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Raport Socializer S.A. za III kwartał	  roku	  2013 został	  przygotowany	  zgodnie	  z	  aktualnym	  stanem	  
prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego	   Systemu	   Obrotu	   Zarządu	   Giełdy	   Papierów	  
Wartościowych	  w	  Warszawie	  S.A.	  oraz	  Załącznik	  nr	  3	  reg.	  ASO	  - „Informacje	  bieżące	  i	  okresowe	  
przekazywane	  w	  Alternatywnym	  Systemie	  Obrotu	  na	  rynku	  NewConnect”. 
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Socializer	  Spólka	  Akcyjna 
ul.	  Racławicka 95, 02-634 Warszawa          
KRS: 0000380389,	  Sąd	  Rejonowy	  dla	  m.	  St.	  Warszawy	  w	  Warszawie,	   
XIII	  Wydział	  Gospodarczy	  KRS 
Kapitał	  zakładowy:	  188 800 zł 

tel./fax +48 22 245 31 22/22 250 15 37   
w w w . s o c i a l i z e r . p l  
info@socializer.pl  
 
ZARZĄD 
Łukasz	  Misiukanis	  Prezes	  Zarządu 
 
 

I. KWARTALNE	  SKRÓCONE	  SPRAWOZDANIE	  FINANSOWE 

Skonsolidowane skrócone	   sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe Emitenta 
(Spółki	   dominującej) Socializer	   S.A.	   i	   Spółek	   zależnych	   Socialformance	   Sp.	   z	   o.o.	   oraz	  
M2.0 Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2013 do 30 września	   2013 roku. Dane 
porównawcze	   obejmują	   dane	   Spółki	   dominującej Socializer	   S.A.	   i	   dane	   spółki	   zależnej	  
Socialformance Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 września	  2012	  roku. 

 

Jednostkowe	   skrócone	   sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe Emitenta 
(Spółki	  dominującej)	  Socializer	  S.A.	  za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2013 r. 
oraz dane porównawcze	  za poprzedni rok od 1 stycznia 2012 r. do 30 września	  2012 r. 

1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU	   ZYSKÓW	   I	   STRAT	   
 

DANE SKONSOLIDOWANE 

(wyszczególnienie) stan na 30.09.2013 r. stan na 30.09.2012 r. 

1 2 3 

Kapitał	  (fundusz)	  własny 14 384,82 5 950,98 

Należności	  długoterminowe 15,99 23,00 

Należności	  krótkoterminowe 7 272,58 2 911,84 

Inwestycje	  długoterminowe 88,66 88,66 

Inwestycje	  krótkoterminowe,	  w	  tym: 628,35 278,18 

środki	  pieniężne	  i	  inne	  aktywa	  pieniężne 628,35 278,18 

Zobowiązania	  długoterminowe 62,86 0,00 

Zobowiązania	  krótkoterminowe 3 255,86 673,43 

Aktywa	  trwałe 9 229,77 3 245,70 

Aktywa obrotowe 9 139,23 3 656,47 

Aktywa / Pasywa  razem 18 369,00 6 902,17 

Dane	  w	  tys.	  zł 
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(wyszczególnienie) 

III	  kwartał	  2013	  r. 
 

od 01.07.2013 
do 30.09.2013 

III	  kwartał	  2012	  r. 
 

od 01.07.2012 
do 30.09.2012 

2013	  r.	  narastająco 
 

od 01.01.2013 
do 30.09.2013 

2012	  r.	  narastająco 
 

od 01.01.2012 
do 30.09.2012 

1 2 3 4 5 

Amortyzacja 346,58 107,28 1 015,92 226,41 

Przychody	  netto	  ze	  sprzedaży 6 783,23 2 163,55 15 532,95 5 192,46 

Zysk	  /	  Strata	  na	  sprzedaży 2 188,91 576,77 3 495,01 1 275,46 

Zysk / Strata na działalności	  operacyjnej 2 193,45 576,50 3 509,90 1 275,42 

Zysk / Strata brutto 1 969,06 506,57 2 863,08 1 155,91 

Zysk / Strata netto 1 551,07 397,17 2 132,56 896,48 

Przepływy	  pieniężne	  z	  działalności	  operacyjnej 566,64 266,18 1 207,07 -45,91 

Przepływy pieniężne	  z	  działalności	  inwestycyjnej -283,34 -709,26 -994,47 -3 490,63 

Przepływy	  pieniężne	  z	  działalności	  finansowej -642,74 21,49 -538,85 2 892,74 

Dane	  w	  tys.	  zł 
 

DANE JEDNOSTKOWE  

(wyszczególnienie) stan na 30.09.2013 r. stan na 30.09.2012 r. 

1 2 3 

Kapitał	  (fundusz)	  własny 13 225,04 6 064,13 

Należności	  długoterminowe 15,99 23,00 

Należności	  krótkoterminowe 4 267,74 2 771,68 

Inwestycje	  długoterminowe 8 422,88 2 461,38 

Inwestycje	  krótkoterminowe,	  w	  tym: 176,25 273,02 

środki	  pieniężne	  i	  inne	  aktywa	  pieniężne 176,25 273,02 

Zobowiązania	  długoterminowe 62,86 0,00 

Zobowiązania	  krótkoterminowe 2 244,68 673,43 

Aktywa	  trwałe 10 561,12 3 504,18 

Aktywa obrotowe 5 640,84 3 511,14 

Aktywa / Pasywa  razem 16 201,96 7 015,32 
Dane	  w	  tys.	  zł 
  



Socializer Spółka	  Akcyjna	  |	  Jednostkowy	  i	  Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał	  2013 r. 
 

 

|  
St

ro
na

 4
 

 
       

(wyszczególnienie) 

III	  kwartał	  2013	  r. 
 

od 01.07.2013 
do 30.09.2013 

III	  kwartał	  2012	  r. 
 

od 01.07.2012 
do 30.09.2012 

2013	  r.	  narastająco 
 

od 01.01.2013 
do 30.09.2013 

2012	  r.	  narastająco 
 

od 01.01.2012 
do 30.09.2012 

1 2 3 4 5 

Amortyzacja 131,02 51,45 319,65 114,75 

Przychody	  netto	  ze	  sprzedaży 4 410,03 2 163,55 9 521,73 5 192,47 

Zysk	  /	  Strata	  na	  sprzedaży 1 912,32 578,16 2 407,50 1 277,49 

Zysk	  /	  Strata	  na	  działalności	  operacyjnej 1 919,67 577,89 2 431,21 1 277,46 

Zysk / Strata brutto 1 890,95 563,51 2 376,01 1 269,06 

Zysk / Strata netto 1 524,85 454,11 1 891,87 1 009,62 

Przepływy	  pieniężne	  z	  działalności	  operacyjnej 138,22 268,44 863,80 -44,63 

Przepływy	  pieniężne	  z	  działalności	  inwestycyjnej -181,54 -710,46 -809,25 -3 497,06 

Przepływy	  pieniężne	  z	  działalności	  finansowej -642,75 21,49 -538,86 2 892,74 

Dane	  w	  tys.	  zł 
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2. KWARTALNE	  SKRÓCONE	  SPRAWOZDANIE FINANSOWE - DANE SKONSOLIDOWANE  

BILANS 

 

AKTYWA

A.	  	  AKTYWA	  TRWAŁE 9 229,77 3 245,70
I.	  	  Wartości	  niematerialne	  i	  prawne 1 986,17 916,15

1.	  	  Koszty	  zakończonych	  prac	  rozwojowych 1 928,79 856,92
2.	  	  Wartość	  firmy
3.	  	  Inne	  wartości	  niematerialne	  i	  prawne 57,38 59,23
4.	  	  Zaliczki	  na	  wartości	  niematerialne	  i	  prawne

II.	  Wartość	  firmy	  jednostek	  podporządkowanych 6 764,70 2 111,10
1.	  Wartość	  firmy	  -‐	  jednostki	  zależne 6 764,70 2 111,10
2.	  Wartość	  firmy	  -‐	  jednostki	  współzależne
3.	  Wartość	  firmy	  -‐	  jednostki	  stowarzyszone

III.	  	  Rzeczowe	  aktywa	  trwałe 264,52 105,26
1.	  	  Środki	  trwałe 264,52 105,26

a)	  grunty	  (w	  tym	  prawo	  wieczystego	  użytkowania	  gruntu)
b)	  budynki,	  lokale	  i	  obiekty	  inżynierii	  lądowej	  i	  wodnej 11,86
c)	  urządzenia	  techniczne	  i	  maszyny 150,29 100,03
d)	  środki	  transportu 89,57
e)	  inne	  środki	  trwałe 12,80 5,23

2.	  Środki	  trwałe	  w	  budowie
3.	  Zaliczki	  na	  środki	  trwałe	  w	  budowie

IV.	  	  Należności	  długoterminowe 15,99 23,00
1.	  	  Od	  jednostek	  powiązanych
2.	  	  Od	  pozostałych	  jednostek 15,99 23,00

V.	  	  Inwestycje	  długoterminowe 88,66 88,66
1.	  	  Nieruchomości
2.	  	  Wartości	  niematerialne	  i	  prawne
3.	  	  Długoterminowe	  aktywa	  finansowe 70,72 70,72

a)	  w	  jednostkach	  powiązanych 0,00 0,00
	  	  	  	  -‐	  udziały	  lub	  akcje
	  	  	  	  -‐	  inne	  papiery	  wartościowe
	  	  	  	  -‐	  udzielone	  pożyczki
	  	  	  	  -‐	  inne	  długoterminowe	  aktywa	  finansowe
b)	  w	  pozostałych	  jednostkach 70,72 70,72
	  	  	  	  -‐	  udziały	  lub	  akcje 70,72 70,72
	  	  	  	  -‐	  inne	  papiery	  wartościowe
	  	  	  	  -‐	  udzielone	  pożyczki
	  	  	  	  -‐	  inne	  długoterminowe	  aktywa	  finansowe

4. Inne	  inwestycje	  długoterminowe 17,94 17,94
VI.	  	  Długoterminowe	  rozliczenia	  międzyokresowe 109,73 1,53

1.	  	  Aktywa	  z	  tytułu	  odroczonego	  podatku	  dochodowego 109,73 1,53
2.	  	  Inne	  rozliczenia	  międzyokresowe

B.  AKTYWA OBROTOWE 9 139,23 3 656,47
I.  Zapasy 960,76 0,00

1.	  	  Materiały
2.	  	  Półprodukty	  i	  produkty	  w	  toku 960,76
3.  Produkty gotowe
4.  Towary
5.  Zaliczki na dostawy

II.	  	  Należności	  krótkoterminowe 7 272,58 2 911,84
1.	  	  Należności	  od	  jednostek	  powiązanych 0,00 0,00

a)	  z	  tytułu	  dostaw	  i	  usług,	  o	  okresie	  spłaty: 0,00 0,00
	  	  	  	  -‐	  do	  12	  miesięcy
	  	  	  	  -‐	  powyżej	  12	  miesięcy
b) inne

2.	  Należności	  od	  pozostałych	  jednostek 7 272,58 2 911,84
a)	  z	  tytułu	  dostaw	  i	  usług,	  o	  okresie	  spłaty: 7 188,22 2 741,94
	  	  	  	  -‐	  do	  12	  miesięcy 7 188,22 2 741,94
	  	  	  	  -‐	  powyżej	  12	  miesięcy
b)	  z	  tytułu	  podatków,	  dotacji,	  ceł,	  ubepieczeń	  społecznych	  i	  
zdrowotnych	  oraz	  innych	  świadczeń

33,58 157,16

c) inne 50,79 12,74
d)	  dochodzone	  na	  drodze	  sądowej

III.	  	  Inwestycje	  krótkoterminowe 628,35 278,18
1.	  Krótkoterminowe	  aktywa	  finansowe 628,35 278,18

a)	  w	  jednostkach	  powiązanych 0,00 0,00
	  	  	  -‐	  udziały	  lub	  akcje
	  	  	  -‐	  inne	  papiery	  wartościowe	  
	  	  	  -‐	  udzielone	  pożyczki
	  	  	  -‐	  inne	  krótkoterminowe	  aktywa	  finansowe
b)	  w	  pozostałych	  jednostkach 0,00 0,00
	  	  	  -‐	  udziały	  lub	  akcje
	  	  	  -‐	  inne	  papiery	  wartościowe	  
	  	  	  -‐	  udzielone	  pożyczki
	  	  	  -‐	  inne	  krótkoterminowe	  aktywa	  finansowe
c)	  środki	  pieniężne	  i	  inne	  aktywa	  pieniężne 628,35 278,18
	  	  	  -‐	  środki	  pieniężne	  w	  kasie	  i	  na	  rachunkach 628,08 278,18
	  	  	  -‐	  inne	  środki	  pieniężne 0,27
	  	  	  -‐	  inne	  aktywa	  pieniężne

2.	  Inne	  inwestycje	  krótkoterminowe
IV.	  	  Krótkoterminowe	  rozliczenia	  międzyokresowe 277,53 466,45

18 369,00 6 902,17AKTYWA RAZEM:

Wyszczególnienie
(dane	  w	  tys.	  zł)

Stan na 30.09.2013 Stan na 30.09.2012

Wyszczególnienie
(dane	  w	  tys.	  zł)

Stan na 30.09.2013 Stan na 30.09.2012
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PASYWA
A.	  	  KAPITAŁ	  (FUNDUSZ)	  WŁASNY 14 348,82 5 950,98
I.	  	  	  	  	  Kapitał	  (fundusz)	  podstawowy 188,80 141,80

11 846,53 4 912,71

180,94 0,00
2 132,56 896,48

X.	  	  	  Odpisy	  z	  zysku	  netto	  w	  ciągu	  roku	  obrotowego	  (wielkość	  ujemna)

0,00 0,00
1.	  Ujemna	  wartość	  firmy	  -‐	  jednostki	  zależne
2.	  Ujemna	  wartość	  firmy	  -‐	  jednostki	  współzależne
3.	  Ujemna	  wartość	  firmy	  -‐	  jednostki	  stowarzyszone

4 020,17 951,19
I.	  	  	  Rezerwy	  na	  zobowiązania 640,31 273,73

1.	  Rezerwa	  z	  tytułu	  odroczonego	  podatku	  dochodowego 626,54 263,31
2.	  Rezerwa	  na	  świadczenia	  emerytalne	  i	  podobne 0,00 0,00

	  	  	  	  	  -‐	  krótkoterminowa
3.	  Pozostałe	  rezerwy 13,76 10,42

	  	  	  	  	  -‐	  krótkoterminowa 13,76 10,42
II.	  Zobowiązania	  długoterminowe 62,86 0,00

1.	  	  Wobec	  jednostek	  powiązanych
2.	  	  Wobec	  pozostałych	  jednostek 62,86 0,00

a)	  kredyty	  i	  pożyczki
b)	  z	  tytułu	  emisji	  dlużnych	  papierów	  wartościowych
c)	  inne	  zobowiązania	  finansowe 62,86 0,00
d) inne

III.	  Zobowiązania	  krótkoterminowe 3 255,86 673,43
1.	  	  Wobec	  jednostek	  powiązanych 0,00 0,00

a)	  	  z	  tytułu	  dostaw	  i	  usług,	  o	  okresie	  wymagalności: 0,00 0,00
	  	  	  	  	  -‐	  do	  12	  miesięcy
	  	  	  	  	  -‐	  powyżej	  12	  miesięcy
b)  inne

2.	  	  	  Wobec	  pozostałych	  jednostek 3 255,86 673,43
a)	  	  kredyty	  i	  pożyczki 221,20 46,08
b)	  	  z	  tytułu	  emisji	  dlużnych	  papierów	  wartościowych
c)	  	  inne	  zobowiązania	  finansowe 92,63 0,00
d)	  	  z	  tytułu	  dostaw	  i	  usług,	  o	  okresie	  wymagalności: 2 078,27 348,12
	  	  	  	  	  -‐	  do	  12	  miesięcy 2 078,27 348,12
	  	  	  	  	  -‐	  powyżej	  12	  mieięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy
f)	  	  zobowiązania	  wekslowe
g)	  	  z	  tytułu	  podatków,	  ceł,	  ubezpieczeń	  i	  innych	  świadczeń 719,43 236,14
h)	  	  z	  tytułu	  wynagrodzeń 135,55 3,46
i)  inne 8,77 39,62

3. Fundusze specjalne
IV.	  	  Rozliczenia	  międzyokresowe 61,15 4,03

1.	  	  Ujemna	  wartość	  firmy
2.	  	  Inne	  rozliczenia	  międzyokresowe 61,15 4,03

	  -‐	  długoterminowe
	  -‐	  krótkoterminowe 61,15 4,03

18 369,00 6 902,17

	  	  	  	  	  -‐	  długoterminowa

	  	  	  	  	  -‐	  długoterminowa

PASYWA RAZEM:

VIII.	  	  Zysk	  (strata)	  z	  lat	  ubiegłych
IX. Zysk (strata) netto roku obrotowego

B.	  	  KAPITAŁ	  MNIEJSZOŚCIOWY
C.	  	  UJEMNA	  WARTOŚĆ	  FIRMY	  JEDNOSTEK	  PODPORZĄDKOWANYCH

D.	  	  ZOBOWIĄZANIA	  I	  REZERWY	  NA	  ZOBOWIĄZ.

III.	  	  	  Udziały	  (akcje)	  własne	  (wielkość	  ujemna)
IV.	  	  	  Kapitał	  (fundusz)	  zapasowy
V.	  	  	  	  Kapitał	  (fundusz)	  z	  aktualizacji	  wyceny
VI.	  	  	  Pozostałe	  kapitały	  (fundusze)	  rezerwowe
VII.	  	  	  Różnice	  kursowe	  z	  przeliczenia	  

Wyszczególnienie
(dane	  w	  tys.	  zł)

Stan na 30.09.2013 Stan na 30.09.2012

II.	  	  	  	  Należne	  wpłaty	  na	  kapitał	  podstawowy	  (wielkość	  ujemna)
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT KALKULACYJNY) 

 

  

A 6 783,23 2 163,55 15 532,95 5 192,47

I. 6 783,23 2 163,55 15 532,95 5 192,47

II.

B. 4 213,64 1 525,05 11 005,71 3 632,49

I. 4 213,64 1 525,05 11 005,71 3 632,49

II.

C. 2 569,58 638,50 4 527,25 1 559,97

D.

E. 380,67 61,73 1 032,24 284,51

F. 2 188,91 576,77 3 495,01 1 275,46

G. 11,54 0,95 28,55 2,45

I.

II. 6,45 18,85

III. 5,09 0,95 9,70 2,45

H. 6,99 1,22 13,66 2,49

I. 2,15 2,15

II. 

III. 4,84 1,22 11,51 2,49

I. 2 193,45 576,50 3 509,90 1 275,42

J. 2,19 4,94 12,71 19,01

I.

II. 2,19 4,94 12,71 19,01

III.

IV.

V.

K. 35,58 19,31 86,55 27,41

I. 14,16 5,75 20,09 12,53

II.

III.

IV. 21,43 13,57 66,46 14,88

L.

M. 2 160,06 562,13 3 436,06 1 267,02

N. 0,00 0,00 0,00 0,00

I.

II.

O. 190,99 55,56 572,98 111,11

I. 	  Odpis	  wartości	  firmy	  -‐	  jednostki	  zależne 190,99 55,56 572,98 111,11

II. 	  Odpis	  wartości	  firmy	  -‐	  jednostki	  współzależne

III. 	  Odpis	  wartości	  firmy	  -‐	  jednostki	  stowarzyszone

P. 0,00 0,00 0,00 0,00

I. 	  Odpis	  ujemnej	  wartości	  firmy	  -‐	  jednostki	  zależne

II. 	  Odpis	  ujemnej	  wartości	  firmy	  -‐	  jednostki	  współzależne

III. 	  Odpis	  ujemnej	  wartości	  firmy	  -‐	  jednostki	  stowarzyszone

Q. 1 969,06 506,57 2 863,08 1 155,91

R. 417,99 109,40 730,52 259,43

S.

T.

U.

W. 1 551,07 397,17 2 132,56 896,48

Zysk	  (strata)	  z	  udziałów	  w	  jednostkach	  podporządkowanych	  wycenianych	  
metodą	  praw	  własności
Zyski	  (straty)	  mniejszości

Zysk (strata) netto (Q-R-S+/-T+/-U)

Odpis	  wartości	  firmy

Odpis	  ujemnej	  wartości	  firmy

Zysk (strata) brutto (M+/-N-O+P) 

Podatek dochodowy

Pozostałe	  obowiązkowe	  zmniejszenia	  zysku	  (zwiększenia	  straty)

Zysk	  (strata)	  z	  działalności	  gospodarczej	  (I+J–K)

Zysk	  (strata)	  z	  działalności	  gospodarczej	  (I+J-‐K+/-‐L)

Wynik	  zdarzeń	  nadzwyczajnych	  (N.I-‐N.II)

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Odsetki, w tym:

–	  dla	  jednostek	  powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja	  wartości	  inwestycji

Inne

–	  od	  jednostek	  powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja	  wartości	  inwestycji

Inne

Koszty finansowe

Zysk	  (strata)	  z	  działalności	  operacyjnej	  (F+G–H)

Przychody finansowe

Dywidendy	  i	  udziały	  w	  zyskach,	  w	  tym:

–	  od	  jednostek	  powiązanych

Odsetki, w tym:

Inne przychody operacyjne

Pozostałe	  koszty	  operacyjne

Strata	  ze	  zbycia	  niefinansowych	  aktywów	  trwałych

Aktualizacja	  wartości	  aktywów	  niefinansowych

Inne koszty operacyjne

Koszty	  ogólnego	  zarządu

Zysk	  (strata)	  ze	  sprzedaży	  (C–D–E)

Pozostałe	  przychody	  operacyjne

Zysk	  ze	  zbycia	  niefinansowych	  aktywów	  trwałych

Dotacje

w	  tym:	  od	  jednostek	  powiązanych

Koszt	  wytworzenia	  sprzedanych	  produktów

Wartość	  	  sprzedanych	  towarów	  i	  materiałów

Zysk	  (strata)	  brutto	  ze	  sprzedaży	  (A–B)

Koszty	  sprzedaży

Przychody	  netto	  ze	  sprzedaży	  produktów,	  towarów	  i	  materiałów,	  w	  tym:

w	  tym:	  od	  jednostek	  powiązanych

Przychody	  netto	  ze	  sprzedaży	  produktów

Przychody	  netto	  ze	  sprzedaży	  towarów	  i	  materiałów

Koszty	  sprzedanych	  produktów,	  towarów	  i	  materiałów,	  w	  tym:

Wyszczególnienie
(dane	  w	  tys.	  zł)

Od 01.07.2013 do 
30.09.2013

Od 01.07.2012 do 
30.09.2012

Od 01.01.2013 do 
30.09.2013

Od 01.01.2012 do 
30.09.2012
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  (METODA POŚREDNIA) 

 

  

A.
I. 1 551,07 397,17 2 132,56 896,48
II. -984,43 -130,98 -925,48 -942,38

1. 346,58 107,28 1 015,92 226,41
2.
3. 7,86 7,86
4. 2,15 2,15
5. 35,68 30,75 288,45 177,39
6. -523,14 -960,76 7,50
7. -1 657,75 -904,11 -1 960,57 -1 327,29
8. 753,29 291,89 627,79 67,98
9. 33,76 343,20 64,21 -23,66

10. 17,14 -10,53 -70,72
III. 566,64 266,18 1 207,07 -45,91
B.
I. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.
2.
3. 0,00 0,00 0,00 0,00

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

4.

II. -283,34 -709,26 -994,47 -3 490,63
1. -283,34 -709,26 -994,47 -3 332,32
2.
3. 0,00 0,00 0,00 0,00

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

4. -158,31
III. -283,34 -709,26 -994,47 -3 490,63
C.
I. 181,47 23,56 294,19 2 894,82

1. 10,00 0,00 10,00 2 865,80
2. 171,47 23,56 204,19 29,02
3.

4. 80,00
II. -824,22 -2,08 -833,04 -2,08

1.
2. -811,84 -811,84
3.
4.

5.

6.

7. -4,52 -13,34
8. -7,86 -7,86
9. -2,08 -2,08

III. -642,74 21,49 -538,85 2 892,74
D. -359,44 -421,59 -326,25 -643,80

E. -359,44 -421,59 -326,25 -643,80

F. 0,00 0,00 954,60 921,97

G. -359,44 -421,59 628,35 278,18

ŚRODKI	  PIENIĘŻNE	  NA	  POCZĄTEK	  OKRESU

ŚRODKI	  PIENIĘŻNE	  NA	  KONIEC	  OKRESU	  (F+/-‐D),	  W	  TYM

-‐	  o	  ograniczonej	  możliwości	  dysponowania

Inne wydatki finansowe
Przepływy	  pieniężne	  netto	  z	  działalności	  finansowej	  (I-‐II)
PRZEPŁYWY	  PIENIĘŻNE	  NETTO,	  RAZEM	  (A.III+/-‐B.III+/-‐C.III)

BILANSOWA	  ZMIANA	  ŚRODKÓW	  PIENIĘŻNYCH,	  W	  TYM

-‐	  zmiana	  stanu	  środków	  pieniężnych	  z	  tytułu	  różnic	  kursowych

Spłaty	  kredytów	  i	  pożyczek

Wykup	  dłużnych	  papierów	  wartościowych

Z	  tytułu	  innych	  zobowiązań	  finansowych

Płatności	  zobowiązań	  z	  tytułu	  umów	  leasingu	  finansowego

Odsetki

Inne	  wpływy	  finansowe
Wydatki

Nabycie	  udziałów	  (akcji)	  własnych
Dywidendy	  i	  inne	  wypłaty	  na	  rzecz	  włascicieli
Inne,	  niż	  wypłaty	  na	  rzecz	  właścicieli,	  wydatki	  z	  tytułu	  podziału	  zysku

PRZEPŁYWY	  ŚRODKÓW	  PIENIĘŻNYCH	  Z	  DZIAŁALNOŚCI	  FINANSOWEJ
Wpływy

Wpływy	  netto	  z	  wydania	  udziałów	  (emisji	  akcji)	  i	  innych	  instrumentów	  kapitałowych
Kredyty	  i	  pożyczki
Emisja	  dłużnych	  papierów	  wartościowych

b)	  w	  pozostałych	  jednostkach
-‐	  nabycie	  aktywów	  finansowych
-‐	  udzielone	  pożyczki	  długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy	  pieniężne	  netto	  z	  działalności	  inwestycyjnej	  (I-‐II)

Wydatki
Nabycie	  wartości	  niematerialnych	  i	  prawnych	  oraz	  rzeczowych	  aktywów	  trwałych
Inwestycje	  w	  nieruchomości	  oraz	  wartości	  niematerialne	  i	  prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
a)	  w	  jednostkach	  powiązanych

-‐	  dywidendy	  i	  udziały	  w	  zyskach
-‐	  spłata	  udzielonych	  pożyczek	  długoterminowych
- odsetki
-‐	  inne	  wpływy	  z	  aktywów	  finansowych
Inne	  wpływy	  inwestycyjne

Zbycie	  inwestycji	  w	  nieruchomości	  oraz	  wartości	  niematerialne	  i	  prawne
Z	  aktywów	  finansowych,	  w	  tym:
a)	  w	  jednostkach	  powiązanych
b)	  w	  pozostałych	  jednostkach
-‐zbycie	  aktywów	  finansowych

Inne korekty
Przepływy	  pieniężne	  netto	  z	  działalności	  operacyjnej	  (I	  +/-‐II)
PRZEPŁYWY	  ŚRODKÓW	  PIENIĘŻNYCH	  Z	  DZIAŁALNOŚCI	  INWESTYCYJNEJ
Wpływy

Zbycie	  wartości	  niematerialnych	  i	  prawnych	  oraz	  rzeczowych	  aktywów	  trwałych

Zmiana stanu rezerw
Zmiana	  stanu	  zapasów
Zmiana	  stanu	  należności
Zmiana	  stanu	  zobowiązań	  krótkoterminowych,	  z	  wyjątkiem	  pożyczek	  i	  kredytów
Zmiana	  stanu	  rozliczeń	  międzyokresowych

Korekty razem
Amortyzacja	  (w	  tym	  odpisy	  wartości	  firmy	  lub	  ujemnej	  wartości	  firmy)
Zyski	  (straty)	  z	  tytułu	  różnic	  kursowych
Odsetki	  i	  udziały	  w	  zyskach	  (dywidendy)
Zysk	  (strata)	  z	  działalności	  inwestycyjnej

Od 01.07.2012 do 
30.09.2012

Od 01.01.2013 do 
30.09.2013

Od 01.01.2012 do 
30.09.2012

PRZEPŁYWY	  ŚRODKÓW	  PIENIĘŻNYCH	  Z	  DZIAŁALNOŚCI	  OPERACYJNEJ
Zysk (strata) netto

Wyszczególnienie
(dane	  w	  tys.	  zł)

Od 01.07.2013 do 
30.09.2013
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ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM 

  

I.a.	  Kapitał	  własny	  na	  początek	  okresu	  (BO) 13 018,11 2 190,78

	  	  	  a)	  zmiany	  przyjętych	  zasad	  (polityki)	  rachunkowości

	  	  	  b)	  korekty	  błędów	  podstawowych
I.a.	  Kapitał	  własny	  na	  początek	  okresu	  (BO),	  po	  uzgodnieniu	  do	  danych	  
porównywalnych

13 018,11 2 190,78

	  	  	  1.	  Kapitał	  podstawowy	  na	  początek	  okresu 178,80 124,00
	  	  	  	  	  	  1.1.	  Zmiany	  kapitału	  podstawowego
	  	  	  	  	  	  	  	  	  a)	  zwiększenia	  (z	  tytułu) 10,00 17,80
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  wydania	  udziałów	  (emisji	  akcji) 10,00 17,80
            - inne
	  	  	  	  	  	  	  	  	  b)	  zmniejszenia	  (z	  tytułu) 0,00 0,00
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  umorzenia	  udziałów	  (akcji)
            - inne
	  	  	  	  	  	  1.2.	  Kapitał	  podstawowy	  na	  koniec	  okresu 188,80 141,80
	  	  	  2.	  Należne	  wpłaty	  na	  kapitał	  podstawowy	  na	  początek	  okresu
	  	  	  	  	  	  2.1.	  Zmiany	  należnych	  wpłat	  na	  kapitał	  podstawowy
	  	  	  	  	  	  	  	  	  a)	  zwiększenia	  (z	  tytułu) 0,00 0,00
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  z	  kapitału	  zapasowego
	  	  	  	  	  	  	  	  	  b)	  zmniejszenia	  (z	  tytułu) 0,00 0,00
            - 
	  	  	  	  	  	  2.2.	  Należne	  wpłaty	  na	  kapitał	  podstawowy	  na	  koniec	  okresu 0,00 0,00
	  	  	  3.	  Udziały	  (akcje)	  własne	  na	  początek	  okresu
	  	  	  a)	  zwiększenia	  (z	  tytułu) 0,00 0,00
            - 
	  	  	  b)	  zmniejszenia	  (z	  tytułu) 0,00 0,00
            - 
	  	  	  	  	  	  3.1.	  Udziały	  (akcje)	  własne	  na	  koniec	  okresu 0,00 0,00
	  	  	  4.	  Kapitał	  zapasowy	  na	  początek	  okresu 10 827,88 1 253,34
	  	  	  	  	  	  4.1.	  Zmiany	  kapitału	  zapasowego
	  	  	  	  	  	  	  	  	  a)	  zwiększenia	  (z	  tytułu) 1 018,65 3 661,44
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  emisji	  akcji	  powyżej	  wartości	  nominalnej 0,00 2 848,00
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  z	  tytułu	  zakupów	  środków	  trwałych	  (z	  ZFRON)
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  różnica	  z	  wyceny	  rozchodowych	  śr.	  trwałych
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  podziału	  zysku 1 018,65 813,44
	  	  	  	  	  	  	  	  	  b)	  zmniejszenia	  (z	  tytułu) 0,00 -2,08
            - pokrycia straty
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  pokrycie	  kosztów	  emisji 0,00 -2,08
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  wypłata	  dywidendy
	  	  	  	  	  	  4.2.	  Kapitał	  zapasowy	  na	  koniec	  okresu 11 846,53 4 912,71
	  	  	  5.	  Kapitał	  z	  aktualizacji	  wyceny	  na	  początek	  okresu
	  	  	  	  	  	  5.1.	  Zmiany	  kapitału	  z	  aktualizacji	  wyceny
	  	  	  	  	  	  	  	  	  a)	  zwiększenia	  (z	  tytułu) 0,00 0,00
            - 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  b)	  zmniejszenia	  (z	  tytułu) 0,00 0,00
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  zbycia	  środków	  trwałych
            - 
	  	  	  	  	  	  5.2.	  Kapitał	  z	  aktualizacji	  wyceny	  na	  koniec	  okresu 0,00 0,00
	  	  	  6.	  Pozostałe	  kapitały	  rezerwowe	  na	  początek	  okresu
	  	  	  	  	  	  6.1.	  Zmiany	  pozostałych	  kapitałów	  rezerwowych
	  	  	  	  	  	  	  	  	  a)	  zwiększenia	  (z	  tytułu) 0,00 0,00
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  wpłat	  na	  poczet	  akcji
	  	  	  	  	  	  	  	  	  b)	  zmniejszenia	  (z	  tytułu) 0,00 0,00
            - nabycie akcji /rejestracja w KRS/
	  	  	  	  	  	  6.2.	  Pozostałe	  kapitały	  rezerwowe	  na	  koniec	  okresu 0,00 0,00
	  	  	  7.	  Różnice	  kursowe	  z	  przeliczeń
	  	  	  8.	  Zysk	  (strata)	  z	  lat	  ubiegłych	  na	  początek	  okresu
	  	  	  	  	  	  8.1.	  Zysk	  z	  lat	  ubiegłych	  na	  początek	  okresu 0,00 0,00
	  	  	  	  	  	  	  	  	  a)	  zmiany	  przyjętych	  zasad	  (polityki)	  rachunkowości
	  	  	  	  	  	  	  	  	  b)	  korekty	  błędów	  podstawowych
	  	  	  	  	  	  8.2.	  Zysk	  z	  lat	  ubiegłych	  na	  początek	  okresu,	  po	  korektach
	  	  	  	  	  	  8.3.	  Zmiany	  zysku	  z	  lat	  ubiegłych 180,94 0,00
	  	  	  	  	  	  	  	  	  a)	  zwiększenia	  (z	  tytułu) 2 011,43 813,44
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  skonsolidowanego	  zysku	  z	  lat	  ubiegłych 2 011,43 813,44
	  	  	  	  	  	  	  	  	  b)	  zmniejszenia	  (z	  tytułu) 1 830,49 813,44
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  przeznaczenie	  na	  wypłatę	  dywidendy 811,84
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  przeznaczenie	  na	  kapiatał	  zapasowy 1 018,65 813,44
	  	  	  	  	  	  8.4.	  Zysk	  z	  lat	  ubiegłych	  na	  koniec	  okresu 180,94 0,00
	  	  	  	  	  	  8.5.	  Strata	  z	  lat	  ubiegłych	  na	  początek	  okresu
	  	  	  	  	  	  	  	  	  a)	  zmiany	  przyjętych	  zasad	  (polityki)	  rachunkowości
	  	  	  	  	  	  	  	  	  b)	  korekty	  błędów	  podstawowych
	  	  	  	  	  	  8.6.	  Strata	  lat	  ubiegłych	  na	  początek	  okresu,	  po	  korektach
	  	  	  	  	  	  8.7.	  Zmiany	  straty	  z	  lat	  ubiegłych
	  	  	  	  	  	  	  	  	  a)	  zwiększenia	  (z	  tytułu) 0,00 0,00
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  przeniesienia	  straty	  z	  lat	  ubiegłych	  do	  pokrycia
	  	  	  	  	  	  	  	  	  b)	  zmniejszenia	  (z	  tytułu) 0,00 0,00
            - pokrycia straty zyskiem
	  	  	  	  	  	  8.8.	  Strata	  z	  lat	  ubiegłych	  na	  koniec	  okresu
	  	  	  	  	  	  8.9.	  Zysk	  (strata)	  z	  lat	  ubiegłych	  na	  koniec	  okresu 180,94 0,00
   9. Wynik netto 2 132,56 896,48
   a) zysk netto 2 132,56 896,48
   b) strata netto
   c) odpisy z zysku
II.	  Kapitał	  własny	  na	  koniec	  okresu	  (BZ) 14 348,82 5 950,98

III.	  Kapitał	  własny	  po	  uwzględnieniu	  proponowanego	  podziału	  zysku	  (pokrycia	  straty) 14 348,82 5 950,98

Od 01.01.2012 do 
30.09.2012

Wyszczególnienie
(dane	  w	  tys.	  zł)

Od 01.01.2013 do 
30.09.2013
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3. KWARTALNE	  SKRÓCONE	  SPRAWOZDANIE FINANSOWE - DANE JEDNOSTKOWE 

BILANS  

 

AKTYWA

A.	  	  AKTYWA	  TRWAŁE 10 561,12 3 504,18
I.	  	  Wartości	  niematerialne	  i	  prawne 1 865,24 916,15

1.	  	  Koszty	  zakończonych	  prac	  rozwojowych 1 812,51 856,92
2.	  	  Wartość	  firmy
3.	  	  Inne	  wartości	  niematerialne	  i	  prawne 52,72 59,23
4.	  	  Zaliczki	  na	  wartości	  niematerialne	  i	  prawne

II.	  	  Rzeczowe	  aktywa	  trwałe 250,32 102,11
1.	  	  Środki	  trwałe 250,32 102,11

a)	  grunty	  (w	  tym	  prawo	  wieczystego	  użytkowania	  gruntu)
b)	  budynki,	  lokale	  i	  obiekty	  inżynierii	  lądowej	  i	  wodnej 11,86
c)	  urządzenia	  techniczne	  i	  maszyny 139,71 96,88
d)	  środki	  transportu 89,57
e)	  inne	  środki	  trwałe 9,18 5,23

2.	  Środki	  trwałe	  w	  budowie
3.	  Zaliczki	  na	  środki	  trwałe	  w	  budowie

III.	  	  Należności	  długoterminowe 15,99 23,00
1.	  	  Od	  jednostek	  powiązanych
2.	  	  Od	  pozostałych	  jednostek 15,99 23,00

IV.	  	  Inwestycje	  długoterminowe 8 422,88 2 461,38
1.	  	  Nieruchomości
2.	  	  Wartości	  niematerialne	  i	  prawne
3.	  	  Długoterminowe	  aktywa	  finansowe 8 422,88 2 461,38

a)	  w	  jednostkach	  powiązanych 8 352,16 2 390,66
	  	  	  	  -‐	  udziały	  lub	  akcje 8 352,16 2 390,66
	  	  	  	  -‐	  inne	  papiery	  wartościowe
	  	  	  	  -‐	  udzielone	  pożyczki
	  	  	  	  -‐	  inne	  długoterminowe	  aktywa	  finansowe
b)	  w	  pozostałych	  jednostkach 70,72 70,72
	  	  	  	  -‐	  udziały	  lub	  akcje 70,72 70,72
	  	  	  	  -‐	  inne	  papiery	  wartościowe
	  	  	  	  -‐	  udzielone	  pożyczki
	  	  	  	  -‐	  inne	  długoterminowe	  aktywa	  finansowe

4. Inne	  inwestycje	  długoterminowe	  
V.	  	  Długoterminowe	  rozliczenia	  międzyokresowe 6,69 1,53

1.	  	  Aktywa	  z	  tytułu	  odroczonego	  podatku	  dochodowego 6,69 1,53
2.	  	  Inne	  rozliczenia	  międzyokresowe

B.  AKTYWA OBROTOWE 5 640,84 3 511,14
I.  Zapasy 960,76 0,00

1.	  	  Materiały
2.	  	  Półprodukty	  i	  produkty	  w	  toku 960,76
3.  Produkty gotowe
4.  Towary
5.  Zaliczki na dostawy

II.	  	  Należności	  krótkoterminowe 4 267,74 2 771,69
1.	  	  Należności	  od	  jednostek	  powiązanych 8,03 0,00

a)	  z	  tytułu	  dostaw	  i	  usług,	  o	  okresie	  spłaty: 8,03 0,00
	  	  	  	  -‐	  do	  12	  miesięcy 8,03
	  	  	  	  -‐	  powyżej	  12	  miesięcy
b) inne

2.	  Należności	  od	  pozostałych	  jednostek 4 259,70 2 771,69
a)	  z	  tytułu	  dostaw	  i	  usług,	  o	  okresie	  spłaty: 4 213,62 2 741,94
	  	  	  	  -‐	  do	  12	  miesięcy 4 213,62 2 741,94
	  	  	  	  -‐	  powyżej	  12	  miesięcy
b)	  z	  tytułu	  podatków,	  dotacji,	  ceł,	  ubepieczeń	  społecznych	  i	  
zdrowotnych	  oraz	  innych	  świadczeń

27,13 17,00

c) inne 18,95 12,74
d)	  dochodzone	  na	  drodze	  sądowej

III.	  	  Inwestycje	  krótkoterminowe 176,25 273,02
1.	  Krótkoterminowe	  aktywa	  finansowe 176,25 273,02

a)	  w	  jednostkach	  powiązanych 0,00 0,00
	  	  	  -‐	  udziały	  lub	  akcje
	  	  	  -‐	  inne	  papiery	  wartościowe	  
	  	  	  -‐	  udzielone	  pożyczki
	  	  	  -‐	  inne	  krótkoterminowe	  aktywa	  finansowe
b)	  w	  pozostałych	  jednostkach 0,00 0,00
	  	  	  -‐	  udziały	  lub	  akcje
	  	  	  -‐	  inne	  papiery	  wartościowe	  
	  	  	  -‐	  udzielone	  pożyczki
	  	  	  -‐	  inne	  krótkoterminowe	  aktywa	  finansowe
c)	  środki	  pieniężne	  i	  inne	  aktywa	  pieniężne 176,25 273,02
	  	  	  -‐	  środki	  pieniężne	  w	  kasie	  i	  na	  rachunkach 175,98 273,02
	  	  	  -‐	  inne	  środki	  pieniężne 0,27
	  	  	  -‐	  inne	  aktywa	  pieniężne

2.	  Inne	  inwestycje	  krótkoterminowe
IV.	  	  Krótkoterminowe	  rozliczenia	  międzyokresowe 236,09 466,43

16 201,96 7 015,32AKTYWA RAZEM:

Wyszczególnienie
(dane	  w	  tys.	  złotych)

Stan na 30.09.2013 Stan na 30.09.2012

Wyszczególnienie Stan na 30.09.2013 Stan na 30.09.2012



Socializer Spółka	  Akcyjna	  |	  Jednostkowy	  i	  Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał	  2013 r. 
 

 

|  
St

ro
na

 1
1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

PASYWA
A.	  	  KAPITAŁ	  (FUNDUSZ)	  WŁASNY 13 225,04 6 064,13
I.	  	  	  	  	  Kapitał	  (fundusz)	  podstawowy 188,80 141,80

11 144,37 4 912,71

1 891,87 1 009,62
IX.	  	  	  Odpisy	  z	  zysku	  netto	  w	  ciągu	  roku	  obrotowego	  (wielkość	  ujemna)

2 976,92 951,19
I.	  	  	  Rezerwy	  na	  zobowiązania 608,23 273,73

1.	  Rezerwa	  z	  tytułu	  odroczonego	  podatku	  dochodowego 594,47 263,31
2.	  Rezerwa	  na	  świadczenia	  emerytalne	  i	  podobne 0,00 0,00

	  	  	  	  	  -‐	  krótkoterminowa
3.	  Pozostałe	  rezerwy 13,76 10,42

	  	  	  	  	  -‐	  krótkoterminowa 13,76 10,42
II.	  Zobowiązania	  długoterminowe 62,86 0,00

1.	  	  Wobec	  jednostek	  powiązanych
2.	  	  Wobec	  pozostałych	  jednostek 62,86 0,00

a)	  kredyty	  i	  pożyczki
b)	  z	  tytułu	  emisji	  dlużnych	  papierów	  wartościowych
c)	  inne	  zobowiązania	  finansowe 62,86
d) inne

III.	  Zobowiązania	  krótkoterminowe 2 244,68 673,43
1.	  	  Wobec	  jednostek	  powiązanych 80,23 0,00

a)	  	  z	  tytułu	  dostaw	  i	  usług,	  o	  okresie	  wymagalności: 0,00 0,00
	  	  	  	  	  -‐	  do	  12	  miesięcy
	  	  	  	  	  -‐	  powyżej	  12	  miesięcy
b)  inne 80,23

2.	  	  	  Wobec	  pozostałych	  jednostek 2 164,45 673,43
a)	  	  kredyty	  i	  pożyczki 221,20 46,08
b)	  	  z	  tytułu	  emisji	  dlużnych	  papierów	  wartościowych
c)	  	  inne	  zobowiązania	  finansowe 92,63
d)	  	  z	  tytułu	  dostaw	  i	  usług,	  o	  okresie	  wymagalności: 1 442,26 348,12
	  	  	  	  	  -‐	  do	  12	  miesięcy 1 442,26 348,12
	  	  	  	  	  -‐	  powyżej	  12	  mieięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy
f)	  	  zobowiązania	  wekslowe
g)	  	  z	  tytułu	  podatków,	  ceł,	  ubezpieczeń	  i	  innych	  świadczeń 391,09 236,14
h)	  	  z	  tytułu	  wynagrodzeń 15,07 3,46
i)  inne 2,20 39,62

3. Fundusze specjalne
IV.	  	  Rozliczenia	  międzyokresowe 61,15 4,03

1.	  	  Ujemna	  wartość	  firmy
2.	  	  Inne	  rozliczenia	  międzyokresowe 61,15 4,03

	  -‐	  długoterminowe
	  -‐	  krótkoterminowe 61,15 4,03

16 201,96 7 015,32

VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego

B.	  	  ZOBOWIĄZANIA	  I	  REZERWY	  NA	  ZOBOWIĄZ.

	  	  	  	  	  -‐	  długoterminowa

	  	  	  	  	  -‐	  długoterminowa

PASYWA RAZEM:

III.	  	  	  Udziały	  (akcje)	  własne	  (wielkość	  ujemna)
IV.	  	  	  Kapitał	  (fundusz)	  zapasowy
V.	  	  	  	  Kapitał	  (fundusz)	  z	  aktualizacji	  wyceny
VI.	  	  	  Pozostałe	  kapitały	  (fundusze)	  rezerwowe
VII.	  	  Zysk	  (strata)	  z	  lat	  ubiegłych

Wyszczególnienie Stan na 30.09.2013 Stan na 30.09.2012

II.	  	  	  	  Należne	  wpłaty	  na	  kapitał	  podstawowy	  (wielkość	  ujemna)
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RACHUNEK	  ZYSKÓW	  I	  STRAT (WARIANT KALKULACYJNY)  

 
  

A 4 410,03 2 163,55 9 521,73 5 192,47

58,86 746,06

I. 4 410,03 2 163,55 9 521,73 5 192,47

II.

B. 2 387,20 1 524,72 6 802,25 3 631,74

I. 2 387,20 1 524,72 6 802,25 3 631,74

II.

C. 2 022,82 638,83 2 719,48 1 560,73

D.

E. 110,51 60,67 311,98 283,23

F. 1 912,32 578,16 2 407,50 1 277,49

G. 14,02 0,95 37,04 2,45

I.

II. 6,45 18,85

III. 7,57 0,95 18,19 2,45

H. 6,67 1,22 13,33 2,49

I. 2,15 2,15

II. 

III. 4,52 1,22 11,18 2,49

I. 1 919,67 577,89 2 431,21 1 277,46

J. 1,14 4,94 9,24 19,01

I.

II. 1,14 4,94 9,24 19,01

0,98 2,08

III.

IV.

V.

K. 29,86 19,31 64,44 27,41

I. 10,13 5,75 14,94 12,53

0,23 0,23

II.

III.

IV. 19,73 13,57 49,50 14,88

L. 1 890,95 563,51 2 376,01 1 269,06

M. 0,00 0,00 0,00 0,00

I.

II.

N. 1 890,95 563,51 2 376,01 1 269,06

O. 366,09 109,40 484,14 259,43

P.

R. 1 524,85 454,11 1 891,87 1 009,62

Podatek dochodowy

Pozostałe	  obowiązkowe	  zmniejszenia	  zysku	  (zwięk-‐szenia	  straty)

Zysk	  (strata)	  netto	  (N–O–P)

Zysk	  (strata)	  z	  działalności	  gospodarczej	  (I+J–K)

Wynik	  zdarzeń	  nadzwyczajnych	  

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto (L+/-M)

Odsetki, w tym:

–	  dla	  jednostek	  powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja	  wartości	  inwestycji

Inne

–	  od	  jednostek	  powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja	  wartości	  inwestycji

Inne

Koszty finansowe

Zysk	  (strata)	  z	  działalności	  operacyjnej	  (F+G–H)

Przychody finansowe

Dywidendy	  i	  udziały	  w	  zyskach,	  w	  tym:

–	  od	  jednostek	  powiązanych

Odsetki, w tym:

Inne przychody operacyjne

Pozostałe	  koszty	  operacyjne

Strata	  ze	  zbycia	  niefinansowych	  aktywów	  trwałych

Aktualizacja	  wartości	  aktywów	  niefinansowych

Inne koszty operacyjne

Koszty	  ogólnego	  zarządu

Zysk	  (strata)	  ze	  sprzedaży	  (C–D–E)

Pozostałe	  przychody	  operacyjne

Zysk	  ze	  zbycia	  niefinansowych	  aktywów	  trwałych

Dotacje

w	  tym:	  od	  jednostek	  powiązanych

Koszt	  wytworzenia	  sprzedanych	  produktów

Wartość	  	  sprzedanych	  towarów	  i	  materiałów

Zysk	  (strata)	  brutto	  ze	  sprzedaży	  (A–B)

Koszty	  sprzedaży

Przychody	  netto	  ze	  sprzedaży	  produktów,	  towarów	  i	  materiałów,	  w	  tym:

w	  tym:	  od	  jednostek	  powiązanych

Przychody	  netto	  ze	  sprzedaży	  produktów

Przychody	  netto	  ze	  sprzedaży	  towarów	  i	  materiałów

Koszty	  sprzedanych	  produktów,	  towarów	  i	  materiałów,	  w	  tym:

Wyszczególnienie
(dane	  w	  tys.	  złotych)

Od 01.07.2013 do 
30.09.2013

Od 01.07.2012 do 
30.09.2012

Od 01.01.2013 do 
30.09.2013

Od 01.01.2012 do 
30.09.2012
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA) 

 
 

  

A.
I. 1 524,85 454,11 1 891,87 1 009,62
II. -1 386,63 -185,67 -1 028,07 -1 054,26

1. 131,02 51,45 319,65 114,75
2.
3. 9,19 8,09
4. 2,15 2,15
5. 55,63 30,75 288,45 177,39
6. -651,11 -960,76 7,50
7. -1 435,13 -904,11 -1 080,80 -1 327,42
8. 493,79 291,89 429,74 67,98
9. 14,28 344,36 -15,74 -23,74

10. -6,45 -18,85 -70,72
III. 138,22 268,44 863,80 -44,63
B.
I. 280,00 0,00 571,10 0,00

1.
2.
3. 280,00 0,00 571,10 0,00

280,00 571,10
0,00 0,00 0,00 0,00

4.

II. -461,55 -710,46 -1 380,36 -3 497,06
1. -261,55 -709,26 -890,36 -1 106,40
2.
3. -200,00 -1,20 -490,00 -2 390,66

-200,00 -1,20 -490,00 -2 390,66
0,00 0,00 0,00 0,00

4.

III. -181,55 -710,46 -809,25 -3 497,06
C.
I. 181,47 23,56 294,18 2 894,82

1. 10,00 10,00 2 865,80
2. 171,47 23,56 204,18 29,02
3.

4. 80,00
II. -824,22 -2,08 -833,04 -2,08

1.
2. -811,84 -811,84
3.
4.

5.

6.

7. -4,52 -13,34
8. -7,86 -7,86
9. -2,08 -2,08

III. -642,75 21,49 -538,86 2 892,74
D. -686,07 -420,53 -484,31 -648,95

E. -686,07 -420,53 -484,31 -648,95

F. 0,00 0,00 660,56 921,97

G. -686,07 -420,53 176,25 273,02

ŚRODKI	  PIENIĘŻNE	  NA	  POCZĄTEK	  OKRESU

ŚRODKI	  PIENIĘŻNE	  NA	  KONIEC	  OKRESU	  (F+/-‐D),	  W	  TYM

-‐	  o	  ograniczonej	  możliwości	  dysponowania

Inne wydatki finansowe
Przepływy	  pieniężne	  netto	  z	  działalności	  finansowej	  (I-‐II)
PRZEPŁYWY	  PIENIĘŻNE	  NETTO,	  RAZEM	  (A.III+/-‐B.III+/-‐C.III)

BILANSOWA	  ZMIANA	  ŚRODKÓW	  PIENIĘŻNYCH,	  W	  TYM

-‐	  zmiana	  stanu	  środków	  pieniężnych	  z	  tytułu	  różnic	  kursowych

Spłaty	  kredytów	  i	  pożyczek

Wykup	  dłużnych	  papierów	  wartościowych

Z	  tytułu	  innych	  zobowiązań	  finansowych

Płatności	  zobowiązań	  z	  tytułu	  umów	  leasingu	  finansowego

Odsetki

Inne	  wpływy	  finansowe
Wydatki

Nabycie	  udziałów	  (akcji)	  własnych
Dywidendy	  i	  inne	  wypłaty	  na	  rzecz	  włascicieli
Inne,	  niż	  wypłaty	  na	  rzecz	  właścicieli,	  wydatki	  z	  tytułu	  podziału	  zysku

PRZEPŁYWY	  ŚRODKÓW	  PIENIĘŻNYCH	  Z	  DZIAŁALNOŚCI	  FINANSOWEJ
Wpływy

Wpływy	  netto	  z	  wydania	  udziałów	  (emisji	  akcji)	  i	  innych	  instrumentów	  kapitałowych
Kredyty	  i	  pożyczki
Emisja	  dłużnych	  papierów	  wartościowych

b)	  w	  pozostałych	  jednostkach
-‐	  nabycie	  aktywów	  finansowych
-‐	  udzielone	  pożyczki	  długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy	  pieniężne	  netto	  z	  działalności	  inwestycyjnej	  (I-‐II)

Wydatki
Nabycie	  wartości	  niematerialnych	  i	  prawnych	  oraz	  rzeczowych	  aktywów	  trwałych
Inwestycje	  w	  nieruchomości	  oraz	  wartości	  niematerialne	  i	  prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
a)	  w	  jednostkach	  powiązanych

-‐	  dywidendy	  i	  udziały	  w	  zyskach
-‐	  spłata	  udzielonych	  pożyczek	  długoterminowych
- odsetki
-‐	  inne	  wpływy	  z	  aktywów	  finansowych
Inne	  wpływy	  inwestycyjne

Zbycie	  inwestycji	  w	  nieruchomości	  oraz	  wartości	  niematerialne	  i	  prawne
Z	  aktywów	  finansowych,	  w	  tym:
a)	  w	  jednostkach	  powiązanych
b)	  w	  pozostałych	  jednostkach
-‐zbycie	  aktywów	  finansowych

Inne korekty
Przepływy	  pieniężne	  netto	  z	  działalności	  operacyjnej	  (I	  +/-‐II)
PRZEPŁYWY	  ŚRODKÓW	  PIENIĘŻNYCH	  Z	  DZIAŁALNOŚCI	  INWESTYCYJNEJ
Wpływy

Zbycie	  wartości	  niematerialnych	  i	  prawnych	  oraz	  rzeczowych	  aktywów	  trwałych

Zmiana stanu rezerw
Zmiana	  stanu	  zapasów
Zmiana	  stanu	  należności
Zmiana	  stanu	  zobowiązań	  krótkoterminowych,	  z	  wyjątkiem	  pożyczek	  i	  kredytów
Zmiana	  stanu	  rozliczeń	  międzyokresowych

Korekty razem
Amortyzacja
Zyski	  (straty)	  z	  tytułu	  różnic	  kursowych
Odsetki	  i	  udziały	  w	  zyskach	  (dywidendy)
Zysk	  (strata)	  z	  działalności	  inwestycyjnej

Od 01.07.2012 do 
30.09.2012

Od 01.01.2013 do 
30.09.2013

Od 01.01.2012 do 
30.09.2012

PRZEPŁYWY	  ŚRODKÓW	  PIENIĘŻNYCH	  Z	  DZIAŁALNOŚCI	  OPERACYJNEJ
Zysk (strata) netto

Wyszczególnienie
(dane	  w	  tys.	  złotych)

Od 01.07.2013 do 
30.09.2013
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM 

 

I.a.	  Kapitał	  własny	  na	  początek	  okresu	  (BO) 12 135,01 2 190,78

	  	  	  a)	  zmiany	  przyjętych	  zasad	  (polityki)	  rachunkowości

	  	  	  b)	  korekty	  błędów	  podstawowych
I.a.	  Kapitał	  własny	  na	  początek	  okresu	  (BO),	  po	  uzgodnieniu	  do	  danych	  
porównywalnych

12 135,01 2 190,78

	  	  	  1.	  Kapitał	  podstawowy	  na	  początek	  okresu 178 800,00 124 000,00
	  	  	  	  	  	  1.1.	  Zmiany	  kapitału	  podstawowego
	  	  	  	  	  	  	  	  	  a)	  zwiększenia	  (z	  tytułu) 10,00 17,80
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  wydania	  udziałów	  (emisji	  akcji) 10,00 17,80
            - inne
	  	  	  	  	  	  	  	  	  b)	  zmniejszenia	  (z	  tytułu) 0,00 0,00
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  umorzenia	  udziałów	  (akcji)
            - inne
	  	  	  	  	  	  1.2.	  Kapitał	  podstawowy	  na	  koniec	  okresu 188,80 141,80
	  	  	  2.	  Należne	  wpłaty	  na	  kapitał	  podstawowy	  na	  początek	  okresu
	  	  	  	  	  	  2.1.	  Zmiany	  należnych	  wpłat	  na	  kapitał	  podstawowy
	  	  	  	  	  	  	  	  	  a)	  zwiększenia	  (z	  tytułu) 0,00 0,00
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  z	  kapitału	  zapasowego
	  	  	  	  	  	  	  	  	  b)	  zmniejszenia	  (z	  tytułu) 0,00 0,00
            - 
	  	  	  	  	  	  2.2.	  Należne	  wpłaty	  na	  kapitał	  podstawowy	  na	  koniec	  okresu 0,00 0,00
	  	  	  3.	  Udziały	  (akcje)	  własne	  na	  początek	  okresu
	  	  	  a)	  zwiększenia	  (z	  tytułu) 0,00 0,00
            - 
	  	  	  b)	  zmniejszenia	  (z	  tytułu) 0,00 0,00
            - 
	  	  	  	  	  	  3.1.	  Udziały	  (akcje)	  własne	  na	  koniec	  okresu 0,00 0,00
	  	  	  4.	  Kapitał	  zapasowy	  na	  początek	  okresu 10 827,88 1 253,34
	  	  	  	  	  	  4.1.	  Zmiany	  kapitału	  zapasowego
	  	  	  	  	  	  	  	  	  a)	  zwiększenia	  (z	  tytułu) 316,49 3 661,44
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  emisji	  akcji	  powyżej	  wartości	  nominalnej 2 848,00
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  z	  tytułu	  zakupów	  środków	  trwałych	  (z	  ZFRON)
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  różnica	  z	  wyceny	  rozchodowych	  śr.	  trwałych
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  podziału	  zysku 316,49 813,44
	  	  	  	  	  	  	  	  	  b)	  zmniejszenia	  (z	  tytułu) 0,00 2,08
            - pokrycia straty
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  pokrycie	  kosztów	  emisji 2,08
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  wypłata	  dywidendy
	  	  	  	  	  	  4.2.	  Kapitał	  zapasowy	  na	  koniec	  okresu 11 144,37 4 912,71
	  	  	  5.	  Kapitał	  z	  aktualizacji	  wyceny	  na	  początek	  okresu
	  	  	  	  	  	  5.1.	  Zmiany	  kapitału	  z	  aktualizacji	  wyceny
	  	  	  	  	  	  	  	  	  a)	  zwiększenia	  (z	  tytułu) 0,00 0,00
            - 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  b)	  zmniejszenia	  (z	  tytułu) 0,00 0,00
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  zbycia	  środków	  trwałych
            - 
	  	  	  	  	  	  5.2.	  Kapitał	  z	  aktualizacji	  wyceny	  na	  koniec	  okresu 0,00 0,00
	  	  	  6.	  Pozostałe	  kapitały	  rezerwowe	  na	  początek	  okresu
	  	  	  	  	  	  6.1.	  Zmiany	  pozostałych	  kapitałów	  rezerwowych
	  	  	  	  	  	  	  	  	  a)	  zwiększenia	  (z	  tytułu) 0,00 0,00
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  wpłat	  na	  poczet	  akcji
	  	  	  	  	  	  	  	  	  b)	  zmniejszenia	  (z	  tytułu) 0,00 0,00
            - nabycie akcji /rejestracja w KRS/
	  	  	  	  	  	  6.2.	  Pozostałe	  kapitały	  rezerwowe	  na	  koniec	  okresu 0,00 0,00
	  	  	  7.	  Zysk	  (strata)	  z	  lat	  ubiegłych	  na	  początek	  okresu
	  	  	  	  	  	  7.1.	  Zysk	  z	  lat	  ubiegłych	  na	  początek	  okresu 0,00 0,00
	  	  	  	  	  	  	  	  	  a)	  zmiany	  przyjętych	  zasad	  (polityki)	  rachunkowości
	  	  	  	  	  	  	  	  	  b)	  korekty	  błędów	  podstawowych
	  	  	  	  	  	  7.2.	  Zysk	  z	  lat	  ubiegłych	  na	  początek	  okresu,	  po	  korektach
	  	  	  	  	  	  7.3.	  Zmiany	  zysku	  z	  lat	  ubiegłych
	  	  	  	  	  	  	  	  	  a)	  zwiększenia	  (z	  tytułu) 1 128,33 813,44
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  podziału	  zysku	  z	  lat	  ubiegłych 1 128,33 813,44
	  	  	  	  	  	  	  	  	  b)	  zmniejszenia	  (z	  tytułu) 1 128,33 813,44
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  przeznaczenie	  na	  wypłatę	  dywidendy 811,84
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  podziału	  zysku	  z	  lat	  ubiegłych	  -‐	  na	  kapitał	  zapasowy 316,49 813,44
	  	  	  	  	  	  7.4.	  Zysk	  z	  lat	  ubiegłych	  na	  koniec	  okresu
	  	  	  	  	  	  7.5.	  Strata	  z	  lat	  ubiegłych	  na	  początek	  okresu
	  	  	  	  	  	  	  	  	  a)	  zmiany	  przyjętych	  zasad	  (polityki)	  rachunkowości
	  	  	  	  	  	  	  	  	  b)	  korekty	  błędów	  podstawowych
	  	  	  	  	  	  7.6.	  Strata	  lat	  ubiegłych	  na	  początek	  okresu,	  po	  korektach
	  	  	  	  	  	  7.7.	  Zmiany	  straty	  z	  lat	  ubiegłych
	  	  	  	  	  	  	  	  	  a)	  zwiększenia	  (z	  tytułu) 0,00 0,00
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  przeniesienia	  straty	  z	  lat	  ubiegłych	  do	  pokrycia
	  	  	  	  	  	  	  	  	  b)	  zmniejszenia	  (z	  tytułu) 0,00 0,00
            - pokrycia straty zyskiem
	  	  	  	  	  	  7.8.	  Strata	  z	  lat	  ubiegłych	  na	  koniec	  okresu
	  	  	  	  	  	  7.9.	  Zysk	  (strata)	  z	  lat	  ubiegłych	  na	  koniec	  okresu
   8. Wynik netto 1 891,87 1 009,62

   a) zysk netto 1 891,87 1 009,62

   b) strata netto
   c) odpisy z zysku
II.	  Kapitał	  własny	  na	  koniec	  okresu	  (BZ) 13 225,04 6 064,13

III.	  Kapitał	  własny	  po	  uwzględnieniu	  proponowanego	  podziału	  zysku	  (pokrycia	  straty) 13 225,04 6 064,13

Od 01.01.2012 do 
30.09.2012

Wyszczególnienie
(dane	  w	  tys.	  złotych)

Od 01.01.2013 do 
30.09.2013
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II. INFORMACJE	  O	  ZASADACH	  PRZYJĘTYCH	  PRZY	  SPORZĄDZANIU	  RAPORTU,	  W	  TYM	  
INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH	  ZASAD	  (POLITYKI)	  RACHUNKOWOŚCI 

 

WPROWADZENIE DO SKRÓCONEGO	  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

1. INFORMACJE	  O	  SPÓŁKACH	  WCHODZĄCYCH	  W	  SKŁAD	  GRUPY KAPITAŁOWEJ	  SOCIALIZER 

W skład	  Grupy	  Kapitałowej	  Socializer („Grupa”)	  wchodzi	  spółka	  dominująca	  („Spółka	  
dominująca”,	   „Emitent”)	   Socializer	   S.A.	   oraz	   spółki	   zależne	   Socialformance Sp.  z o.o. 
(poprzednia nazwa 10K Media Sp. z o.o.) („Spółka	  zależna”)	  i	  spółka	  zależna	  M2.0	  Sp.	  z	  
o.o.	  („Spółka	  zależna”),	  w	  której	  Spółka	  dominująca	  posiada	  100%	  udziałów	  i	  dysponuje	  
100%	  głosów. 

Spółka	  dominująca Socializer S.A. została	  założona	  aktem	  notarialnym z dnia 1 marca 
2011 r. Spółka	  została	  wpisana	  do	  Krajowego	  Rejestru	  Sądowego	  prowadzonego	  przez	  
Sąd	  Rejonowy	  dla	  m.st.	  Warszawy	  w	  Warszawie,	  XIII	  Wydział	  Gospodarczy	  Krajowego	  
Rejestru	  Sądowego	  w	  dniu	  9	  marca	  2011	  r.	  pod	  numerem	  0000380389. Siedziba Spółki	  
mieści	  się w	  Warszawie	  przy	  	  ul.	  Racławickiej	  95. Czas	  trwania	  Spółki	  jest	  nieoznaczony. 
Podstawowym	   przedmiotem	   działalności	   Spółki,	   wykonywanym w okresie 
sprawozdawczym, jest przygotowywanie strategii i prowadzenie kampanii reklamowych 
w portalach społecznościowych. 

Spółka	   zależna	   Socialformance Sp. z o.o. (poprzednia nazwa 10k Media Sp. z o.o.)  
została	  założona	  aktem	  notarialnym	  z	  dnia	  2	  grudnia	  2009	  r. Spółka	  została	  wpisana	  do	  
Krajowego	  Rejestru	  Sądowego	  prowadzonego	  przez	  Sąd	  Rejonowy	  dla	  m.st. Warszawy w 
Warszawie,	  XIII	  Wydział	  Gospodarczy	  Krajowego	  Rejestru	  Sądowego	  w	  dniu	  21	  grudnia	  
2009 r. pod numerem 0000344839. Siedziba	   Spółki	  mieści	   się	  w	  Warszawie	   przy	   	   ul.	  
Racławickiej	   95. Czas	   trwania	   Spółki	   jest	   nieoznaczony. Podstawowym przedmiotem 
działalności	   Spółki jest działalność	   agencji	   reklamowych	   w	   serwisach	  
społecznościowych. 

Spółka	   zależna	  M2.0	   Sp.	   z	   o.o. (operator	  marki	   "Lubię	   To")	   została	   założona aktem 
notarialnym z dnia 8 kwietnia 2010 r. Spółka	   została	  wpisana	   do	   Krajowego	   Rejestru	  
Sądowego	   prowadzonego	   przez	   Sąd	   Rejonowy	   dla	   m.st.	   Warszawy	   w	   Warszawie,	   XII	  
Wydział	   Gospodarczy	   Krajowego	   Rejestru	   Sądowego	   w	   dniu	   7	   maja	   2010	   r.	   pod	  
numerem 0000355988. Siedziba	  Spółki	  mieści	  się	  w	  Warszawie	  przy	  	  ul.	  Karwińskiej	  21. 
Czas	  trwania	  Spółki	  jest nieoznaczony. Podstawowym	  przedmiotem	  działalności	  Spółki,	  
wykonywanym w okresie sprawozdawczym, jest działalność	   związana	   z	  
oprogramowaniem, przetwarzaniem danych, zarządzaniem stronami internetowymi i 
kampaniami	  w	  portalach	  społecznościowych. 

 

2. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 

Skonsolidowane dane finansowe zostały	   sporządzone	   zgodnie	   z	   ustawą	   z	   dnia	   29	  
września	  1994	   r.	   o	   rachunkowości	   (tekst	   jednolity	  Dz.U.	   z	   2009	   r.	  Nr	  152	  poz.	   1223	   z	  
późniejszymi	  zmianami). 

Instrumenty	   finansowe	   zostały	   ujęte 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	  (Dz.	  U.	  z	  2001	  r.	  Nr	  
149	  poz.	  1674	  z	  późniejszymi	  zmianami). 
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Jednostki,	  których	  dane	  zostały	  wykazane w skonsolidowanym raporcie finansowym: 

Nazwa jednostki 
  

Siedziba 
  Kapitał  

zakładowy 
Udział  %  w  

kapitale 
zakładowym   

  Data 
konsolidacji 

           
jednostka  dominująca        
Socializer S.A.  Warszawa  188 800,00      
           
jednostki  zależne         
Socialformance Sp. 
z o.o. 

 Warszawa  1 183 200,00             100%  od 18.04.2012 

M2.0 Sp. z o.o.   Warszawa   35 000,00  100%   od 31.10.2012 
 

Skonsolidowany raport finansowy zawiera	  dane	  finansowe	  Spółki	  dominującej i Spółek	  
zależnych	  Socialformance Sp. z o.o. oraz M2.0 Sp. z o.o. na	  dzień	  od 1 stycznia 2013 roku 
do 30 września	  2013 roku.	  Dane	  porównawcze	  obejmują	  okres	  od	  1	  stycznia	  2012	  roku	  
do dnia 30 września	  2012 roku,	  zawierają dane	  Spółki	  dominującej i	  dane	  spółki	  zależnej	  
Socialformance Sp. z o.o. 

Przychody,	  koszty,	  przepływy	  pieniężne	  i	  zmiany	  w	  kapitale	  własnym	  za rok obrotowy 
od 1 stycznia 2013 roku do 30 września	  2013 roku obejmują	  dane	  Spółki	  dominującej	  
oraz	  dane	  Spółek	  zależnych,	  w	  tym	  Socialformance Sp. z o.o. ("Spółka	  zależna”) oraz dane 
M2.0 Sp. z o.o. ("Spółka	  zależna”). Dane	  porównawcze obejmują	  dane	  za	  poprzedni	  rok	  
obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 30 września	   2012 roku	   Spółki	   dominującej	  
Socializer S.A. oraz dane za okres od 18 kwietnia 2012 roku do 30 września 2012 roku 
Spółki zależnej Socialformance Sp. z o.o. ("Spółka	  zależna”). 

 

3. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE 

Jednostkowy raport finansowy zawiera dane finansowe Emitenta (Socializer S.A.) za 
okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2013 r. oraz dane	   porównywalne	   za	  
poprzedni rok od 1 stycznia 2012 r. do 30 września	  2012 r. 

 

4. PRZYJĘTE	  ZASADY	  (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI 

Wartości	   niematerialne	   i	   prawne wycenia	   się	   według	   cen	   nabycia	   lub	   kosztu	  
wytworzenia,	  pomniejszonych	  o	  umorzenie	  oraz	  odpisy	  z	  tytułu	  trwałej	  utraty	  wartości. 
Spółki	  Grupy	  Kapitałowej	  Socializer	  prowadzą	  na	  własne	  potrzeby	  prace	  rozwojowe	  w	  
zakresie	   technologii	   informatycznych.	   Koszty	   zakończonych	   prac	   rozwojowych	  
poniesione	  przed	  zastosowaniem	  technologii,	  zaliczane	  są	  do	  wartości	  niematerialnych i 
prawnych,	   jeżeli	   zostaną	   spełnione	   warunki	   co	   do	   technicznej	   i	   ekonomicznej	  
przydatności	  tej	  technologii	  w	  działalności	  gospodarczej	  danej	  spółki,	  w	  szczególności: 

 technologia	   jest	   ściśle	   ustalona,	   a	   dotyczące	   jej	   koszty	   prac	   rozwojowych	  
wiarygodnie	  określone, 

 techniczna	   przydatność	   technologii	   została	   stwierdzona	   i	   odpowiednio	  
udokumentowana,	  i	  na	  tej	  podstawie	  	  podjęto	  decyzję	  o	  jej	  stosowaniu, 

 koszty	   prac	   rozwojowych	   zostaną	   pokryte,	   według	   przewidywań,	   przychodami	   ze	  
sprzedaży	  produktów	  lub	  usług	  	  z	  zastosowaniem	  tej	  technologii, 

 technologia,	  zgodnie	  z	  przewidywaniami,	  spowoduje	  w	  przyszłości	  wpływ	  do	  spółki	  
innych	   korzyści	   ekonomicznych,	   które	   mogą	   być	   bezpośrednio	   z	   nią	   powiązane,	  
takich	  jak	  ograniczenie	  przyszłych	  wydatków	  operacyjnych	  spółki. 
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Amortyzacja	   dokonywana	   jest	   metodą	   liniową	   przez	   szacowany	   okres	   ekonomicznej	  
użyteczności	   składnika	   wartości	   niematerialnych	   i	   prawnych.	   Stawki	   amortyzacji	  
kształtują	  się	  następująco: 

 oprogramowanie komputerowe 20%, 

 inne	  wartości	  niematerialne	  i	  prawne 20%, 

 zakończone	  prace	  rozwojowe 20%. 

Wartości	  niematerialne	  i	  prawne	  o	  niskiej	  jednostkowej	  wartości	  początkowej: 

 dla	  spółki	  Socializer	  S.A.	  o	  wartości	  poniżej	  2	  tys.	  złotych, 

 dla	  spółki	  M2.0	  Sp.	  z	  o.o.	  o	  wartości	  poniżej	  3,5	  tys.	  złotych, 

odnoszone	  się	  jednorazowo	  w	  koszty	  działalności. 

 

Wartości	  firmy	  jednostek	  podporządkowanych – ustalona	  na	  dzień	  objęcia	  kontroli	  – 
stanowi	   nadwyżkę	   wartości	   udziałów	   posiadanych	   przez	   Spółkę	   dominującą	   i	   inne	  
jednostki	   objęte	   konsolidacją	   w	   jednostkach	   zależnych	   nad	   tą częścią	   wycenionych	  
według	   wartości	   godziwej	   aktywów	   netto	   jednostek	   zależnych,	   która	   odpowiada	  
udziałowi	   Spółki	   dominującej	   i	   innych	   jednostek	   grupy	   kapitałowej	   w	   jednostkach	  
zależnych.  

Od	  wartości	  firmy	  dokonuje	  się	  odpisów	  amortyzacyjnych	  metodą	  liniową	  w	  okresie	  10	  
lat	   począwszy	   od	   miesiąca,	   w	   którym	   objęto	   kontrolę	   nad	   jednostką	   zależną.	   Zarząd	  
Spółki	   dominującej	   przewiduje,	   że	   korzyści	   ekonomiczne	   z	   tytułu	   objęcia	   kontroli	   nad	  
jednostkami	   zależnymi	  Socialformance Sp.	   z	   o.o.	   oraz	  M2.0	   Sp.	   z	   o.o.	   będą uzyskiwane 
przez okres co najmniej 10 lat. 

 

Środki	   trwałe wycenia	   się	   według	   cen	   nabycia,	   pomniejszonych	   o	   umorzenie	   oraz	  
odpisy	   z	   tytułu	   trwałej	   utraty	   wartości. Środki	   trwałe	   są	   amortyzowane	   liniowo	   w	  
okresie	  odpowiadającym	  szacowanemu	  okresowi	  ich	  ekonomicznej	  użyteczności.	  Stawki	  
amortyzacji	  kształtują	  się	  następująco: 

 
     Socializer 

S.A. 
 Socialformance  M2.0 

Urządzenia  techniczne  i  maszyny    20%  30%  14-30% 
Ulepszenia  w  obcych  środkach  
trwałych 

   okres najmu     

  

Środki	  trwałe	  o	  niskiej	  jednostkowej	  wartości	  początkowej: 

 dla	  spółki	  Socializer	  S.A.	  i	  Socialformance Sp.	  z	  o.o.	  o	  wartości	  poniżej	  2	  tys.	  złotych, 

 dla	  spółki	  M2.0	  Sp.	  z	  o.o.	  o	  wartości	  poniżej	  3,5	  tys.	  złotych, 

odnoszone	  się	  jednorazowo	  w	  koszty	  działalności. 

 

Inwestycje	  długoterminowe. 

Aktywa	   finansowe	   stanowiące	   inwestycje	   wyceniane	   są	   w	   zależności	   od	   kategorii,	   do	  
której	   zostały	   zaliczone	   zgodnie	   z	   Rozporządzeniem	   w	   sprawie	   instrumentów	  
finansowych. 
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Aktywa	  finansowe	  dostępne	  do	  sprzedaży,	  do	  których	  zalicza	  się	  udziały	  w	  jednostkach 
powiązanych,	   wycenia	   się	   w	   wartości	   godziwej,	   a	   jeżeli	   nie	   istnieje	   możliwość	  
wiarygodnego	  ustalenia	  wartości	  godziwej	  – w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z 
tytułu	  trwałej	  utraty	  wartości. 

 

Należności są	   wykazywane	   w	   kwocie	   wymaganej	   zapłaty,	   pomniejszonej o odpisy 
aktualizujące.	   Wysokość	   odpisów	   aktualizujących	   ustala	   się	   w	   sposób	   indywidualny,	  
uwzględniając	   stopień	   prawdopodobieństwa	   zapłaty	   należności,	   wynikający	   z	   oceny	  
sytuacji	   majątkowej	   i	   finansowej	   dłużnika.	   Odpisy	   aktualizujące	   wartość	   należności	  
zalicza	   się	   odpowiednio	   do	   pozostałych	   kosztów	   operacyjnych	   lub	   do	   kosztów	  
finansowych – zależnie	  od	  rodzaju	  należności,	  której	  dotyczy	  odpis. 

Należności	   są	   wykazywane	   w	   podziale	   na	   długo- i	   krótkoterminowe.	   Należności	  
krótkoterminowe	   obejmują	   ogół należności	   z	   tytułu	   dostaw	   i	   usług	   oraz	   tę	   część	  
należności	   z	   innych	   tytułów,	   która	   staje	   się	   wymagalna	   w	   ciągu	   12	   miesięcy	   od	   dnia	  
bilansowego. 

 

Inwestycje	   krótkoterminowe	   obejmują	   środki	   pieniężne	   w	   kasie	   i	   na	   rachunkach	  
bankowych, w tym bankowe lokaty overnight,	  wyceniane	  w	  wartości	  nominalnej. 

 

Rozliczenia	  międzyokresowe	  kosztów. 

Do	   momentu	   zakończenia	   prac	   rozwojowych	   ich	   koszty	   są	   ujmowane	   jako	   czynne	  
rozliczenia	  międzyokresowe,	  jeżeli	  istnieje	  techniczna	  i	  finansowa	  możliwość	  ukończenia	  
tych prac tak,	   aby	   powstały	   składnik	   wartości	   niematerialnych	   i	   prawnych,	   zgodnie	   z	  
przewidywaniami,	  spowodował	  w	  przyszłości	  wpływ	  do	  Spółki	  korzyści	  ekonomicznych,	  
które	  mogą	   być	   bezpośrednio	   z	   nim	   powiązane.	   Na	   dzień	   bilansowy	   dokonywana	   jest	  
ocena	   pod	   kątem	   możliwości	   oraz	   przydatności	   kontynuowania	   poszczególnych	   prac	  
rozwojowych. 

Czynne	   rozliczenia	   międzyokresowe	   kosztów	   dokonywane	   są	   w	   odniesieniu	   do	  
poniesionych	   kosztów,	   których	  wartość	   jest	   istotna	   a	   dotyczących	   przyszłych	   okresów	  
sprawozdawczych. Odpisy czynnych	   rozliczeń	   międzyokresowych	   kosztów	   następują	  
stosownie	   do	   upływu	   czasu	   lub	  wielkości	   świadczeń,	   z	   zachowaniem	   zasady	   ostrożnej	  
wyceny. 

Bierne	   rozliczenia	   międzyokresowe	   kosztów	   dokonywane	   są	   w	   wysokości	  
prawdopodobnych	   zobowiązań	   przypadających	   na	   bieżący	   okres	   sprawozdawczy,	  
wynikających	   w	   szczególności	   ze	   świadczeń	   wykonanych	   na	   rzecz	   Spółki	   przez	  
kontrahentów,	  gdy	  kwotę	  zobowiązania	  można	  oszacować	  w	  sposób	  wiarygodny. 

 

Kapitał	  zakładowy. 

Kapitał	   akcyjny	   jest	  ujmowany	  w	  wysokości	   określonej	  w	   statucie	   Spółki	   i	  wpisanej	  w	  
rejestrze	  sądowym. 

Akcje	  własne	  wycenia	  się	  w	  cenie	  nabycia. 

Kapitał	  zakładowy	  jest	  ujmowany	  w	  wysokości	  określonej	  w	  umowie	  Spółki	  i	  wpisanej	  w	  
rejestrze	  sądowym. 
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Rezerwy	  na	  zobowiązania. 

Rezerwy	  są	   tworzone,	  gdy	  na	  Spółce	  ciąży	   istniejący	  obowiązek	  wynikający	  ze	  zdarzeń	  
przeszłych	   i	   gdy	   jest	   pewne	   lub	   wysoce	   prawdopodobne	   powstanie	   przyszłych	  
zobowiązań	  z	  tego	  tytułu,	  których	  kwotę	  można	  w	  sposób	  wiarygodny	  oszacować. 

Rezerwa	   z	   tytułu	   niewykorzystanych	   urlopów	   ustalana	   jest	   w	   oparciu	   o	   różnicę	  
pomiędzy	  faktycznym	  stanem	  wykorzystania	  urlopów	  przez	  pracowników,	  a	  stanem,	  jaki	  
istniałby,	   gdyby	   urlopy	   były	   wykorzystywane	   proporcjonalnie	   do	   upływu	   czasu	   w	  
okresie,	   za	   który	   przysługują	   pracownikom.	   Rezerwa	   jest	   naliczana	   w	   wysokości	  
ekwiwalentów	  za	  urlop	  oraz	  składek	  ZUS	  pracodawcy	  według	  stawek	  obowiązujących	  w	  
danym roku. 

 

Zobowiązania. 

Zobowiązania	   finansowe	  wycenia	   się	   w	  wysokości	   skorygowanej	   ceny	   nabycia.	   Skutki	  
wyceny	   zobowiązań	   finansowych	   zalicza	   się	   odpowiednio	  do	  przychodów	   lub kosztów	  
finansowych. 

Zobowiązania	  inne	  niż	  finansowe	  wykazywane	  są	  w	  kwocie	  wymagającej	  zapłaty. 

Zobowiązania	   są	  wykazywane	  w	   podziale	   na	   długo- i	   krótkoterminowe.	   Zobowiązania	  
krótkoterminowe	   obejmują	   ogół	   zobowiązań	   z	   tytułu	   dostaw	   i	   usług	   oraz	   tę	   część 
zobowiązań	   z	   innych	   tytułów,	   która	   staje	   się	  wymagalna	  w	   ciągu	   12	  miesięcy	   od	   dnia	  
bilansowego. 

 

Przychody	  ze	  sprzedaży. 

Przychody	   uznawane	   są	   w	   takiej	   wysokości,	   w	   jakiej	   jest	   prawdopodobne,	   że	   Spółka	  
uzyska	  korzyści	  ekonomiczne,	  które	  można	  wiarygodnie	  wycenić. 

Przychody	  ze	  sprzedaży	  usług	  ciągłych	  uznawane	  są	  w	  miarę	  ich	  świadczenia.	  Przychody	  
ze	  sprzedaży	  pozostałych	  usług	  uznawane	  są	  proporcjonalnie	  do	  stopnia	  zaawansowania	  
usługi. 

 

Koszty operacyjne. 

Koszty	   wytworzenia	   sprzedanych	   produktów	   wpływają	   na wynik finansowy okresu 
sprawozdawczego,	  w	  którym	  spółka	  uzyskała	  korzyści	  ekonomiczne	  ze	  sprzedaży	   tych	  
produktów.	  	   

Odpisy	  amortyzacyjne	  od	  prac	  rozwojowych	  i	  środków	  trwałych	  oraz	  inne	  koszty,	  które	  
można	   jedynie	   w	   sposób	   pośredni	   przyporządkować	   uzyskanym	   korzyściom	  
ekonomicznym,	  wpływają	  na	  wynik	  finansowy	  w	  części,	  w	  której	  dotyczą	  danego	  okresu	  
sprawozdawczego,	  zapewniając	   ich	  współmierność	  do	  przychodów	  lub	  innych	  korzyści	  
ekonomicznych. 

Koszty	   ogólnego	   zarządu	   oraz	   pozostałe	   koszty	   operacyjne	   wpływają	   na	   wynik	  
finansowy	  okresu	  sprawozdawczego,	  w	  którym	  zostały	  poniesione. 

 

Odroczony podatek dochodowy. 

W	   związku	   z	   przejściowymi	   różnicami	   między	   wykazywaną	   w	   bilansie	   wartością	  
aktywów	   i	   pasywów,	   a	   ich	   wartością	   podatkową	   oraz	   stratą	   podatkową	   możliwą	   do	  
odliczenia	  w	  przyszłości,	   Spółka	   tworzy	   rezerwę	   i	   ustala	   aktywa	   z	   tytułu	  odroczonego	  
podatku dochodowego. 
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Rezerwę	   z	   tytułu	   odroczonego	   podatku	   dochodowego	   tworzy	   się	   w	   wysokości	   kwoty	  
podatku dochodowego,	  wymagającej	  w	  przyszłości	  zapłaty,	  w	  związku	  z	  występowaniem	  
wszystkich	   dodatnich	   różnic	   przejściowych,	   które	   spowodują	   zwiększenie	   podstawy	  
obliczenia	  podatku	  dochodowego	  w	  przyszłości. 

Aktywa	   z	   tytułu	   odroczonego	   podatku	   dochodowego	   ustala	   się	   w	   wysokości	   kwoty	  
przewidzianej	   w	   przyszłości	   do	   odliczenia	   od	   podatku	   dochodowego,	   w	   związku	   z	  
ujemnymi	   różnicami	   przejściowymi,	   które	   spowodują	   w	   przyszłości	   zmniejszenie	  
podstawy	   obliczenia	   podatku	   dochodowego	   oraz	   strat	   podatkowych	   możliwych	   do	  
odliczenia.	  Wysokość	   aktywów	  ustala	   się	   przy	   uwzględnieniu	   zasady	   ostrożności,	   tj.	  w	  
takiej	   wysokości,	   w	   jakiej	   jest	   prawdopodobne,	   że	   zostanie	   osiągnięty	   dochód	   do	  
opodatkowania,	  który	  pozwoli	  wykorzystać	  ujemne	  różnice	  	  i	  straty	  podatkowe. 

Wysokość	   rezerwy	   i	   aktywów	   ustala	   się	   przy	   uwzględnieniu	   stawek	   podatku	  
dochodowego	  obowiązujących	  w	  roku	  powstania	  obowiązku	  podatkowego. 

Rezerwa	  i	  aktywa	  wykazywane	  są	  po	  kompensacie,	  w	  takim	  zakresie,	  w	  jakim	  Spółka	  ma	  
możliwość	   ich	   jednoczesnego	   uwzględnienia	   przy	   obliczaniu	   kwoty	   zobowiązania	  
podatkowego. 

Różnica	  pomiędzy	  stanem	  rezerw	  i	  aktywów	  z	  tytułu	  podatku	  odroczonego	  na	  koniec	   i	  
początek	  roku	  obrotowego	  wpływa	  na	  wynik	  finansowy,	  przy	  czym	  rezerwy	  i	  aktywa	  z	  
tytułu	  odroczonego	  podatku	  dochodowego	  dotyczące	  operacji	  rozliczanych	  z	  kapitałem	  
własnym,	  odnoszone	  są	  również	  na	  kapitał	  własny. 

 

Trwała	  utrata	  wartości	  aktywów. 

Na	   dzień	   bilansowy	   dokonywana	   jest	   ocena,	   czy	   istnieją	   przesłanki	   świadczące	   o	  
możliwości	  występowania	  trwałej	  utraty	  wartości	  poszczególnych	  składników	  bądź	  grup	  
aktywów.	  W	  przypadku,	  gdy	  stwierdzono	  istnienie	  takich	  przesłanek,	  ustala	  się	  możliwą	  
do	  odzyskania	  wartość	  składnika	  bądź	  grupy	  aktywów	  i	  dokonuje	  odpisu	  aktualizującego	  
z	  tytułu	  utraty	  ich	  wartości,	  w	  kwocie	  różnicy	  między	  wartością	  możliwą	  do	  odzyskania	  i	  
wartością	   bilansową.	   Strata	   wynikająca	   z	   trwałej	   utraty	   wartości	   jest	   ujmowana	   w	  
rachunku	  zysków	  i	  strat	  okresu,	  w	  którym	  wystąpiła	  utrata	  wartości. 

Odpis	   aktualizujący	   dokonywany	   jest	   w	   ciężar	   pozostałych	   kosztów	   operacyjnych	   w	  
przypadku	  zmian	  technologii,	  wycofania	  z	  używania	  lub	  innych	  przyczyn	  powodujących	  
trwałą	  utratę	  wartości	  składnika	  aktywów. 

W	   przypadku	   ustania	   przyczyny,	   dla	   której	   dokonano	   odpisu	   z	   tytułu	   trwałej	   utraty	  
wartości,	   równowartość	  całości	   lub	  odpowiedniej	  części	  uprzednio dokonanego odpisu 
aktualizującego	   zwiększa	   wartość	   danego	   składnika	   aktywów	   i	   podlega	   zaliczeniu	   do	  
pozostałych	  przychodów	  operacyjnych. 

 

Transakcje w walutach obcych. 

Wyrażone	   w	   walutach	   obcych	   operacje	   gospodarcze	   ujmuje	   się	   w	   księgach	  
rachunkowych	  w	   złotych	   polskich	  według	   kursu	   obowiązującego	  w	   dniu	   transakcji,	   tj.	  
według	  kursu	  faktycznie	  zastosowanego	  w	  tym	  dniu,	  wynikającego	  z	  charakteru	  operacji,	  
albo	  według	  kursu	  średniego	  ogłoszonego	  dla	  danej	  waluty	  przez	  Narodowy	  Bank	  Polski	  
z dnia poprzedzającego	   dzień	   transakcji.	   Rozchód	   środków	   pieniężnych	   i	   innych	  
składników	   inwestycji	   wycenia	   się	   według	   	   cen	   przeciętnych,	   to	   jest	   ustalonych	   w	  
wysokości	  średniej	  ważonej	  cen	  danego	  składnika	  aktywów. 

Na	   dzień	   bilansowy	   aktywa	   i	   pasywa	  wyrażone	  w	  walutach	   innych	   niż	   polski	   złoty	   są	  
przeliczane	  na	  złote	  polskie	  przy	  zastosowaniu	  obowiązującego	  na	   ten	  dzień	  średniego	  
kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.  
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Format sprawozdania. 

Rachunek	  zysków	  i	  strat	  jest	  sporządzany	  w	  wersji	  kalkulacyjnej. 

Rachunek	  przepływów	  pieniężnych	  jest	  sporządzany	  metodą	  pośrednią. 

 

5. ZMIANY ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI	  W	  ROKU OBROTOWYM 

W	   roku	   obrotowym	   Zarząd	   spółek	   nie	   wprowadzał	   zmian	   w	   zasadach	   (polityce)	  
rachunkowości	  spółek. 

 

6. PORÓWNYWALNOŚĆ	  DANYCH	  FINANSOWYCH ZA OKRES POPRZEDZAJĄCY	  ZE	   SKRÓCONYM	  
SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM ZA ROK OBROTOWY 

Skrócone	   sprawozdania	   finansowe	   za	   bieżący	   i	   poprzedni	   rok	   obejmujący	   okres 
sprawozdawczy sporządzono	   stosując	   jednakowe	   zasady	   (politykę)	   rachunkowości,	   a	  
także	  sposób	  prezentacji danych w skróconym	  sprawozdaniu finansowym. 

 

III. ZWIĘZŁA	   CHARAKTERYSTYKA	   ISTOTNYCH	   DOKONAŃ	   LUB	   NIEPOWODZEŃ	  
EMITENTA	   W	   OKRESIE,	   KTÓREGO	   DOTYCZY	   RAPORT,	   WRAZ	   Z	   OPISEM	  
NAJWAŻNIEJSZYCH	   CZYNNIKÓW	   I	   ZDARZEŃ,	  W	   SZCZEGÓLNOŚCI	  O	   NIETYPOWYM	  
CHARAKTERZE,	  MAJĄCYCH	  WPŁYW	  NA	  OSIĄGNIĘTE	  WYNIKI 

Dane skonsolidowane 

Grupa	   Kapitałowa Socializer konsekwentnie	   realizuje	   przyjętą	   na	   2013	   rok	   strategię	  
związaną	   z	   inwestowaniem	   w	   rozwój	   narzędzi	   analitycznych oraz klasy Social CRM 
(m.in. SocialPylon.com), w budowanie stabilnego	  zespołu	  wysokiej	  klasy	  specjalistów	  z	  
zakresu social media, w rozwijanie oferty produktowej oraz opracowywanie 
indywidulanych, nowatorskich rozwiązań	  dla	  realizacji kampanii reklamowych. 

Rezultatem	   konsekwencji	   w	   realizacji	   przejętej	   strategii	   są	   wymierne rezultaty 
osiągnięte	   na	   polu	   biznesowym	   w	   obszarze	   pozyskiwania nowych i utrzymania 
dotychczasowych	  klientów.	  	    

Skonsolidowane,	  narastające	  przychody	  netto Grupy	  Kapitałowej	  Socializer	  za	  dziewięć	  
miesięcy	   2013	   roku	   wyniosły	   ponad	   15,5	   mln	   złotych,	   w	   stosunku	   do	   wyników	  
skonsolidowanych	  za	   ten	  sam	  okres	  2012	  roku	  wynoszących	  ponad	  5,1	  mln	  złotych	   to	  
wzrost o ponad 199%. Przychody skonsolidowane,	  tylko	  za	  III	  kwartał	  2013 to ponad 6,7 
mln	   złotych,	   w	   stosunku	   do	   wyników	   skonsolidowanych	   za	   III	   kwartał	   2012 
wynoszących	  ponad	  2,1	  mln	  złotych,	  to	  wzrost	  o	  ponad	  213	  %. 

Skonsolidowany zysk brutto za dziewięć	   miesięcy	   2013	   roku	   wyniósł ponad 2,8 mln 
złotych,	   w	   stosunku	   do	   analogicznego	   okresu	   2012	   roku	   (ponad	   1,1	   mln	   złotych),	   to	  
wzrost o ponad 147%. Na skonsolidowany zysk brutto	  miała duży	  wpływ	  amortyzacja	  
środków	   trwałych	   i	   wartości	   niematerialnych	   i	   prawnych	   (inwestycja	   w	   wytworzone 
oprogramowanie) pomniejszając	   go	   o	   wartość ponad 442,9	   tys.	   zł,	   jak	   również	  
zamortyzowana	   wartość	   nabytych	   w	   ciągu	   2012	   roku	   spółek, pomniejszając	   go	  
dodatkowo	  o	  wartość	  572,9	  tys.	  zł. 

Rentowność	  sprzedaży	  brutto	  – bez	  wpływu	  na	  wynik	  Goodwillu	  – wyniosła	  22%. 

Wskaźnik	   EBITDA	   obrazujący	   zdolność	   firmy	   do	   generowania	   zysków	   w	   oparciu	   o	  
podstawową	   działalność	   wyniósł	   za	   okres	   dziewięciu	   miesięcy	   2013	   roku	   w	   ujęciu	  
skonsolidowanym ponad	  3,8	  mln	  złotych,	  w	  porównaniu	  do	  analogicznego	  okresu	  2012	  
roku ponad 1,3 mln	  złotych,  jest to wzrost o ponad 181%. 
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Na	   osiągnięcie	   powyższych	   wyników	   miała	   wpływ	   konsekwentna	   realizacja	   strategii	  
przyjętej	   przez	   Grupę	   Kapitałową	   Socializer,	   współpraca	   z	   dotychczasowymi 
prestiżowymi	   klientami,	   przedłużenie	   z	   nimi	   współpracy oraz pozyskiwanie nowych 
klientów. 

Emitent	   wraz	   z	   agencją	   Marketing	   Wizards	   i	   Sales&More	   zdobył w konkursie Effie 
Awards - na najbardziej	  efektywną	  komunikację	  marketingową,	  w	  kategorii	  e-commerce 
- statuetkę	  Brązowe	  Effie	  za	  kampanię	  zrealizowaną	  dla	  klienta	  Złote	  Wyprzedaże.	   
 
W	  III	  kwartale	  2013	  roku	  do	  grona	  nowych	  klientów	  Emitenta	  dołączyli m.in.: Fabryka 
Cukiernicza Kopernik S.A.,	   Microsoft,	   a	   sam	   zespół	   powiększył	   się	   o	   nowych	  
współpracowników	   w	   działach:	   redaktorskim,	   accounckim,	   graficznym,	   strategii,	  
moderacji, administracji, IT i analitycznym. Na	  dzień	  dzisiejszy	  zespół	  Emitenta	  liczy	  77	  
osób. 

Trzeci	   kwartał	   2013	   był	   bardzo	   dobrym	   okresem	   dla	   spółki	   zależnej	   Emitenta 
M2.0 Sp. z o.o.,	   w	   którym	   spółka	   kontynuowała	   swoją	   strategię	   wzrostu	   poprzez	  
zwiększanie	   portfolio	   klientów,	   jak	   również	   zwiększanie	   zaangażowania	   u	   klientów	  
obecnych. 

W	  ramach	  pozyskiwania	  nowych	  klientów	  wygrane	  zostały	  przetargi	  na	  obsługę	  dużych,	  
korporacyjnych	  marek.	  Agencja	  obsługiwać	  będzie m.in. MediaMarkt. 

Spółka	   konsekwentnie	   realizuje	   również	   strategię	   zwiększania	   zaangażowania	   u	  
obecnych	   klientów	   – agencja	   wygrała	   kolejne	   przetargi	   wewnętrzne,	   np.	   w	   NIVEA	   na	  
obsługę	  linii	  Lipcare.	  Rozszerza	  się	  też	  spektrum	  realizowania	  działań	  komunikacyjnych	  
dla	   klientów.	   Marki	   obsługiwane	   przez	   agencję	   pojawiają	   się	   na	   nowych	  
platformach, m.in. Instagram, Twitter czy YouTube. 

Agencja	   zdobywa	   również	   kolejne	   doświadczenia	   w	   segmencie	   Employer	   Branding	   – 
wygrany	   został	   przetarg	   na	   obsługę	   korporacyjną	   SANOFI-Aventis, korporacji 
farmaceutycznej,	  dla	  której	  agencja	  obsługuje	  już	  jedną	  z	  marek	  (Emolium). 

Wzmocnieniu	  uległ	   również	  zespół	   – do	  działu	  Client	  Service	  dołączyły	  4	  nowe	  osoby,	  
również	  dział	  Kreacji	   uległ	  wzmocnieniu	  o	  nowego	  grafika.	  Na	  dzień	  dzisiejszy,	   zespół	  
agencji	  liczy	  39	  osób. 

Dla	  kolejnej	  zależnej	  spółki	  Emitenta,	  jaką	  jest	  spółka	  Socialformance sp. z o.o.,	  zajmująca	  
się	   realizacją	   kampanii	   efektywnościowych	   związanych	   z	   optymalizacją	   kampanii	  
mediowych	   w	   sieciach	   społecznościowych	   III	   kwartał	   2013	   roku	   również	   był	   bardzo	  
udany,	   	   gdyż	  spółka	  odnotowała	  dynamiczny	  wzrost.	   Agencja	   rozpoczęła	  współpracę	  z	  
nowymi klientami. W okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień)	   realizowała	   sprzedażową	  
kampanię	  dla	  biura	  podróży	  Holidayline. 

Dla	  klienta	  Lottery	  Partner	  (platforma	  internetowa,	  na	  której	  można	  znaleźć	  informacje	  
o	   największych	   państwowych	   loteriach	   na	   świecie	   oraz	   wziąć	   udział	   w	   losowaniach)	  
prowadziła	   szeroką	   kampanię	   m.in.	   na	   rynku	   brazylijskim	   i	   włoskim.	   Rozpoczęła	  
również	  współpracę	  z	  dystrybutorem	  bielizny,	  sklepem	  internetowym	  kisskiss.pl 

Zespół	   Agencji	   Socialformance	   zasiliły	   kolejne	   dwie	   osoby	   a	   zakres	   współpracy	   z	  
obecnymi	  klientami	  również	  znacznie	  się	  poszerzył. 

Rozwijane	  jest	  również	  zaplecze	  technologiczne	  Agencji.	   

 

Dane jednostkowe  

Jednym	  z	  ważniejszych wydarzeń	  w	  III	  kwartale	  2013	  roku	  była	  uchwała	  Zwyczajnego	  
Walnego	  Zgromadzenia	  Akcjonariuszy	  Emitenta	  w	  sprawie	  wypłaty	  dywidendy	  za	  2012	  
rok	   w	   wysokości	   811.840	   zł,	   tj.	   0,43	   zł/akcję.	   Dzień	   dywidendy	   Zwyczajne	   Walne	  

http://m.in/
http://m.in/
http://m.in/
http://kisskiss.pl/
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Zgromadzenie	  ustaliło	  na	  15	  sierpnia	  2013	  roku,	  natomiast	  termin	  wypłaty	  dywidendy	  
określony	   został	   na	   2	   września	   2013	   roku.	   Wszystkie	   akcje	   Emitenta	   objęte	   zostały	  
prawem do dywidendy. 

W	  analizowanym	  kwartale,	  podwyższony	  został	  również	  kapitał	  zakładowy	  Emitenta	  z	  
kwoty	  178.800,00	   zł	   do	  kwoty	  188.800,00	   zł,	   będącego	  wynikiem	  emisji	   100.000	  akcji	  
serii	  F	  o	  wartości	  nominalnej	  0,10	  zł. 

Bardzo	   istotnym	  wydarzeniem	  w	   dotychczasowej	   historii	   Emitenta	   było	   podpisanie	  w	  
dniu	   04.09.2013	   r.	   przez	   głównych	   akcjonariuszy	   Emitenta	   reprezentujących	   ok.	   64%	  
kapitału	   i	  głosów	  w	  Spółce	   listu	   intencyjnego	  ze	  spółką	  Dentsu	  Aegis	  Network	  Limited	  
dotyczącego	   rozpoczęcia	   negocjacji	   w	   sprawie	   ustalenia	   zasad	   sprzedaży	   wszystkich	  
posiadanych	  przez	  nich	  akcji	  Spółki	  na	  rzecz	  wskazanego	  podmiotu.	  List	  intencyjny	  nie	  
ma	   charakteru	   wiążącego.	   Grupa	   Aegis	   Media	   do	   dnia	   15	   grudnia	   2013	   roku	   ma	  
wyłączność	   na	   prowadzenie	   wyżej	   wymienionych	   negocjacji,	   a	   strony	   przewidują,	   iż	  
negocjacje	  będą	  toczyły	  się	  do	  dnia	  15	  grudnia	  2013	  roku. 

Emitent	  jako	  spółka dominująca	  przejął	  na	  siebie	  rolę	  koordynatora	  poszukującego	  dróg	  
rozwoju	  dla	  całej	  Grupy,	  równocześnie	  nie	  rezygnując	  z	  dotychczasowego	  zakresu swojej 
działalności,	   czyli	   bezpośredniej	   obsługi	   klienta	   i	   świadczenia	   usług	   na	   najwyższym	  
poziome,	   rozwoju	   narzędzi	   i	   implementowania	   nowych	   rozwiązań produktowych w 
spółkach	  córkach. 

Przychody jednostkowe netto ze	   sprzedaży	   Socializer S.A. za dziewięć miesięcy	   2013	  
roku	  wyniosły	  ponad	  9,5	  mln	  złotych,	  co	  w	  porównaniu	  do	  analogicznego	  okresu	  2012	  
roku (ponad	  5,1	  mln	   złotych), daje wzrost o ponad 83%. Przychody netto za okres III 
kwartału	  2013	  roku	  to	  kwota	  ponad	  4,4	  mln	  złotych,	  w	  porównaniu	  do	  III	  kwartału	  2012	  
roku (ponad	  2,1	  mln	  złotych)	  mamy	  wzrost	  o	  ponad	  103%. 

Koszt	  amortyzacji	  środków	  trwałych	  i	  wartości	  niematerialnych	  i	  prawnych	  (inwestycja	  
w oprogramowanie,	   które	   realizowaliśmy	  w	  przeszłości)	  wyniósł	   za	  dziewięć	  miesięcy 
2013	  roku	  ponad	  319	  tys.	  złotych. 

Zysk	   jednostkowy	  netto	   spółki	   Socializer	  S.A.	   za	  dziewięć	  miesięcy	  2013	   roku	  wyniósł	  
ponad 1,8	  mln	   złotych,	   co	  w	   porównaniu	   do	   tego	   samego	   okresu	   2012	   roku	   (wartość	  
ponad	  1,0	  mln	  złotych)	  daje	  wzrost	  na	  poziomie	  ponad	  87%. 

Osiągnięte	   wyniki	   są	   związane	   ze	   współpracą z	   klientem	   Play	   oraz	   ze	   współpraca	   z	  
dotychczasowymi klientami: Red Bull Mobile, Huawei, PKO, Bacardi, Martini, jak i 
pozyskaniem	  w	  ciągu	  2013	  roku	  klientów	  – TU Europa, Lisner, Avon, Unilever (Flora), 
Pandora, Regenersis, Justtag, Microsoft. 

 

IV. STANOWISKO	   ODNOŚNIE	   DO	   MOŻLIWOŚCI	   ZREALIZOWANIA	   PUBLIKOWANYCH	  
PROGNOZ	  WYNIKÓW	  NA	  DANY	  ROK	  W	  ŚWIETLE	  WYNIKÓW	  ZAPREZENTOWANYCH 
W RAPORCIE KWARTALNYM  

Emitent	  nie	  publikował	  prognoz	  finansowych	  na	  rok	  2013. 

 

V. OPIS	   STANU	   REALIZACJI	   DZIAŁAŃ	   I	   INWESTYCJI	   EMITENTA	   ORAZ	  
HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI 

Nie dotyczy. 
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VI. INFORMACJE	   NA	   TEMAT	   AKTYWNOŚCI	   W	   ZAKRESIE	   WPROWADZANIA	  
ROZWIĄZAŃ	  INNOWACYJNYCH	  W	  PRZEDSIĘBIORSTWIE	   

Innowacje produktowe 
 
Do	   innowacyjnych	   rozwiązań	   Emitenta,	   należy	   zaliczyć wprowadzenie nowych 
funkcjonalności	   do	   projektu	   SocialPylon.com	   pozwalających	   na	   lepszy	   podział	   i	  
rozliczanie	  pracy	  moderatorów.	  Aktualnie	  system jest umożliwia	  prowadzenie moderacji 
kanałów	   społecznościowych	   24	   godziny	   na	   dobę	  w	   trybie	   zmianowym. Jest to usługa, 
która	   do	   tej	   pory	   była	   niedostępna	   na	   rynku	   Polskim,	   a	   także	   bardzo sporadycznie 
występowała	   na	   terenie	   całego	   regionu	   CEE.	   SocialPylon.com	   został przygotowany do 
wsparcia	  projektów	  wielojęzycznych	  - tłumaczy dyskusje	  w	  kanałach	  społecznościowych	  
w	  locie	  na	  język	  polski	  lub	  angielski	  z	  wykorzystaniem	  Google	  Translate.   
W	  SocialFormance	  Sp.	   z	  o.o.	  wprowadzony	  został	   system	  pomiaru	  konwersji	   kampanii 
mediowych,	   które	   prowadzone	   są w	   mediach	   społecznościowych.	   Dodatkowo	  
zbudowany	   został system	   obsługi	   ministron	   (landingpages),	   na	   których	   zbierane	   są	  
leady	  sprzedażowe	  lub	  prowadzone	  rejestracje	  klientów. 
 
Innowacje organizacyjne 
 
Emitent	   wprowadził system rozdzielania pracy w dziale kreacji oraz w dziale 
redaktorskim co	  przyspieszyło przepływ	  i	  planowanie	  pracy	  w	  tych	  działach. 
 

 

VII. OPIS	   ORGANIZACJI	   GRUPY	   KAPITAŁOWEJ	   EMITENTA, ZE WSKAZANIEM 
JEDNOSTEK	  PODLEGAJĄCYCH	  KONSOLIDACJI	   
 
Socialformance	   Spółka	   z	   ograniczoną	   odpowiedzialnością	   (poprzednia	   nazwa	   
10k Media Sp. z o.o.),  
ul.	  Racławicka 95, 02-634 Warszawa. 
SOCIALIZER	  S.A.	  posiada	  100%	  udziałów	  w	  Spółce	  Soclialformance	  Sp.	  z	  o.o.	   
Socialformance Sp. z o.o. to agencja oferująca	  kompleksowe	  rozwiązania	  w	  zakresie	  
działań	   reklamowych	   w	   mediach	   społecznościowych	   z	   naciskiem	   na	   ich	  
performance. 
 
M2.0	  Spółka	  z	  ograniczoną	  odpowiedzialnością,	   
ul.	  Karwińska	  21,	  02-639 Warszawa 
SOCIALIZER	  S.A.	  posiada	  100	  %	  udziałów	  w	  Spółce	  M2.0	  Sp.	  z	  o.o. 
Spółka	   M2.0	   Sp.	   z	   o.o.	   zajmuje	   się	   tworzeniem	   i	   realizowaniem	   kampanii	  
reklamowych w social media. 

 

VIII. WSKAZANIE PRZYCZYN	   NIESPORZĄDZENIA	   SKONSOLIDOWANYCH	  
SPRAWOZDAŃ	  FINANSOWYCH 
Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 
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IX. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM 
AKCJONARIUSZY	   POSIADAJĄCYCH,	   NA	   DZIEŃ	   PRZEKAZANIA	   RAPORTU,	   CO 
NAJMNIEJ	  5%	  GŁOSÓW	  NA	  WALNYM	  ZGROMADZENIU 

 

AKCJONARIUSZ L. AKCJI % AKCJI L.	  GŁOSÓW %	  GŁOSÓW 

 Łukasz Misiukanis 522 360 27,67 522 360 27,67 

 Grupa	  O2	  Spółka	  Akcyjna 426 000 22,56 426 000 22,56 

 Bartosz Majewski 200 000 10,59 200 000 10,59 

 Maciej Bielicki 165 229 8,75 165 229 8,75 

 Marcin Michnicki 119 686 6,34 119 686 6,34 

 Jerzy Drabent 114 514 6,07 114 514 6,07 

 Pozostali 340 211 18,02 340 211 18,02 

 RAZEM 1 888 000 100,00 1 888 000 100,00 
 

 

X. INFORMACJE	  DOTYCZĄCE	  LICZBY	  OSÓB	  ZATRUDNIONYCH	  PRZEZ	  EMITENTA,	  W	  
PRZELICZENIU	  NA	  PEŁNE	  ETATY 

Forma 
zatrudnienia  

Liczba 
zatrudnionych 
Emitenta  

Liczba 
zatrudnionych 
w Grupie 
Kapitałowej 

Liczba  pełnych  
etatów  
Emitenta 

Liczba  pełnych  
etatów  w  
Grupie 
Kapitałowej 

Umowa  o  pracę 11 16 8  12 

Umowa o 
dzieło,  zlecenie  
i inne. 

66 119   

Dane na koniec III	  kwartału	  2013 r. 

 

 

Warszawa, dnia 12.11.2013 r. 

 

         Prezes	  Zarządu 

          Łukasz	  Misiukanis
  


