
 

 

 

 

Raport kwartalny  

za  okres od 1 października do 31 grudnia 2012 roku 

 

 

Raport zawiera: 

1. Podstawowe informacje o Spółce. 

2. Wybrane dane finansowe za okres od 1 października do 31 grudnia 2012 roku. 

3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte 

wyniki finansowe. 

4. Informacje Zarządu na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem emitent 

podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w  szczególności  

poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych. 

5. Stanowisko odnośnie możliwości realizacji publikowanych prognoz wyników 

finansowych na dany rok obrotowy. 

6. Oświadczenie Zarządu. 

 

Warszawa, 13.02.2013 roku 

 



1. Podstawowe informacje o Spółce 

 

a. Dane jednostki 

Pełna nazwa  Dobra Nasza Spółka Akcyjna 

Siedziba Warszawa 

Adres ul Sarmacka 5 K lok. 3, 02-972 Warszawa 

Telefon +48 22 403 16 60 

Adres poczty elektronicznej dn@dobranasza.pl 

Adres strony internetowej www.dobranasza.pl 

Przedmiot działalności Działalność agencji reklamowych 

Forma prawna Spółka Akcyjna 

Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta 
wynosi 158.500 PLN. 
Liczba wszystkich akcji: 1 585 000. 
Wartość nominalna akcji: 0,10 PLN. 
 

a) Seria A - 1 000 000 akcji zwykłych  
na okaziciela, 

b) Seria B – 350 000 akcji zwykłych  
na okaziciela, 

c) Seria C – 200 000 akcji zwykłych  
na okaziciela, 

d) Seria D – 35 000 akcji zwykłych  
na okaziciela. 
 

KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr 0000365239 

REGON 142620741 

NIP 5213582879 

Czas na jaki została utworzona spółka Nieograniczony 

 

 

b. Organy jednostki 

Na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład 

Zarządu wchodzą: 

 Janusz Smoczyński   – Wiceprezes Zarządu.  

mailto:dn@dobranasza.pl
http://www.dobranasza.pl/


Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień sporządzenia 

niniejszego raportu: 

 Krzysztof Poszepczyński  – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Jacek Woźniakowski   – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Andrzej Woźniakowski – Członek Rady Nadzorczej, 

 Ewa Poszepczyńska   – Członek Rady Nadzorczej, 

 Grzegorz Kutyła   – Członek Rady Nadzorczej. 

 

c. Przedmiot działalności 

Przedmiotem działalności Emitenta jest świadczenie szeroko rozumianych usług 

marketingowych dla klientów komercyjnych oraz klientów instytucjonalnych. Emitent w celu 

realizacji zleconych projektów wykorzystuje wiele instrumentów marketingowych. 

 Tworzenie i realizacja kampanii reklamowych na zlecenie klientów 

Tworzone kampanie adresowane są do określonych grup odbiorców za pośrednictwem 

optymalnych kanałów przekazu informacji. Przekaz ten jest tak konstruowany, aby stanowił  

z jednej strony spójny komunikat, a z drugiej był dostosowany do specyfiki stosowanego 

medium. Jednym z elementów prowadzonej kampanii jest tworzenie projektów graficznych, 

pozwalających identyfikować dany podmiot przez określonych odbiorców, poprzez np. 

logotyp. Uzupełnieniem tworzonego logo jest tworzenie ksiąg tożsamości marki (brand 

identity), haseł reklamowych, claimów (motto, misja) i innych haseł, tekstów reklamowych 

przeznaczonych do różnych form przekazu. 

 Świadczenie usług na rzecz klientów instytucjonalnych  

Spółka oferuje pełny zakres usług związanych z organizacją imprez (eventów) społecznych.  

Na organizację imprez społecznych składają się:  

– zaangażowanie wykonawców,  
– zawieranie umów na przenoszenie praw autorskich,  
– uzyskanie niezbędnych zezwoleń,  
– pozyskanie sponsorów.  

Ponadto, na rzecz klientów instytucjonalnych Emitent zajmuje się również tworzeniem 

strategii promocji miast i regionów, w tym analizą SWOT, badaniami marketingowymi czy 

badaniami efektywności kampanii reklamowych. 



 Organizacja produkcji filmów reklamowych, sesji fotograficznych, czy castingów 

Emitent we wskazanym obszarze działalności oferuje swoim klientom wykonanie 

następujących usług: 

– angażowanie reżyserów, kompozytorów, innych twórców,  
– obsługa techniczna,  
– wynajmem studiów.  

 
Emitent ponadto zajmuje się szeroko pojętym nadzorem nad postprodukcją. W tym zakresie 

Spółka świadczy usługi realizacji projektów scenograficznych, a także zajmuje się budową 

kompletnych dekoracji na potrzeby przekazu telewizyjnego pod nadzorem scenografa. 

Ponadto, Emitent oferuje tworzenie scenariuszy spotów i imprez promocyjnych, jak również 

graficznych wizualizacji w postaci storyboardów (scenopis obrazkowy), tworzeniem ścieżek 

dźwiękowych, a także art. buying – czyli zakup praw autorskich do utworów 

wykorzystywanych w procesie produkcji. 

Emitent jako agencja typu full service świadczy usługi pośrednictwa w zakupie mediów (TV, 

radio, prasa, outdoor, Internet). Spółka korzysta z ulg udzielanych agencjom, dzięki czemu 

klient kupuje taniej niż bezpośrednio u nadawcy. Emitent oferuje również doradztwo 

strategiczne w doborze mediów oraz optymalizację kosztów dotarcia do grupy docelowej. 

Struktura akcjonariatu Spółki Dobra Nasza S.A. - na dzień 31 grudnia 2012 roku i na dzień 

sporządzenia raportu   

Kapitał zakładowy Spółki Dobra Nasza S.A. wynosi 158.500,00 zł i dzieli się na 1.585.000 akcji 

zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: 

 Liczba akcji (szt.) Udział w kapitale 

zakładowym (%) 

Liczba głosów Udział w ogólnej 

liczbie głosów (%) 

Seria A 1.000.000 63,1 1.000.000 63,1 

Seria B* 350.000 22,1 350.000  22,1 

Seria C* 200.000 12,6 200.000 12,6 

Seria D* 35.000 2,2 35.000 2,2 

Suma 1.585.000 100.00% 1.585.000 100,00% 

*Wszystkie akcje serii B, C i D są akcjami zdematerializowanymi i wprowadzonymi do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek 

NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 



2. Wybrane dane finansowe Emitenta 

2.1 Wybrane dane finansowe Emitenta z rachunku zysków i strat za okres  

od 1 października do 31 grudnia 2012 r.   

Dane finansowe 

w złotych 

IV kwartał 2012 r.  IV kwartał 2011 r.  
IV kwartał 2012 r. 

narastająco 
IV kwartał 2011 r. 

narastająco* 

Amortyzacja 18 582,67    27 844,37    101 536,48    114 592,89    

Przychody netto ze 
sprzedaży 

26 404,06    657 613,22    1 230 351,23    6 753 953,36    

Zysk/strata na sprzedaży -127 761,93    -361 152,07    -479 883,44    115 457,93    

Zysk/strata na 
działalności operacyjnej 

-187 399,46    -393 745,87    -537 293,97    80 606,96    

Zysk/strata brutto -191 975,84    -948 778,79    -697 486,71    -498 343,42    

Zysk/strata netto -181 620,84    -867 282,79    -687 131,71    -523 452,42    

     * IV  kwartał 2011 narastająco obejmuje okres  od 1 września 2010 r.  do 31 grudnia 2011 r. 
 

     

Dane finansowe 

w złotych w złotych 
  na dzień  

31 grudnia 2012 
na dzień  

31 grudnia 2011* 

  
Kapitał własny -115 084,13    507 047,58    

  
Należności długoterminowe 

0,00    0,00    
  

Należności 
krótkoterminowe 

174 793,39    718 126,66    

  Środki pieniężne i inne 
aktywa pieniężne  

314,33    97 356,92    

  Zobowiązania 
długoterminowe 

0,00    188 759,30    

  Zobowiązania 
krótkoterminowe 

483 597,90    891 995,64    

  

     * Na dzień 31 grudnia 2011r. obejmuje okres od 1 września 2010 r.  do 31 grudnia 2011r. 
 
 



2.2. Dodatkowe dane, jeżeli ich uwzględnienie w raporcie kwartalnym jest  

                         konieczne dla przedstawienia aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej  

                       emitenta w sposób rzetelny i kompletny 

W opinii Spółki, rzetelne i kompletne przedstawienie aktualnej sytuacji majątkowej  

i finansowej Spółki nie wymaga uwzględniania dodatkowych danych. 

3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ  

na osiągnięte wyniki finansowe 

Wypełniając obowiązki informacyjne spółek notowanych na rynku NewConnect Zarząd 

Dobra Nasza S.A. publikuje wyniki za IV kwartał 2012 roku.  

Przychody netto ze sprzedaży  w IV kwartale 2012 roku ukształtowały się na poziomie  

26 404,06   PLN. 

W IV kwartale 2012 roku Spółka poniosła stratę netto w wysokości -181 620,84 PLN.  

Na wypracowany przez Spółkę wynik finansowy w IV kwartale 2012 r. miała wpływ przede 

wszystkim sytuacja na rynku. Rynek na którym Spółka Dobra Nasza S.A. prowadzi działalność 

gospodarczą jest wrażliwy na wahania koniunktury gospodarczej.  

Uzyskiwane przez Emitenta przychody są uzależnione od wielkości budżetu, jaki dany klient 

jest gotowy przeznaczyć na reklamę. W dalszym ciągu obserwuje się znaczące ograniczenia 

wydatków na cele reklamowe zarówno przez dotychczasowych  jak i ewentualnych  

klientów. Branża eventowa jest również branżą sezonową. Największe przychody osiągane  

są w okresach wiosny i lata.  

4. Informacja Zarządu na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem 

emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności,  

w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań 

innowacyjnych. 

Zarząd Spółki Dobra Nasza S.A. w IV kwartale 2012 roku zakończył prace nad  optymalizacją 

kosztów funkcjonowania Spółki. Czwarty kwartał to w większości firm czas planowania 

budżetów na następny rok budżetowy. Dlatego też Spółka zajmowała się przygotowywaniem 

i składaniem ofert na pozyskanie Klientów na produkty Spółki. Pierwsze efekty działań 

powinny być widoczne na przełomie pierwszego i drugiego kwartału br. Dodatkowo  

w raportowanym kwartale Spółka przeprowadzała emisję publiczną. 



30 października 2012 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dobra Nasza S.A. 

w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 1 040 000 głosów, co stanowiło 65,62%  

w kapitale zakładowym.  

Ponieważ na dzień 30 czerwca 2012 roku Dobra Nasza S.A. wykazała stratę netto 

przewyższającą sumę kapitału zapasowego, rezerwowego oraz jedna trzecią kapitału 

zakładowego, w związku z powyższym, zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych, 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło o dalszym istnieniu spółki. 

Uchwalono również podwyższenie kapitału zakładowego spółki z kwoty 158.500 zł  

(sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych) do kwoty nie większej niż 237.750 zł (dwieście 

trzydzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), to jest o kwotę nie większą niż 

79.250 zł (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych ) poprzez emisję  

nie więcej niż 792 500 (siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji serii E.  

Wszystkie akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 

0,10 PLN za akcję. Cena emisyjna 0,50 PLN za akcję. 

Akcje serii E zostały zaoferowane zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,  

tj. w drodze subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru) w trybie przewidzianym 

w art. 434 i 435 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze ogłoszenia.   

Emisja akcji serii E została przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).  

Zapisy na akcje serii E w drodze oferty publicznej zostały przeprowadzone w dniach  

od 3 do 27 grudnia 2012 roku. 

 

Istotne zdarzenia po dacie raportu 

Spółka zakończyła proces emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 

0,10 PLN. Objętych zostało 425 454 akcji po cenie emisyjnej 0,50 PLN za akcję.  

Dobra Nasza S.A. w dniu 04 lutego 2013 roku złożyła wniosek do Krajowego Rejestru 

Sądowego o: 

 zarejestrowanie 425 454 akcji serii E;  



 podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 158 500 PLN do kwoty 201 045,40 PLN;  

 dokonanie zmian w statucie. 

Do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia  

do 31 grudnia 2012 roku, Spółka zawarła umowę z PKF Audyt Spółka z o.o.  

z siedzibą w Warszawie.  

 

5. Stanowisko odnośnie możliwości realizacji publikowanych prognoz wyników 

finansowych za dany rok obrotowy 

Dobra Nasza S.A. nie publikowała prognoz na 2012 rok. 

6. Oświadczenie Zarządu 

Zarząd Dobra Nasza S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy kwartalne sprawozdanie 

finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce 

oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową 

Spółki oraz jej wynik finansowy. 

6.1. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na  

                    ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym 

 
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent nie posiada spółek zależnych 

i nie tworzy Grupy Kapitałowej.  

 

6.2. W przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn 

niesporządzania takich sprawozdań 

 
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent nie tworzy Grupy 

Kapitałowej, zatem nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 

6.3. Informacje o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy 

posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na 

walnym zgromadzeniu 

 



Kapitał zakładowy Dobra Nasza  S.A. wynosi 158 500 PLN  (słownie: sto pięćdziesiąt osiem 

tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 1 585 000 (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt 

pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.  

 

Struktura akcjonariatu na dzień 13.02.2013 r.: 

Akcjonariusz Seria 

akcji 

Liczba akcji Udział w 

kapitale 

zakładowym 

(%) 

Liczba 

głosów 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów 

(%) 

Willamette Enterprises 

Limited 

A 240.000 15,14 240.000 15,14 

Krzysztof Poszepczyński A*, C 290.000 18,30 290.000 18,30 

Agnieszka Piesiewicz A 260.000 16,41 260.000 16,41 

Black Pearl Capital S.A. B, C, D 133.200 8,40 133.200 8,40 

Itvent S.A. B 120.000 7,57 120.000 7,57 

Anna Smoczyńska A 120.000 7,57 120.000 7,57 

Jacek Woźniakowski A 130.000 8,20 130.000 8,20 

Pozostali (free float) A**, B, 

D 

291.800 18,41 291.800 18,41 

Suma  1 585 000 100,00 % 1 585 000 100,00 % 

*Pan Krzysztof Poszepczyński posiada 140.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A 

** Wśród pozostałych inwestorów znajduje się 110.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A 

 


