
 

 

 

 

Raport kwartalny  

za  okres od 1 lipca 2013 roku do 30 września 2013 roku 

 

 

Raport zawiera: 

1. Podstawowe informacje o Spółce. 

2. Wybrane dane finansowe za okres od 1 lipca 2013 roku do 30 września 2013 roku. 

3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu. 

4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte 
wyniki finansowe. 

5. 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. 

6. Stanowisko odnośnie możliwości realizacji publikowanych prognoz wyników 
finansowych na dany rok obrotowy. 

7. Oświadczenie Zarządu oraz Informacje o strukturze akcjonariatu na dzień 
przekazania raportu. 

 

 

 

Warszawa, 13 listopada 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 800.000,00 PLN. 
Liczba wszystkich akcji: 8 000 000. 
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, 

e) Seria E – 425 454 akcji zwykłych na 
okaziciela. 

f) Seria F – 5 989 546 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 Nieoznaczony 

 

b. Organy jednostki 

Na dzień 30 września 2013 roku w skład Zarządu wchodzą: 

Janusz Smoczyński   – Wiceprezes Zarządu 

 

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


Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu wchodzą: 

Sylwester Strzylak   – Prezes Zarządu 
Izabela Strzylak    – Wiceprezes Zarządu 
Joanna Strzylak   – Członek Zarządu 

 

Skład Rady Nadzorczej na dzień 30 września 2013 roku: 

Kamil Bogdan Wawruch  – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Jacek Woźniakowski   – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
Eryk Smulewicz   – Członek Rady Nadzorczej 
Grzegorz Kutyła    – Członek Rady Nadzorczej 
Zbigniew Zajfryd   – Członek Rady Nadzorczej 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej wchodzą: 

Kamil Bogdan Wawruch  – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Jacek Woźniakowski   – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
Eryk Smulewicz   – Członek Rady Nadzorczej 
Barbara Balcerek-Pogoda  – Członek Rady Nadzorczej 
Michał Wydra   – 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. 

2. Wybrane dane finansowe Emitenta 

2.1   Wybrane dane finansowe Emitenta z rachunku zysków i strat za okres  
od 1 lipca do 30 września 2013 r.   

Dane finansowe 

w złotych (PLN) 

III kwartał 2013 r III kwartał 2012 
III kwartał 

2013r. 
narastająco 

III kwartał 
2012r. 

narastająco 

Amortyzacja 445,23 27 651,27 1 335,69 82 953,81 

Przychody netto ze sprzedaży -00 268 307,32 600,00 1 203 947,17 

Zysk/strata na sprzedaży -74 262,52 -152 116,10 -229 298,88 - 352 121,51 

Zysk/strata na działalności operacyjnej -74 261,98 -152 340,38 -229 297,67 -349 894,51 

Zysk/strata brutto -107 081,94 -161 122,66 -244 160,44 -505 510,87 

zysk strata netto -107 081,94 -161 122,66 -244 160,44 -505 510,87 

 

2.2       Wybrane dane finansowe Emitenta z bilansu, stan na dzień 30 września 2013 r.   

Dane Finansowe 

w złotych w złotych 

na dzień  
30 września 2013 

na dzień  
30 września 2012 

Kapitał własny 352 019,85 1 536,71 

Należności długoterminowe -00 -00 

Należności krótkoterminowe 93 157,97 189 810,39 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 103 459,82 9 557,00 

Zobowiązania długoterminowe -00 188 759,30 

Zobowiązania krótkoterminowe 51 747,78 550 194,93 
   

 

   



 

2.3. Dodatkowe dane, jeżeli ich uwzględnienie w raporcie kwartalnym jest  
           konieczne dla przedstawienia aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej  
           emitenta w sposób rzetelny i kompletny. 

 Bilans za okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r. stanowi Załącznik nr 2 do 
niniejszego Raportu. 

 Rachunek zysków i strat za okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r. stanowi 
Załącznik nr 1 do niniejszego Raportu. 

 Zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 30 września 2013 r. stanowi Załącznik nr 
3 do niniejszego Raportu. 

 Rachunek przepływów pieniężnych z zestawieniem na dzień 30 września 2013 r. stanowi 
Załącznik nr 4 do niniejszego Raportu. 

Wyżej wymienione załączniki stanowią integralną część niniejszego Raportu. 

3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu. 

Dane finansowe zostały przygotowane zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.  

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. 

W danych finansowych Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią 
ekonomiczną. 

Wynik finansowy Spółki za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej 
rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, 
współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.  

Zasady wyceny aktywów i pasywów: 

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawa o rachunkowości z tym, że: 

 Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub 
kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) 
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości. 
Środki trwałe o wartości niższej niż 3 500 zł zaliczane są do środków trwałych z tym, że 
są w całości jednorazowo amortyzowane. 
Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 3 500 
zł odpisuje się jednorazowo w koszty. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 
amortyzuje się przy uwzględnieniu minimalnych długości okresów amortyzacji 
określanych w przepisach podatkowych. 
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 
stanowiących nabyte prawa, dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, 
zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów. 
Amortyzacja jest dokonywana metoda liniowa. 
Spółka stosuje roczne stawki amortyzacyjne określone w przepisach podatkowych. 
 



 Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w 
bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z 
tytułu trwałej utraty wartości. 

 Udziały w innych jednostkach, oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych 
wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości. 

 Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku 
wycenia się według cen zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen 
sprzedaży netto na dzień bilansowy. 

 Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady 
ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość. 
Należności podlegają aktualizacji wyceny poprzez pomniejszenie ich o odpis 
aktualizacyjny do wysokości nie pokrytej gwarancja lub innym zabezpieczeniem. 
 

 Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia 
lub wartości rynkowej. 

 Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości 
nominalnej. 

 Udziały (akcje) własne wycenia się według cen nabycia. 

 Kapitały wycenia się według wartości nominalnej. 

 Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej 
zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not 
odsetkowych. 

4. 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 III kwartał 2013 roku.  

W III kwartale 2013 roku Spółka poniosła stratę netto w wysokości -107 081,94 PLN. 

5. 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. 

W dniu 11 lipca 2013 roku wznowiono obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 
którym podjęto uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r., 
sprawozdania Zarządu za 2012 r., pokrycia straty oraz uchwały dotyczące udzielenia 
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku 
członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej.   

Na wniosek akcjonariusza zostało zwołane na dzień 26 sierpnia 2013 roku Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie Dobra Nasza S.A. w sprawie nowej emisji akcji serii F (nie więcej niż 
6 000 000 akcji po cenie nominalnej i emisyjnej 0,10 PLN za akcję) oraz zmian w składzie 
Rady Nadzorczej. 



13 września 2013 roku do KRS został złożony wniosek o dokonanie rejestracji podwyższenia 
kapitału zakładowego, rejestracji nowej emisji akcji (serii F), zmian w Statucie oraz zmian  
w składzie Rady Nadzorczej.  Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w dniu 12 listopada 
2013 roku dokonano wpisu aktualizacyjnego w KRS nr 0000365239. 

W tym kwartale była doprecyzowywana nowa strategia rozwoju Dobra Nasza S.A.  
Zarząd podjął negocjacje w sprawie wstępnych uzgodnień podstawowych warunków 
przyszłej procedury, mającej na celu przeprowadzenie połączenia Dobra Nasza S.A. z  Alfa 
Star S.A., która jest czołowym polskim touroperatorem.  

Planowane połączenie Spółek zapewni możliwość dalszego ich rozwoju,  a także stanowić 
może wymierną korzyść dla akcjonariuszy. 

Istotne zdarzenia po dacie raportu 

Zarząd Dobra Nasza S.A. w dniu 7 listopada 2013 roku zawarł ze spółką pod firmą Alfa Star 
S.A. List Intencyjny w przedmiocie prowadzenia negocjacji i rozmów w zakresie realizacji 
procesu połączenia obydwu spółek. W przypadku pozytywnego zakończenia negocjacji, 
szczegółowe warunki fuzji zostaną przedstawione w uzgodnionym przez Zarząd planie 
połączenia.  
W dniu 8 listopada 2013 roku Pan Janusz Smoczyński zrezygnował z pełnienia funkcji 
Wiceprezesa Zarządu Dobra Nasza S.A. (rezygnacja skuteczna z dniem 8 listopada 2013 
roku). 
Rada Nadzorcza Dobra Nasza S.A. podjęła uchwałę o powołanie Zarządu Dobra Nasza S.A.  
w następującym składzie: 

 Sylwester Strzylak   – Prezes Zarządu 
Izabela Strzylak  – Wiceprezes Zarządu 
Joanna Strzylak  – Członek Zarządu 

W dniu 9 listopada 2013 roku Pan Grzegorz Kutyła i Pan Zbigniew Zajfryd złożyli rezygnację  
z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Dobra Nasza S.A.  

Rada Nadzorcza w drodze kooptacji powołała uzupełniła skład RN, powołując nowych 
członków w osobach: 
 

Barbara Balcerek-Pogoda  – Członek Rady Nadzorczej 
Michał Wydra   – Członek Rady Nadzorczej 
 

6. Stanowisko odnośnie możliwości realizacji publikowanych prognoz wyników 
finansowych za dany rok obrotowy 

Dobra Nasza S.A. nie publikowała prognoz na 2013 rok.  

7. 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. 

7.1.   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.  



 
7.2.   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. 

7.3. 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. na dzień sporządzenia i opublikowania Raportu,  wynosi 
800.000,00 PLN i dzieli się na 8 000 000  akcji  o wartości nominalnej 0,10 zł  każda akcja.  
 
Struktura akcjonariatu na dzień 13.11.2013 roku: 

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Dobra Nasza S.A. 
i liczbie głosów z tych akcji 

Seria Akcji 
 Liczba akcji Udział w kapitale 

zakładowym (%) 
Liczba głosów Udział w ogólnej 

liczbie głosów (%) 

Seria A   1 000 000 12,50 1 000 000 12,50 

Seria B*  350 000 4,37 350 000 4,37 

Seria C*  200.000 2,50 200.000 2,50 

Seria D*  35.000 0,44 35.000 0,44 

Seria E  425.454 5,32 425.454 5,32 

Seria F  5 989 546 74,87 5 989 546 74,87 

Suma  8 000 000  100,00 % 8 000 000 100,00 % 

*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.  
 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu 

Akcjonariusz Seria akcji Liczba akcji Udział w kapitale 
zakładowym (%) 

Liczba głosów Udział w ogólnej 
liczbie głosów (%) 

Radosław Piesiewicz A, F 4 763 926 59,55 4 763 926 59,55 

Zbigniew Zajfryd E 1 025.890 12,82 1 025.890 12,82 

Eryk Smulewicz *) A, E  1 000 000 12,50 1 000 000 12,50 

Pozostali (free float) A, B, C 
D, E, F 

1 210 184 15,13 447 254 15,13 

Suma  8 000 000  100,00 % 8 000 000 100,00 % 

*) Pan Eryk Smulewicz posiada 900 000 akcji serii A i E oraz 100 000 akcji notowanych na NewConnect 

 

 



7.4.  Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Dobra Nasza S.A.,  
w przeliczeniu na pełne etaty 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka zatrudnia 2 osoby w wymiarze pełnego 
etatu. Sytuacja ta jest spowodowana ograniczeniem do minimum kosztów osobowych  
w czasie doprecyzowywania nowej strategii i dalszego rozwoju Dobra Nasza S.A.  

 

Załączniki: 

1) Bilans za okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.  

2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.  

3) Zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 30 września 2013 r.  

4) Rachunek przepływów pieniężnych z zestawieniem na dzień 30 września 2013 r.  

 

 

   Sylwester Strzylak                                                                                                Joanna Strzylak 
      Prezes Zarządu                                                                                                    Członek Zarządu 
 
 
 


