prawne

Nieruchomości

Stan na początek
okresu
Zwiększenia w tym:
– nabycie

-

-

Udziały lub
akcje

Inne papiery
wartościowe

218 095,47

Udzielone
pożyczki

-

-

Inne
długoterminowe
aktywa finansowe

Inne
Udzielone
papiery
pożyczki
wartościowe

Udziały
lub akcje

-

Inwestycje
długoterminowe
razem

Inne inwestycje
Inne
długotermin długoterminowe
owe aktywa
finansowe

-

218 095,47
-

-

– przemieszczenie

-

Zmniejszenia
– sprzedaż
– przemieszczenie
wewnętrzne
Stan na koniec okresu
Odpis z tytułu trwałej
utraty wartości
Stan na początek
okresu
Zwiększenia

218 095,47

-

-

-

183 332,86
-

-

-

-

-

-

-

218 095,47
-

-

-

-

-

-

Zmniejszenia

183 332,86

Stan na koniec okresu

183 332,86

-

-

-

218 095,47

-

-

34 762,61

-

-

Wartość netto na
początek okresu
Wartość netto na
koniec okresu

-

-

183 332,86
-

-

-

-

183 332,86

-

-

-

-

-

218 095,47

-

-

-

-

-

34 762,61

-

Zmniejszenia wartości udziałów spółki zależnej Fashionstyle.pl Sp z o.o. jest spowodowane zwiększeniem odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.
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4. Należnosci krótkoterminowe
a. 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 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 z tytułu dostaw i usług
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)

31 grudnia 2014
zł
748,76
748,76
748,76
-

31 grudnia 2013
zł
96,06
96,06
96,06
-

748,76

96,06

b. Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek według terminu płatności
31 grudnia 2014
zł
150 786,58
112 970,22
37 816,36
5 150,00
-

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)

5 150,00
155 936,58
155 936,58

31 grudnia 2013
zł
110 877,71
110 877,71
63 093,88
30 061,89
6 940,55
6 150,00
19 941,44
173 971,59
(10 444,23)
163 527,36

c. Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych
świadczeń
31 grudnia 2014
zł
7 282,06
7 282,06

Podatek Vat do odliczenia w przyszłych okresach
Należności razem (netto)
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d. Pozostałe należności od jednostek pozostałych

Z tytułu umowy inwestycyjnej
Kaucje
Odpisy aktualizujące wartość należności
Pozostałe należności razem (netto)

31 grudnia 2014
zł
11 750,00
5 300,00
17 050,00

31 grudnia 2013
zł
4 800,00
4 800,00

31 grudnia 2014
zł
10 444,23
(10 444,23)
(8 738,22)
(1 706,01)
-

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

e. Zmiana stanu odpisu aktualizujacego należności

Stan na początek okresu
Zwiększenia
Zmniejszenia:
- wykorzystanie odpisów
- uznanie odpisów za zbędne (rozwiązanie)
Stan na koniec okresu
5. Krótkoterminowe aktywa finansowe

a. Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych w jednostkach powiązanych
Udziały
Inne pap.
lub akcje wartościowe
zł
-

zł
-

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

-

-

-

-

Wartość netto na początek okresu
Wartość netto na koniec okresu

-

-

-

-

Stan na początek okresu
Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na koniec okresu

Pozostałe

Udzielone
pożyczki
zł
33 816,39
2 934,20
(12 409,58)
24 341,01

zł
-

Razem
zł
33 816,39
2 934,20
(12 409,58)
24 341,01

-

33 816,39
24 341,01

-

-

-

33 816,39
24 341,01

b. Środki pieniężne
31 grudnia 2014
zł
926,16
223 206,74
8 359,35
232 492,25

Środki pieniężne w kasie
Środki pieniężne na rachunkach bankowych
Inne środki pieniężne
Inne aktywa pieniężne
Środki pieniężne razem
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6. Kapitał podstawowy
31 grudnia 2013 31 grudnia 2013
zł
zł
1 271 002,70
1 265 002,70

Stan na początek roku obrotowego
Zwiększenia z tytułu:
Emisja akcji
Stan na koniec roku obrotowego

1 271 002,70

6 000,00
1 271 002,70

Kapitał podstawowy Spółki na dzień bilansowy składał się z 12 710 027 równych
niepodzielnych
akcji
o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Akcje nie są uprzywilejowane. Spółka
nie prowadzi księgi akcjonariuszy bowiem
wszystkie wyemitowane akcje Digital Avenue S.A są akcjami na okaziciela a w myśl
postanowień art. 341 par. 1 ustawy kodeks spółek handlowych księga akcyjna jest
powadzona przez zarząd dla akcji imiennych i świadectw tymczasowych.
Na dzień bilansowy akcjonariuszami Spółki posiadającymi powyżej 5 % głosów byli:
Liczba akcji
4 542 952
1 329 000
1 234 707
1 000 000
4 603 368
12 710 027

MCI Managment S.A ( poprzez podmioty powiązane)
Marek Kamola
Piotr Bocheńczak
Sławomir Ziemski
Pozostali
Razem

% głosów
35,74
10,46
9,71
7,86
36,23
100,00

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Zarząd Spółki propunuje pokrycie straty z kapitału zapasowego.
7. Zobowiązania krótkoterminowe

a. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych według terminu wymagalności
31 grudnia 2014 31 grudnia 2013
zł
zł
3 528,62
2 286,92
3 528,62
2 286,92
3 528,62
2 286,92

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

b. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek według terminu wymagalności
31 grudnia 2014 31 grudnia 2013
zł
zł
36 415,11
64 965,55

Zobowiązania bieżące:
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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

30 265,11
6 150,00
36 415,11

60 021,55
4 944,00
64 965,55

c. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych
31 grudnia 2014 31 grudnia 2013
zł
zł
Podatek dochodowy od osób prawnych
Podatek dochodowy od osób fizycznych
11 685,00
8 774,00
Ubezpieczenia społeczne
22 754,86
9 534,39
Podatek od towarów i usług VAT
90 007,87
28 350,94
Pozostałe
124 447,73
46 659,33
Na dzień bilansowy zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli nie wystąpiły.
8. Zobowiązania zabezpieczone na majątku Spółki
Brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółki.
9. Zobowiązania warunkowe
Na dzień bilansowy brak jest zobowiązań warun-kowych z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń zawartych,
lecz jeszcze niewykorzystanych umów, oraz innych tytułów. Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług,
podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych, czy składek na ubezpieczenia społeczne podlegają
częstym zmianom, wskutek czego niejednokrotnie brak jest odniesienia do utrwalonych regulacji bądź
precedensów prawnych. Obowiązujące przepisy zawierają również niejasności, które powodują różnice w
opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno między organami państwowymi, jak i
między organami państwowymi i przedsiębiorstwami. Rozliczenia podatkowe oraz inne (na przykład celne czy
dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do nakładania istotnych kar, a
ustalone w wyniku kontroli dodatkowe kwoty zobowiązań muszą zostać wpłacone wraz z odsetkami. Zjawiska
te powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest wyższe niż istniejące zwykle w krajach o bardziej rozwiniętym
systemie podatkowym.
Rozliczenia podatkowe mogą zostać poddane kontroli przez okres pięciu lat. W efekcie kwoty wykazane w
sprawozdaniu finansowym mogą ulec zmianie w późniejszym terminie po ostatecznym ustaleniu ich wysokości
przez organa skarbowe. Spółka podlegała kontroli ze strony organów podatkowych. Niektóre z tych kontroli nie
zostały jeszcze zakończone do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego. Spółka stoi na stanowisku, że
utworzono odpowiednie rezerwy w odniesieniu do prawdopodobnych i możliwych do kwantyfikacji ryzyk.
10. Sprzedaż rzeczowa i terytorialna produktów, towarów i materiałów

Sprzedaż krajowa:
Produkty (wg grup produktów)
Usługi
Inne
Towary (wg grup towarowych)
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31 grudnia 2014
zł

31 grudnia 2013
zł

3 231 111,37
-

2 911 496,84
-
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Materiały
Sprzedaż eksportowa:
Produkty (wg grup produktów)
Usługi
Inne
Towary (wg grup towarowych)
Materiały

3 231 111,37

2 911 496,84

44 880,72
44 880,72
3 275 992,09

106 996,37
106 996,37
3 018 493,21

11.Pozostałe przychody operacyjne

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 2014
zł
1 706,01
103,36
1 809,37

12 miesięcy do
31 grudnia 2013
zł
12 299,93
3,21
12 303,14

12. Pozostałe koszty operacyjne

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:
- wartości niematerialne i prawne
- środki trwałe
- należności
- udziały w spółce zależnej
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
Pozostałe

36

12 miesięcy do
12 miesięcy do
31 grudnia 2014 31 grudnia 2013
zł
zł
869 867,43
10 444,23
98 332,86
4 117,50
325 365,98
325 365,97
126,35
118,80
1 293 692,62
340 046,50
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13. Przychody finansowe
12 miesięcy do
12 miesięcy do
31 grudnia 2014 31 grudnia 2013
zł
zł
Dywidendy
Odsetki uzyskane z tytułu udzielonych pożyczek
Odsetki uzyskane pozostałe
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Dodatnie różnice kursowe zrealizowane
Dodatnie różnice kursowe nie zrealizowane
Rozwiązane (zbędne) odpisy aktualizujące
Pozostałe

2 934,20
2 934,20

2 498,36
2 498,36

14. Koszty finansowe
12 miesięcy do
12 miesięcy do
31 grudnia 2014 31 grudnia 2013
zł
zł
2 436,18
7 833,16
4 392,11
386,20
29,00
2,44
1,57
5 104,39
293,23
269,84
3 118,05
17 630,07

Odsetki od kredytów
Odsetki od pożyczek
Odsetki budżetowe
Odsetki pozostałe
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Ujemne różnice kursowe zrealizowane
Ujemne różnice kursowe niezrealizowane
Utworzone odpisy aktualizujące
Pozostałe

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

Strata brutto
Przychody nie stanowiące przychodów podatkowych
w tym:
Ujemna wartość firmy przy połączeniu spółek
Odsetki naliczone/niezapłacone FS
Rozwiązane rezerwy
Przychody lat ubiegłych stanowiące przychody podatkowe roku
bieżącego

37

12 miesięcy do
31 grudnia 2014
zł
(2 424 603,97)
4 640,21

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

2 934,20
1 706,01

12 299,93
2 498,36

-

-
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Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów
w tym:
Amortyzacja wartości firmy
Odsetki naliczone/niezapłacone od podmiotów powiązanych
Amortyzacja bilansowa Fotosik
Odpisy aktualizujące wartość należności
Inne koszty/odsetki budżetowe
Odpisy aktualizujące wartość WNIP
Wynagrodzenia niewypłacone
Koszty NKUP
Składki Zus wymagalne 2015
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

1 444 488,26

712 118,10

325 365,98
1 007 585,78
483,30
98 332,86
1 740,49
10 979,85

325 365,97
4 392,11
335 861,93
10 444,23
127,81
5 104,39
22 293,74
8 527,92
-

22 293,74

16 323,00

22 293,74
(1 007 049,66)
(1 007 049,66)
-

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

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
31.12.2014
Ujemne różnice przejściowe:
Naliczone, a nie zapłacone odsetki od zobowiązań
Ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej
Odpisy aktualizujące wartość należności
Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Odpisy aktualizujące wartość inwestycji
Składki ZUS

98 332,86
10 979,85
109 312,71

31.12.2013
-

Straty podatkowe do rozliczenia w kolejnych okresach:
Strata podatkowa 2010 r.
Rozliczona/przedawniona część straty podatkowej
Strata podatkowa 2010 r. do rozliczenia
Strata podatkowa 2012 r.
Rozliczona/przedawniona część straty podatkowej
Strata podatkowa 2012 r. do rozliczenia
Strata podatkowa 2013 r.
Rozliczona/przedawniona część straty podatkowej
Strata podatkowa 2013 r. do rozliczenia
Strata podatkowa 2014 r.

71 878,80
71 878,80
35 317,10
35 317,10
242 049,70
242 049,70
1 007 049,68
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71 878,80
71 878,80
35 317,10
35 317,10
242 049,70
242 049,70
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Rozliczona/przedawniona część straty podatkowej
Strata podatkowa 2014 r. do rozliczenia
Suma strat podatkowych do rozliczenia w kolejnych okresach
Wartość brutto aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
Odpis aktualizujący
Wartość netto aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
Dodatnie różnice przejściowe:
Naliczone, a nie otrzymane odsetki od należności
Dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej
Skutki przeszacowania do poziomu cen rynkowych inwestycji
krótkoterminowych
Wartość rezerwy na odroczony podatek dochodowy
Kompensata
Wykazane w bilansie aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
Wykazana w bilansie rezerwa na odroczony podatek
dochodowy
Zmiana bilansowa netto aktywów/rezerwy z tytułu podatku
odroczonego
Wartość podatku odroczonego ujętego w kapitałach w okresie
Zmiana podatku odroczonego ujętego w rachunku zysków i
strat

1 007 049,68
1 356 295,28
278 465,52
278 465,52

349 245,60
66 356,66
(66 356,66)
-

-

-

-

-

278 465,52
278 465,52
278 465,52

-

Spółka tworzy budżety podatkowe: wynika z nich iż w 2015 zostanie wygenerowany zysk podatkowy i aktywa
zostaną wykorzystane.
16. Przyczyny różnic między zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych
pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem kredytów i pożyczek)
31 grudnia 2014
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych
Zmiana stanu kredytów i pożyczek
Wyłączenia konsolidacyjne z tytułu połączenia ze spółką zależną

(1 943,37)
42 113,44
40 170,07

31 grudnia 2013
(515 259,97)
(37 623,96)
530 983,88
(21 900,05)

Inne korekty
Amortyzacja wartości firmy Styl.Media
Koszty zakończonych prac rozwojowych - odpis
Aktualizacja wartości udziałów spółki zależnej
Pozostałe korekty
Wyłączenia konsolidacyjne z tytułu połączenia spółek
Razem korekty
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325 365,97
(85 000,00)
(74 425,35)
165 940,62

Sprawozdanie finansowe 2014 – Digital Avenue S.A.
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

17. 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.
18. 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 zł
obrotowy

31 grudnia 2014
31 grudnia 2013
FashionStyle.pl Sp z o.o.
FashionStyle.pl Sp z o.o.
00-158
Warszawa
ul. 00-158
Warszawa
ul.
Nalewki 8/44
Nalewki 8/44
55
55
55
55
-8 286,36

-39 823,48

19. Zatrudnienie
31 grudnia 2014
przeciętna
liczba zatrudn.
1

Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych

31 grudnia 2013
przeciętna
liczba zatrudn.
1

Pracownicy na stanowiskach robotniczych i pokrewnych

5

5

Ogółem

6

6

20. Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo, które nie podlegają konsolidacji
31 grudnia 2014

Opis
Zakup od podmiotu powiązanego Fashionstyle.pl Sp z o.o
Sprzedaż do podmiotu powiązanego Fashionstyle.pl Sp z o.o.

22 471,07
5 074,75

31 grudnia 2013
32 917,46
8 260,23

Wszystkie transakcje z podmiotem powiązanym zawierane są na warunkach rynkowych.
21. Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym, w
skład organów zarządzających i nadzorujących
12 miesięcy do
31 grudnia 2014
zł
120 000,00
2 371,42
122 371,42

Wynagrodzenia członków zarządu
Wynagrodzenia członków organów nadzorczych

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

W latach 2013 i 2014 Spółka nie udzieliła pożyczek oraz świadczeń o podobnym charakterze osobom
wchodzącym w skład organów zarządzających.
22. Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta
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Obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego 13 000,00 zł.

23. Instrumenty finansowe
Portfel

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
w tym:
- instrumenty pochodne
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Pożyczki udzielone i należności własne

Charakterystyka (ilość)

Wartość
bilansowa

Warunki i terminy
wpływające na
przyszłe przepływy
pieniężne

-

Fashionstyle.pl Sp z o.o.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu
wymagalności
Środki pieniężne
Zobowiązania finansowe przeznaczone do
obrotu, w tym:
- instrumenty pochodne
Pozostałe zobowiązania finansowe

24 341,01

30-11-2014
oprocentowanie stałe

232 492,25
-

Zarząd spółki nie udzielił zgody na anesowanie pożyczki dla podmiotu zależnego. Należność jest na bieżąco
kompensowana ze zobowiązań Spółki wobec Fashionstyle.pl Sp. z o.o.
24. Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego
Nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym za rok
obrotowy.
25. Zmiany zasad rachunkowości / korekta błędu
W przedstawionym sprawozdaniu finansowym dane porównawcze w bilansie, rachunku zysków i strat,
zestawieniu zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz dodatkowych informacjach i
objaśnieniach na dzień 31 grudnia 2013 r. i za rok obrotowy kończący się tego dnia zostały nie zmienione w
stosunku do danych zatwierdzonych na koniec roku obrotowego 2013.
26. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, nie podlegających konsolidacji
W roku obrotowym nie występowały wspólne przedsięwzięcia.
27. Działalność zaniechana
W 2014 r. Spółka nie zaniechała żadnego rodzaju działalności.
28. Wspólne przedsięwzięcia
W roku obrotowym nie występowały wspólne przedsięwzięcia.
29. Kontynuacja działalności
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Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej
przez Spółkę w okresie minimum 12 miesięcy od dnia bilansowego. Rynek reklamy internetowej według
prognoz domów mediowych wzrośnie o 11% w roku 2015 co w powiązaniu z umowami podpisanymi przez
Spółkę pozwoli zwiększyć przychody generowane przez portale. Systematycznej poprawie ulega płynność
finansowa Spółki. Spółka zarówno w poprzednim jak i bieżącym okresie generowała dodatnie przepływy
pieniężne na działalności operacyjnej. W świetle powyższego Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że zdolność
Spółki do kontynuowania działalności nie jest zagrożona. Zarządowi Spółki nie są znane okoliczności, w
wyniku których musiałby w sposób istotny zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakres.
30. Informacje na temat ryzyka kredytowego
Zarząd stosuje politykę kredytową zgodnie z którą ekspozycja na ryzyko kredytowe jest monitorowana na
bieżąco. Ocena wiarygodności kredytowej jest przeprowadzana w stosunku do wszystkich klientów
wymagających kredytowania powyżej określonej kwoty. Spółka nie wymaga zabezpieczenia majątkowego od
swoich klientów w stosunku do aktywów finansowych.
Na dzień bilansowy nie występowała znacząca koncentracja ryzyka kredytowego. Wartość bilansowa każdego
aktywa finansowego przedstawia maksymalną ekspozycję na ryzyko kredytowe.

Prezes Zarządu
Piotr Bocheńczak

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych
mgr Iwona Starosta

Warszawa 31 marzec 2015
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CSWP Audyt Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Kopernika 34
00-336 Warszawa

10 czerwca 2015 r.

Szanowni Państwo,
Niniejsze oświadczenie Kierownictwa Jednostki kierujemy do Państwa w związku
z przeprowadzanym przez CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
badaniem sprawozdania finansowego Digital Avenue S.A. („Spółka”) sporządzonego za rok
kończący się 31 grudnia 2014 roku („sprawozdanie finansowe”), którego celem jest
wyrażenie opinii, czy sprawozdanie to przedstawia jasno i rzetelnie sytuację majątkową
i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz wyniki jej działalności, przepływy
pieniężne i zmiany kapitału własnego za rok zakończony tego dnia, zgodnie z zasadami
rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonymi w
ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z
późniejszymi zmianami) („ustawa o rachunkowości”) i wydanymi na jej podstawie przepisami
wykonawczymi.
Potwierdzamy, naszą odpowiedzialność za:
a)

b)

c)

d)

e)

rzetelną prezentację sprawozdania finansowego jak również za jego sporządzenie
zgodnie z zasadami rachunkowości przyjętymi przez Spółkę i oświadczamy, że
sprawozdanie finansowe zostało przez nas zatwierdzone;
wprowadzenie i funkcjonowanie systemu rachunkowości oraz systemu kontroli
wewnętrznej, które zostały skonstruowane w taki sposób, aby zapobiegały pojawianiu
się nieprawidłowości i błędów, w tym błędów w procesie sporządzania sprawozdania
finansowego oraz je wykrywały;
wszelkie korekty, które wprowadziliśmy do ksiąg rachunkowych, na których podstawie
sporządzono sprawozdanie finansowe, które zostało Państwu przedstawione do badania
oraz sprawozdanie finansowe, które zatwierdziliśmy i o którym wydajecie Państwo swoją
opinię z badania i oświadczamy, że wszystkie wprowadzone korekty uznajemy za
własne;
przestrzeganie wszystkich przepisów prawa, statutu Spółki oraz innych regulacji, które
mają wpływ na działalność Spółki, włączając w to odpowiedzialność za opublikowanie
sprawozdania finansowego i złożenie go w rejestrze sądowym;
przestrzeganie przez Spółkę wszelkich obowiązujących przepisów podatkowych oraz
potwierdzamy, że Spółka przestrzegała wszystkich przepisów prawnych w tym zakresie
i nie występują żadne istotne nie zaksięgowane zobowiązania warunkowe z tytułu
podatków, poza tymi, które zostały wykazane w sprawozdaniu finansowym.

Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, potwierdzamy prawdziwość poniższych
oświadczeń.
1.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie, co do formy i treści,
z obowiązującymi przepisami prawa i statutem Spółki, przedstawia rzetelnie i jasno
sytuację majątkową i finansową Spółki, jej wynik finansowy oraz przepływy pieniężne
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zgodnie z zasadami rachunkowości przyjętymi przez Spółkę, a także zawiera wszelkie
wymagane ujawnienia i jest wolne od istotnych błędów.
2.

Na podstawie analizy wszelkich informacji dostępnych nam do dnia dzisiejszego
uważamy, że Spółka jest w stanie kontynuować działalność w dającej się przewidzieć
przyszłości, czyli przez okres co najmniej jednego roku od daty bilansowej.

3.

Nie wystąpiły żadne znane nam:
a) naruszenia lub potencjalne naruszenia związanych z działalnością Spółki przepisów
prawnych i regulacji lub zobowiązań umownych, jak również postanowień statutu
Spółki, których efekt powinien zostać ujawniony w sprawozdaniu finansowym lub
wymagał utworzenia dodatkowych rezerw,
b) fałszywe oświadczenia mające wpływ na sprawozdanie finansowe Spółki skierowane
do Państwa, pracowników kontroli wewnętrznej Spółki oraz do biegłych rewidentów
badających podmioty znajdujące się pod naszą kontrolą, a na pracy których
mogliście Państwo polegać w związku z przeprowadzanym badaniem,
c) nieprawidłowości dotyczące członków kierownictwa Spółki lub pracowników, które
mogą mieć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe,
d) stwierdzone lub podejrzewane nadużycia (błędy wynikające z nieprawidłowych
sprawozdań finansowych oraz błędy wynikające ze sprzeniewierzenia aktywów)
popełnione przez członków kierownictwa lub pracowników, które mogą mieć istotny
wpływ na sprawozdanie finansowe,
e) zarzuty dotyczące nieprawidłowości finansowych, w tym stwierdzonych lub
podejrzewanych nadużyć (niezależnie od źródła oraz formy, w jakiej zostały one
zgłoszone, w tym takich, które zostały zgłoszone przez pracowników Spółki), które
mogą spowodować zniekształcenie sprawozdania finansowego lub mogą w inny
sposób wpłynąć na sprawozdawczość finansową Spółki.

4.

Naszym zdaniem zarówno indywidualny, jak i łączny wpływ niezaksięgowanych korekt,
przedstawionych w załączniku do niniejszego pisma, jest nieistotny dla sprawozdania
finansowego traktowanego jako całość.

5.

Wszystkie transakcje przeprowadzone przez Spółkę zostały zaksięgowane w sposób
prawidłowy, rzetelny i kompletny. Udostępniliśmy Państwu wszystkie księgi rachunkowe
i dokumentację źródłową oraz wszystkie protokoły z posiedzeń Zarządu i Rady
Nadzorczej oraz Walnych Zgromadzeń, które odbyły się do dnia dzisiejszego.

6.

Wszystkie elementy sprawozdania finansowego zostały prawidłowo sklasyfikowane,
opisane i ujawniony zgodnie z zasadami rachunkowości przyjętymi przez Spółkę.

7.

Wycena aktywów została dokonana w sposób prawidłowy, z uwzględnieniem wszystkich
odpisów niezbędnych do ujęcia ich w wartości nie wyższej od możliwej do uzyskania
ceny sprzedaży netto.

8.

Naszym zdaniem, wszelkie istotne założenia leżące u podstaw szacunków i ujawnień
dotyczących wartości godziwej zawartych w sprawozdaniu finansowym są racjonalnie
uzasadnione i odpowiadają stanowi faktycznemu.

9.

Spółka posiada nieograniczone prawo do dysponowania wszystkimi składnikami
majątkowymi i za wyjątkiem informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym, żaden
z jej składników majątkowych nie jest przedmiotem zastawu ani innych obciążeń.

10. Wszystkie zobowiązania i rezerwy na przyszłe koszty lub straty, zarówno faktyczne, jak
i warunkowe, w tym gwarancje udzielone przez Spółkę stronom trzecim, jednostkom
zależnym oraz innym podmiotom powiązanym, zostały w sposób kompletny ujęte lub
ujawnione w sprawozdaniu finansowym.
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11. Utworzono adekwatne rezerwy na wszystkie bieżące i odroczone zobowiązania
podatkowe Spółki.
12. Nie istnieją żadne formalne lub nieformalne porozumienia w zakresie kompensowania
sald na rachunkach środków pieniężnych lub rachunkach inwestycyjnych.
13. Transakcje i umowy dotyczące instrumentów pochodnych oraz rachunkowości
zabezpieczeń zostały ujęte i udokumentowane zgodnie z zasadami rachunkowości
przyjętymi przez Spółkę.
14. Nie mamy żadnych planów ani zamierzeń, które mogłyby w sposób istotny zmienić
wartość bilansową lub klasyfikację aktywów i pasywów wykazanych w sprawozdaniu
finansowym.
15. Poza zdarzeniami opisanymi w sprawozdaniu finansowym, nie wystąpiły żadne znane
nam zdarzenia po dacie bilansowej, które powodowałyby konieczność wprowadzenia
korekt do sprawozdania finansowego lub ujawnienia w sprawozdaniu finansowym.
16. Nie wystąpiły istotne zagadnienia, które wymagałyby dokonania przekształcenia danych
porównawczych.
17. Nie występują żadne istotne kwestie, włączając w to nierozstrzygnięte spory, które mogą
stać się przyczyną wszczęcia przeciwko Spółce postępowania sądowego i do dnia
dzisiejszego nie przedstawiono nam, ani nie spodziewamy się przedstawienia, żadnych
roszczeń związanych z postępowaniami sądowymi.
18. Potwierdzamy kompletność przekazanych informacji oraz ich ujawnienia i prezentacji
w sprawozdaniu finansowym w zakresie identyfikacji znaczących podmiotów
powiązanych oraz transakcji z tymi podmiotami, w tym z Zarządem i Radą Nadzorczą.
19. Oświadczamy, że jesteśmy w stanie przygotować wymaganą dokumentację dotyczącą
cen transferowych na potrzeby Urzędu Skarbowego w terminie zgodnym
z obowiązującymi przepisami, tj. w przeciągu 7 dni od otrzymania wezwania od Urzędu
Skarbowego.
20. Ujawniliśmy Państwu wszystkie umowy, których stroną jest Spółka i oświadczamy, że
Umowy te obejmują całość porozumień i nie mają żadnych uzupełnień w formie innych
umów zawartych czy to w formie pisemnej, czy ustnej.
21. Wszystkie transakcje sprzedaży są ostateczne i nie istnieją inne dodatkowe umowy lub
ustalenia z kontrahentami, które pozwalałyby na zwrot towarów, lub jakąkolwiek inną
korektę wartości sprzedaży, za wyjątkiem roszczeń wynikających z gwarancji i rękojmi.
22. Sprawozdanie z działalności Spółki zawiera wszystkie informacje wymagane przepisami
prawa, zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym i stanem
faktycznym.
23. Dokonaliśmy oceny zdolności Spółki do kontynuowania działalności i nie jesteśmy
świadomi występowania istotnej niepewności dotyczącej zdarzeń lub okoliczności, które
nasuwają poważne wątpliwości co do zdolności Spółki do kontynuowania działalności
lub na prawidłowe i rzetelne ujęcie aktywów netto Spółki, sytuacji finansowej Spółki oraz
wyniku jej działalności. Sprawozdanie finansowe ujawnia wszystkie kluczowe czynniki
ryzyka, przyjęte założenia i niepewności dotyczące zdolności Spółki do kontynuowania
działalności oraz nasze plany, wymagane w celu przedstawienia rzetelnego i jasnego
obrazu Spółki.

24. Wartość księgowa portalu Fotosik.pl powstała w wyniku połączenia Spółki z Medousa
Sp. z o.o. i wykazana w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za rok obrotowy
45

Sprawozdanie finansowe 2014 – Digital Avenue S.A.
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

kończący się na dzień 31 grudnia 2014 r. nie utraciła wartości, tym samym nie wymaga
dokonania odpisu z tytułu utraty wartości. Oceniliśmy plan finansowy będący podstawą
do wyceny portalu Fotosik.pl i nie stwierdziliśmy istotnej niepewności dotyczącej
realizacji tego planu.

25. Wartość księgowa wartości firmy Styl.Media powstała w wyniku połączenia Spółki z
Styl.Media Sp. z o.o. i wykazana w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za rok
obrotowy kończący się na dzień 31 grudnia 2014 r. nie utraciła wartości, tym samym nie
wymaga dokonania odpisu z tytułu utraty wartości. Oceniliśmy plan finansowy będący
podstawą do wyceny wartości firmy Styl.Media i nie stwierdziliśmy istotnej niepewności
dotyczącej realizacji tego planu.

Z poważaniem
Digital Avenue S.A.

Piotr Bocheńczak
Prezes Zarządu
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z
DZIAŁALNOŚCI DIGITAL AVENUE S.A.
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.
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Warszawa, 01.06.2015r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
("Spółka")
za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
I. Informacje o jednostce:
1.1. Dane spółki:
FIRMA: DIGITAL AVENUE S.A.
FORMA PRAWNA: Spółka akcyjna
KRAJ SIEDZIBY: Polska
SIEDZIBA: Warszawa
ADRES: ul. Słomińskiego 5/131, 00-195 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 sprawozdawczy tj. okres od dnia 01.01.2014r. do 31.12.2014r. stanowił ósmy rok
obrotowy w działalności Spółki.
1.3. Oddziały/zakłady
Spółka nie posiada wyodrębnionych organizacyjnie oddziałów.
1.4. Przedmiot działalności:
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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 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. 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.
1.5. Zarząd
Zarząd Spółki jest jednoosobowy.
W skład Zarządu Spółki na dzień sporządzenia sprawozdania wchodzi:
Piotr Bocheńczak – Prezes Zarządu
1.6. Rada Nadzorcza
W skład Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia sprawozdania wchodzą:


Przewodniczący Rady Nadzorczej – Sylwester Janik
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Członek Rady Nadzorczej – Maciej Bogaczyk



Członek Rady Nadzorczej – Roman Bryś



Członek Rady Nadzorczej – Sławomir Ziemski



Członek Rady Nadzorczej – Monika Kwiatkowska

1.7. Struktura akcjonariatu:
Struktura akcjonariatu według stanu na 31.12.2014 roku (niezmiennie do dnia
sporządzenia niniejszego sprawozdania) przedstawia się w sposób następujący:

1.8. Udziały posiadane przez Spółkę w innych podmiotach

Na dzień 31.12.2014r. oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka
posiada udziały w spółce zależnej Fashionstyle.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
KRS: 0000401337. Udział Digital Avenue S.A. w kapitale zakładowym Fashionstyle.pl
Sp. z o.o. wynosi 55% (pięćdziesiąt pięć procent).
II.

Opis zmian, które wystąpiły w roku sprawozdawczym
2.1. Statut Spółki
Spółka w roku 2014 nie dokonywała zmiany postanowień Statutu Spółki.
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2.2. Zarząd:
Skład osobowy Zarządu nie uległ zmianie w roku obrotowym 2014. Funkcję jedynego
Członka Zarządu - Prezesa Zarządu - pełnił w roku obrotowym 2014 p. Piotr Bocheńczak,
powołany na to stanowisko z dniem 06 marca 2013 roku uchwałą Rady Nadzorczej nr
04/03/2013 z dnia 05 marca 2013 r.

Rok obrotowy 2014 stanowił drugi rok

sprawowania przez p. Piotra Bocheńczaka funkcji Prezesa Zarządu Spółki.
2.3. Rada Nadzorcza:
W roku sprawozdawczym 2014 skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki ulegał zmianom.
Rada Nadzorcza Digital Avenue S.A. III kadencji w okresie od 01.01.2014 roku do
10.02.2014 roku funkcjonowała w następującym składzie osobowym:


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

Skład Rady Nadzorczej uległ zmianie 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 § 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 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. do dnia 02.06.2014r. 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 – Monika Kwiatkowska
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Zważywszy na fakt, że powołanie członków Rady Nadzorczej III kadencji nastąpiło na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obradującym w dniu 29 czerwca 2011 roku,
kadencja członków Rady Nadzorczej Spółki III kadencji wygasła z dniem odbycia
Walnego

Zgromadzenia

Akcjonariuszy

Spółki

zatwierdzającego

sprawozdanie

finansowe za rok obrotowy 2013. W konsekwencji, porządek obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki (05/06.2014r.) przewidywał podjęcie
uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki, wybieranych przez
Walne Zgromadzenie (§ 26 ust. 3 lit d) statutu Spółki).
Uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, w dniu 03
czerwca 2014 roku, do Rady Nadzorczej IV kadencji powołano Pana Sławomira
Ziemskiego oraz Pana Romana Bryś. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej IV kadencji
zostali powołani przez uprawnionych akcjonariuszy na mocy postanowień § 26 ust. 3
lit. a) i c) Statutu Spółki.
Skład Rady Nadzorczej IV kadencji Spółki przedstawia się jak wskazano w punkcie 1.6.
sprawozdania.
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 2013 r. poz. 330) 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 2014 roku ujemny wynik finansowy - stratę brutto w kwocie
2.424.603,97 złotych (dwa miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące sześćset trzy
złote 97/100), stratę netto w kwocie 2 146 138,45 zł ( dwa miliony sto czterdzieści sześć
tysięcy sto trzydzieści osiem złotych 45/100)
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Szczegółowe informacje o wyniku finansowym jednostki prezentuje sprawozdanie
finansowe Spółki.
Na sprawozdanie finansowe składa się:


Wprowadzenie do sprawozdania finansowego



Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014r.



Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2014 r.- 31.12.2014 r.



Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014r.



Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.



Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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 2014,
wnioskuje, aby strata poniesiona za rok obrotowy 2014 została pokryta kapitałem
zapasowym.
3.3. Prognoza rozwoju
Aktualne prognozy w przedmiocie wydatków na reklamę internetową pozwalają wysnuć
wniosek o wzroście przychodów Spółki w roku obrotowym 2015, w stosunku do roku
obrotowego 2014. Wedle marcowych szacunków ZenithOptimedia Group wydatki na
reklamę internetową w 2015 w Polsce wzrosną o 10,7 proc. - w grudniu roku ubiegłego
owe szacunki były wyższe, w marcu 2015 zostały skorygowane w dół do poziomu 10,7
proc.
Spółka w dniu 31 grudnia 2014 roku zawarła umowę partnerską obowiązującą od 1
stycznia 2015 roku

w zakresie zarządzania i obsługiwania powierzchni reklamowej

Spółki, gwarantującą Spółce uzyskiwanie przychodów z tytułu emisji form reklamowych w
okresie do dnia 31 grudnia 2015r.
3.4. 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. Spółka w 2014
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roku notowała straty z powodu wysokich kosztów amortyzacji wartości niematerialnych i
prawnych.
Spółka w okresie sprawozdawczym podejmowała działania restrukturyzacyjne, które
ukierunkowane

były

na

zminimalizowanie

kosztów

prowadzonej

działalności.

Restrykcyjna polityka kosztowa pomogła odzyskać Spółce płynność finansową, stan
środków pieniężnych w roku obrotowym 2014 zwiększył się o 230 tys. złotych.
W okresie sprawozdawczym nie odnotowano zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ
na dalszą działalność Spółki.
IV. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki
Po dacie bilansowej nie wystąpiły zdarzenia istotnie wpływające na sytuacje majątkową
Spółki.

V.

Kredyty, poręczenia, gwarancje
W roku obrotowym 2014 Spółka nie udzieliła poręczeń ani gwarancji, nie zaciągała
kredytów ani pożyczek.

VI.

Opis ryzyk i zagrożeń
W ocenie zarządu w stosunku do Spółki występują typowe dla podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą ryzyka, związane z popytem na

świadczone usługi i

konkurencją, w tym:
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 2015. 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
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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 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 prognozy szacują wzrost wydatków na reklamę internetową w Polsce w
roku 2015. Ryzyko spadku zainteresowania przedsiębiorców reklamą internetową jest
zatem niewielkie.
6.3. Informacje na temat ryzyka kredytowego
Zarząd stosuje politykę kredytową, zgodnie z którą ekspozycja na ryzyko kredytowe jest
monitorowana na bieżąco. Ocena wiarygodności kredytowej jest przeprowadzana w
stosunku do wszystkich klientów wymagających kredytowania powyżej określonej
kwoty. Spółka nie wymaga zabezpieczenia majątkowego od swoich klientów w stosunku
do aktywów finansowych.
Na dzień bilansowy nie występowała znacząca koncentracja ryzyka kredytowego.
Wartość bilansowa każdego aktywa finansowego, przedstawia maksymalną ekspozycję
na ryzyko kredytowe.
VII. Informacje o instrumentach finansowych w zakresie ryzyka: zmiany cen,
kredytowego, istotnych zakłóceń oraz utraty płynności finansowej, na jakie
narażona jest jednostka
Spółka

nie korzysta z instrumentów finansowych, z którymi związane są wyżej

wymienione ryzyka.
VIII. Informacje o nabyciu udziałów (akcji) własnych, a w szczególności celu ich nabycia,
liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego
55

Digital Avenue S.A.
Jednostkowy raport roczny za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w
przypadku ich zbycia
W roku obrotowym 2014 Spółka nie nabywała akcji własnych.

IX.

Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju:
Spółka nie prowadzi działalności w dziedzinie badań i rozwoju.

Zarząd:
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)
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TAK
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. INFORMACJE ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE PO ZŁOŻENIU PRZEZ
CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ INFORMACJI O POWIĄZANIACH.
3.6. dokumenty korporacyjne spółki
TAK
3.7. zarys planów strategicznych spółki
TAK , W RAPORTACH KWARTALNYCH
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 PUBLIKUJE PROGNOZ.
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
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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
TAK
3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia
przerwy
TAK
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 BĘDZIE UZUPEŁNIONA.
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA
ODDZIAŁ – DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO W WARSZAWIE, Z
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. PUŁAWSKA 15
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3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12
miesięcy
NIE DOTYCZY
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.
NIE. Spółka prowadzi stronę internetową, która zawiera zakładkę Relacje Inwestorskie. W
opinii Spółki przekazywane i udostępniane w ten sposób informacje zapewniają inwestorom i
akcjonariuszom możliwości dokonania bieżącej oceny Spółki.
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.
NIE DOTYCZY
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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 2014 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 2014 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.
TAK, O ILE BĘDZIE DOTYCZYĆ
61

Digital Avenue S.A.
Jednostkowy raport roczny za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

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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