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1. Dane Emitenta 

Spółka dominująca: 

Nazwa ( firma )  ASSETUS  S.A. 

Kraj                       Polska 

Siedziba  Łódź 

Adres  91-002 Łódź ul. Drewnowska 48 

Numer KRS  0000347195 

Oznaczenie 

Sądu  

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy 

KRS 

Regon  121138472 

NIP    679 30 27 361 

Telefon  +48 42 611 10 60 

Fax   +48 42 654 71 22 

Poczta e-mail  assetus@assetus.pl 

Strona www  www.assetus.pl 

 

Spółka zależna: 

Nazwa ( firma )  VIRTUAL EXCLUSIVE ART SP Z O O 

Kraj                       Polska 

Siedziba  Łódź 

Adres  91-002 Łódź ul. Drewnowska 48 

Numer KRS  0000317786 

Oznaczenie 

Sądu  

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy 

KRS 

Regon  100582571 

NIP    725 19 83 357 

 

Organy Emitenta 

W skład Zarządu Assetus S.A. na dzień sporządzania niniejszego raportu wchodzi: 

Sylwia Gola – Prezes Zarządu 

 

W skład Rady Nadzorczej Assetus S.A. na dzień sporządzania niniejszego raportu wchodzą: 

 Lesław Kula 

 Wanda Jabłońska 

 Alicja Wiaderek 

 Piotr Wiaderek 

 Krzysztof Durczak 

mailto:assetus@assetus.pl
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2. Struktura akcjonariatu 

Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień 

sporządzenia raportu kwartalnego za III kwartał 2013 roku, co najmniej 5% w kapitale  

i głosów na walnym zgromadzeniu, przedstawia się następująco: 

1. W ENTERPRISE S.A.          925 625 - 41,14% 

2. ALICJA WIADEREK          631 680 - 28,07% 

3. RAJDY 4x4 S.A.                  405 000 - 18,00% 

4. WEALTH BAY S.A.            150 000 - 6,66% 

5. POZOSTALI                         137 695 - 6,13% 

Kapitał zakładowy wynosi 900.000,00 zł (dziewięćset tysięcy złote) i dzieli się na: 

a) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 

nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,  

b) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości 

nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda. 

 

3. Organizacja Grupy Kapitałowej 

W skład Grupy Kapitałowej Assetus S.A. wchodzi jednostka dominująca Assetus 

Spółka Akcyjna i jednostka zależna podlegająca konsolidacji Virtual Exclusive Art Spółka             

z ograniczoną odpowiedzialnością.                                                            

Jednostka dominująca prowadzi działalność z zakresu realizacji kampanii 

reklamowych outdoor-owych i w sieci internet oraz sprzedaży powierzchni reklamowych.

                        

                                                                                        

4. Stanowisko na temat sporządzania skonsolidowanych sprawozdań 

finansowych 

Emitent publikuje raporty skonsolidowane. 
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5. Komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na 

osiągnięte wyniki finansowe 

 

Szanowni Państwo, 

 

Spółka Assetus S.A. przekazuje do wiadomości inwestorów raport kwartalny 

dotyczący wyników osiągniętych w trzecim kwartale 2013 roku.  

Spółka odnotowała wzrost jednostkowo przychodów ze sprzedaży o ok. 305% 

narastająco porównując wynik trzeciego kwartału 2013 roku z analogicznym kwartałem 2012 

roku. Porównując te dwa kwartały nastąpił także wzrost kapitału własnego o ok. 30%.  

Utrzymująca się od dłuższego czasu sytuacja makroekonomiczna w Polsce               

ma przełożenie na wynik  spółki i popyt na usługi oferowane przez emitenta w stosunku         

do podaży pieniądza. Taki stan rzeczy przyczynia się do zmniejszających się budżetów 

wydawanych na sektor reklamy zewnętrznej.   Jak wynika z informacji Izby Gospodarczej 

Reklamy Zewnętrznej (w sprawie danych o wielkości sprzedaży branży out of home) 

pierwsze półrocze 2013 roku zamknęło się kwotą sprzedaży w wysokości 236.744.128,00 zł, 

niższą o 17,7% w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku, co stanowi                  

51 milionów złotych różnicy. Powyższe dane świadczą o utrzymującej się sytuacji na rynku 

reklamy zewnętrznej od dłuższego już czasu.  

Zwarzywszy na panujące realia oraz mając na uwadze niskie bariery wejścia na rynek 

firm konkurencyjnych spółka obsługuje klientów na niższych marżach co bezpośrednio 

wpływa na wynik. Tego typu działania mają na celu podtrzymanie współpracy ze stałymi 

klientami z obawy przed ich utratą. Ponadto działając w ten sposób spółka  aktywizuje 

klientów z lokalnego rynku. Na przestrzeni prowadzonej działalności dokonano dokładnej 

analizy województwa będącego siedzibą spółki pod kątem potencjału i możliwości 

pozyskania nowych klientów.  Dlatego w tymże kwartale spółka położyła duży nacisk          

na sezonowość wydarzeń zwłaszcza w kontekście branży edukacyjnej i kulturowej, o czym         

w szerszym zakresie jest mowa w charakterystyce istotnych dokonań/niepowodzeń mających 

wpływ na osiągnięty wynik s. 24. 

Postępujący rozwój nowych technologii  w branży reklamowej i preferencje klientów 

przyczyniły się do śledzenia rynku pod kątem nowych trendów, spółka jednak nie podjęła 
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jeszcze kroków zmierzających do poszerzenia oferty z uwagi ryzyko niepowodzenia.             

W obecnej sytuacji rynkowej wprowadzenie nowych rozwiązań mogłoby negatywnie 

wpłynąć na kondycję finansową spółki. Ostrożność w tym zakresie wynika także ze śledzenia 

zmian zaproponowanych w projekcie ustawy z dnia 21 maja 2013 roku o zmianie niektórych 

ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, w których mowa m.in.        

o ewentualnym wprowadzeniu dodatkowego opodatkowania. Przy obecnych opłatach 

powyższa ewentualność może w przyszłości generować koszty.  

Obok działalności w sektorze reklamy zewnętrznej spółka jest wydawcą serwisów 

informacyjnych www.telegraf.biz o tematyce biznesowej  i lifestylowy  www.szybka.jazda.pl. 

W trzecim kwartale 2013 roku spółka odnotowała poziom oglądalności obu serwisów na 

zadowalającym poziomie.  W tym miejscu warto podkreślić, że spółka nie ponosi już kosztów 

związanych z kosztownym pozycjonowaniem. Przychody z serwisów z miesiąca na miesiąc 

mają tendencję wzrastającą i przynoszą zyski głównie z publikacji artykułów 

sponsorowanych.  Rokowania na kolejny kwartał są optymistyczne. Z każdym kwartałem  

serwisy emitenta mają stabilniejszą pozycję, są rozpoznawalne i zwracają uwagę 

reklamodawców. Takie były założenia spółki przy ich tworzeniu.  

Powyższe czynniki jak i podjęte działania spółki mają swoje odzwierciedlanie            

w wyniku za trzeci kwartał 2013r. i obrazują kondycję finansową spółki. Zapraszam             

do zapoznania się z poniższymi danymi. 

 

Z poważaniem 

Sylwia Gola 

 

 

 

 

 

http://www.telegraf.biz/
http://www.szybka.jazda.pl/
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6. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2013 r. 

jednostkowe 

 

W bieżącym rozdziale zostały przedstawione jednostkowe wybrane dane finansowe          

z bilansu oraz rachunku zysków i strat, sprawozdanie finansowe bilansu a także skrócone 

sprawozdanie finansowe z rachunku zysku i strat, skrócone sprawozdanie - zestawienie zmian 

w kapitale własnym, skrócone sprawozdanie finansowe - rachunek przepływów pieniężnych 

oraz informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu jednostkowego, w tym          

o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości. 

 

6.1 Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat 

- w PLN 
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- w EUR 

 

Dane finansowe przedstawione w EUR zostały przeliczone po średnim kursie NBP 

        Na dzień 30.09.2012   1EUR     4,1138 tabela 189//A/NBP/2012 z dn.  28.09.2012 r. 

       Na dzień 31.12.2012   1EUR     4,0882 tabela 252/A/NBP/2012 z dn.  31.12.2012 r. 

       Na dzień 31.03.2013   1EUR     4,1774 tabela 063/a/nbp/2013 z dn.  29.03.2013 r. 

       Na dzień 30.06.2013   1EUR     4,3292 tabela 124/a/nbp/2013 z dn.  28.06.2013 r. 

        Na dzień 30.09.2013   1EUR     4,2310 tabela 188/a/nbp/2013 z dn.  27.09.2013 r. 

 

6.2 Skrócone sprawozdanie finansowe - bilans 

AKTYWA (PLN) 30.09.2013 30.06.2013 31.03.2013 30.09.2012 

A.  Aktywa trwałe 1 159 396,04 1 155 080,10 1 145 290,39 747 333,34 

I. Wartości niematerialne i prawne 36 305,07 39 400,05 42 495,03 48 685,07 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 94 136,69 97 539,20 100 941,71 107 746,73 

III. Należności długoterminowe 0 0 0 0 

IV. Inwestycje długoterminowe 1 007 008,28 996 958,85 987 018,65 581 406,54 

V. 
Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 21 946,00 21 182,00 14 835,00 9 495,00 

B. Aktywa obrotowe 62 039,77 195 627,98 227 662,32 215 150,93 

I. Zapasy 0 0 0 0 

II. Należności krótkoterminowe 25 514,11 159 192,21 223 483,04 157 603,41 

III. Inwestycje krótkoterminowe 10 274,51 9 170,02 1 131,25 51 618,62 

IV. 
Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 26 251,15 27 265,75 3 048,03 5 928,90 

Aktywa razem 1 221 435,81 1 350 708,08 1 372 952,71 962 484,27 

PASYWA (PLN) 30.09.2013 30.06.2013 31.03.2013 30.09.2012 

A.  Kapitał (fundusz) własny 890 815,46 920 824,65 776 859,95 682 744,09 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 900 000,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 
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II. 
Należne wpłaty na kapitał 
podstawowy (wielkość ujemna)       0 

III. 
Udziały (akcje) własne (wielkość 
ujemna)       0 

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 132 229,33 132 229,33 132 229,33 132 229,33 

V. 
Kapitał (fundusz) z aktualizacji 
wyceny       0 

VI. 
Pozostałe kapitały (fundusze) 
rezerwowe       0 

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -297 465,72 -297 465,72 -344 394,78 -175 258,34 

VIII Zysk (strata) netto 156 051,85 186 061,04 89 025,40 -174 226,90 

IX. 
Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0 

B. 
Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 330 620,35 429 883,43 596 092,76 279 740,18 

I. Rezerwy na zobowiązania 5 666,00 3 756,00 2 951,00 6 401,00 

II. Zobowiązania długoterminowe 134 073,71 131 049,05 0,00 122 081,97 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 190 880,64 295 078,38 593 141,76 151 257,21 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0 

Pasywa razem 1 221 435,81 1 350 708,08 1 372 952,71 962 484,27 

 

6.3 Skrócone sprawozdanie finansowe - rachunek zysków i strat 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (PLN) 30.09.2013 30.06.2013 31.03.2013 30.09.2012 

A. 
Przychody netto ze sprzedaży i 
zrównane z nimi, w tym: 275 667,53 272 027,20 119 677,20 67 904,51 

I. 
Przychody netto ze sprzedaży 
produktów 275 667,53 272 027,20 119 677,20 67 904,51 

II. 

Zmiana stanu produktów 
(zwiększenie – wartość dodatnia, 
zmniejszenie – wartość ujemna) 0 0 0   

III. 
Koszt wytworzenia produktów na 
własne potrzeby jednostki         

IV. 
Przychody netto ze sprzedaży 
towarów i materiałów 0 0 0   

B. Koszty działalności operacyjnej 135 029,35 90 701,72 46 474,62 241 108,99 

I. Amortyzacja 19 492,47 12 994,98 6 497,49 19 492,47 

II. Zużycie materiałów i energii 0 0 0 734,72 

III. Usługi obce 73 388,32 50 928,70 28 131,61 137 610,32 

IV. Podatki i opłaty, w tym: 562 62 0 8 230,06 

V. Wynagrodzenia 38 600,00 24 725,00 10 850,00 63 816,97 

VI. 
Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia 2 986,56 1 991,04 995,52 11 224,45 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0 0 0   

VIII. 
Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów 0 0 0   

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 140 638,18 181 325,48 73 202,58 -173 204,48 

D. Pozostałe przychody operacyjne 272,63 0,68 0,4 300,76 

I. 
Zysk ze zbycia niefinansowych 
aktywów trwałych 0 0 0 260 
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II. Dotacje 0 0 0   

III. Inne przychody operacyjne 272,63 21,92 0,4 40,76 

E. Pozostałe koszty operacyjne 140,24 21,92 0,64 33 039,86 

I. 
Strata ze zbycia niefinansowych 
aktywów trwałych         

II. 
Aktualizacja wartości aktywów 
niefinansowych         

III. Inne koszty operacyjne 140,24   0,64 33 039,86 

F. 
Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej (C+D–E) 140 770,57 181 304,24 73 202,34 -205 943,58 

G. Przychody finansowe 30 831,59 20 782,16 10 907,96 33 688,53 

I. 
Dywidendy i udziały w zyskach, w 
tym:         

II. Odsetki, w tym: 29 820,59 19 771,16 9 830,96 33 688,53 

III. Zysk ze zbycia inwestycji 1 000,00 1 000,00 1 000,00   

IV. Aktualizacja wartości inwestycji 11 11 77   

V. Inne         

H. Koszty finansowe 9 066,31 6 006,36 2 958,90 7 115,85 

I. Odsetki, w tym: 9 066,31 6 006,36 2 958,90 4 748,45 

II. Strata ze zbycia inwestycji       2 226,60 

III. Aktualizacja wartości inwestycji       132 

IV. Inne   0 0 8,8 

I. 
Zysk (strata) z działalności 
gospodarczej (F+G–H) 162 535,85 196 080,04 81 151,40 -179 370,90 

J. 
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 
(J.I.–J.II.) 0 0 0 0 

I. Zyski nadzwyczajne         

II. Straty nadzwyczajne         

K. Zysk (strata) brutto (I+/–J) 162 535,85 196 080,04 81 151,40 -179 370,90 

L. Podatek dochodowy 6 484,00 10 019,00 -7 874,00 -5 144,00 

M. 

Pozostałe obowiązkowe 
zmniejszenia zysku (zwiększenia 
straty)       0 

N. Zysk (strata) netto (K–L–M) 156 051,85 186 061,04 89 025,40 -174 226,90 

 

6.4 Skrócone sprawozdanie finansowe - zestawienie zmian w kapitale własnym 
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6.5 Skrócone sprawozdanie finansowe - rachunek przepływów pieniężnych 

 

6.6 Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu jednostkowego za III kwartał 

2013 r. w ramach stosowanych zasad polityki rachunkowości 

 

Przedstawiamy Państwu omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości, w tym metod 

wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu 

sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego. 

 
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku           

o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. nr 76 z 2002 roku, z późniejszymi zmianami) oraz Krajowym 

Standardami Rachunkowości. 

 

Środki trwałe 

W pozycji tej ujęte zostały kontrolowane rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie 

ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby 

jednostki. 

Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich 

ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję). 

Wartość początkowa środków trwałych, z wyjątkiem gruntów, pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. 

Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych                               

i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych. 

Środki trwałe o wartości jednostkowej do 3 500,00 zł amortyzowane są jednorazowo.  

Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, tj. w miesiącu 

następującym po miesiącu oddania środka trwałego do użytku. 
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Środki trwałe w budowie 

W pozycji tej ujęte zostały zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub 

ulepszenia już istniejącego środka trwałego.  

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów bezpośrednio 

poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub 

przyjęcia do używania, w tym również:  

- nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, 

- koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, 

pomniejszony o przychody z tego tytułu. 

Wartość środków trwałych w budowie pomniejsza się o odpisy aktualizujące w wypadku wystąpienia 

okoliczności wskazujących na trwałą utratę ich wartości. 

Zaliczki na środki trwałe w budowie ujęte zostały w wartości nominalnej. 

 

Inwestycje  

Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających  

z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub innych 

pożytków. Udziały i akcje w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych 

wyceniane są w bilansie według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. 

Zapasy 

Towary na dzień bilansowy wyceniono w cenach nabycia. 

 

Rozrachunki 

Należności 

Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem 

ostrożności. Należności mogą być wyceniane według skorygowanej ceny nabycia w przypadku gdy 

przeznaczone są do sprzedaży w okresie powyżej 3 miesięcy. 

 

Zobowiązania 

Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie 

określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki. 

 

Na dzień powstania, zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej. 

Na dzień bilansowy, zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania mogą być 

wyceniane według skorygowanej ceny nabycia w przypadku gdy przeznaczone są do sprzedaży w okresie 

powyżej 3 miesięcy. 

 

Środki pieniężne 

Wycenia się według wartości nominalnej. 

 

Różnice kursowe 

1. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich 

przeprowadzenia odpowiednio po kursie: 

- faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru – w przypadku sprzedaży lub kupna 

walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, 

- Średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień – 

w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym 

mowa w podpunkcie 1, a także w przypadku pozostałych operacji. 

2. Na dzień bilansowy wycenione zostały wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów po 

średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. 



13 
 

2. Różnice kursowe, dotyczące innych niż inwestycje długoterminowe pozostałych aktywów  

i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień wyceny oraz przy zapłacie należności           

i zobowiązań w walutach  obcych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.            

W uzasadnionych przypadkach różnice kursowe zalicza się do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia 

środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych. 

 

Rezerwy 

Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je                        

w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania w 

ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności 

z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.  

 

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne 

Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia: 

- długoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i  trwają dłużej niż 12 miesięcy od 

dnia bilansowego, 

- krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i  trwają nie dłużej niż 12 miesięcy 

od dnia bilansowego.  

Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub 

wielkości świadczeń.  

Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodobne zobowiązania przypadające na 

bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności: 

1) ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, jeżeli kwota zobowiązania jest znana lub 

możliwa do oszacowania w sposób wiarygodny, 

2) z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, możliwych do 

oszacowania w sposób wiarygodny na podstawie danych planistycznych lub na podstawie realizacji 

produkcji 

 

Podatek odroczony 

Aktywa z tytułu podatku dochodowego  

Spółka ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z występowaniem przejściowych 

różnic między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością 

podatkową oraz stratą możliwą do odliczenia w przyszłości.  

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 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 straty możliwej do odliczenia, przy zachowaniu 

zasady ostrożności.  

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

Jednostka tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z występowaniem dodatnich 

różnic przejściowych między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich 

wartością podatkową. 

Rezerwę z tytułu podatku odroczonego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej             

w przyszłości zapłaty, w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości 

zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego.  

Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzględnia się stawki podatku 

dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego.  
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Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem 

własnym, odnosi się również na kapitał własny. 

 

Kapitał własny  

Na dzień bilansowy kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej 

w KRS. 

 

Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla nie rozliczony wynik z lat poprzednich pozostający do decyzji 

Zgromadzenia Akcjonariuszy (Wspólników), a także skutki korekt zmian zasad rachunkowości i błędów 

podstawowych dotyczących lat poprzednich, a ujawnionych w bieżącym roku obrotowym. 

 

Przychody, koszty, wynik finansowy 

 

Przychody i zyski 

Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści 

ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia 

wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny 

sposób niż wniesienie wkładów przez właścicieli. 

 

Koszty i straty 

Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści 

ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia 

wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego 

niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez właścicieli.  

Wynik finansowy 

Na wynik finansowy netto składają się: 

 wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych ( pośrednio 

związanych z działalnością operacyjną jednostki),  

 wynik operacji finansowych,  

 wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza 

działalnością operacyjną jednostki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia),  

 obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest 

jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.  

 

Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje część odroczoną 

i bieżącą. Część odroczona w rachunku zysków i strat stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów            

z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego. 
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7. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2013r. 

skonsolidowane 

 

W poniższym rozdziale zostały przedstawione skonsolidowane wybrane dane finansowe       

z bilansu oraz rachunku zysków i strat, sprawozdanie finansowe bilansu a także  skrócone 

sprawozdanie finansowe z rachunku zysku i strat, skrócone sprawozdanie - zestawienie zmian 

w kapitale własnym, skrócone sprawozdanie finansowe - rachunek przepływów pieniężnych 

oraz informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu skonsolidowanego, w tym       

o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości. 

7.1 Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat 

- w PLN 
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- w EUR 

 

Dane finansowe przedstawione w EUR zostały przeliczone po średnim kursie NBP         

 Na dzień 30.09.2012   1EUR     4,1138 tabela 189//A/NBP/2012 z dn.  28.09.2012 r. 

Na dzień 31.12.2012   1EUR     4,0882 tabela 252/A/NBP/2012 z dn.  31.12.2012 r. 

Na dzień 31.03.2013   1EUR     4,1774 tabela 063/a/nbp/2013 z dn.  29.03.2013 r. 

 Na dzień 30.06.2013   1EUR     4,3292 tabela 124/a/nbp/2013 z dn.  28.06.2013 r. 

 Na dzień 30.09.2013   1EUR     4,2310 tabela 188/a/nbp/2013 z dn.  27.09.2013 r. 

 

7.2 Skrócone sprawozdanie finansowe - bilans 

AKTYWA (PLN) 30.09.2013 30.06.2013 31.03.2013 30.09.2012 

A.  Aktywa trwałe 620 880,22 628 605,25 634 651,28 212 443,38 

I. Wartości niematerialne i prawne 45 097,16 49 704,35 54 311,54 63 525,96 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 98 272,19 104 898,95 111 525,71 124 779,23 

III. Należności długoterminowe 0 0 0 0 

IV. Inwestycje długoterminowe 441 750,00 441 750,00 441 750,00 0,00 

V. 
Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 26 032,00 21 307,00 14 903,00 9 545,00 

B. Aktywa obrotowe 517 857,53 657 900,61 637 849,94 808 441,39 

I. Zapasy 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 

II. Należności krótkoterminowe 95 543,99 229 222,09 308 681,92 159 133,29 

III. Inwestycje krótkoterminowe 391 519,53 396 098,74 320 314,60 638 282,37 

IV. 
Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 26 794,01 28 579,78 4 853,42 7 025,73 

Aktywa razem 1 138 737,75 1 286 505,86 1 272 501,22 1 020 884,77 

PASYWA (PLN) 30.09.2013 30.06.2013 31.03.2013 30.09.2012 

A.  Kapitał (fundusz) własny 632 827,60 689 260,79 583 586,43 576 140,70 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 900 000,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 



17 
 

II. 
Należne wpłaty na kapitał 
podstawowy (wielkość ujemna)         

III. 
Udziały (akcje) własne (wielkość 
ujemna)         

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 132 229,33 132 229,33     

V. 
Kapitał (fundusz) z aktualizacji 
wyceny         

VI. 
Pozostałe kapitały (fundusze) 
rezerwowe         

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -435 062,96 -435 062,96 -350 845,69 -79 064,98 

VIII Zysk (strata) netto 35 661,23 92 094,42 34 432,12 -244 794,32 

IX. 
Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0   

B. 
Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 505 910,15 597 245,07 688 914,79 444 744,07 

I. Rezerwy na zobowiązania 3 965,00 1,00 4 648,00 15 592,00 

II. Zobowiązania długoterminowe 134 073,71 131 049,05 128 057,27 122 081,97 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 367 871,44 466 195,02 556 209,52 307 070,10 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0 

Pasywa razem 1 138 737,75 1 286 505,86 1 272 501,22 1 020 884,77 

 

7.3 Skrócone sprawozdanie finansowe - rachunek zysków i strat 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (PLN) 30.09.2013 30.06.2013 31.03.2013 30.09.2012 

A. 
Przychody netto ze sprzedaży i 
zrównane z nimi, w tym: 276 067,53 272 427,20 119 677,20 68 304,51 

I. 
Przychody netto ze sprzedaży 
produktów 276 067,53 272 427,20 119 677,20 68 304,51 

II. 

Zmiana stanu produktów 
(zwiększenie – wartość dodatnia, 
zmniejszenie – wartość ujemna) 0 0 0   

III. 
Koszt wytworzenia produktów na 
własne potrzeby jednostki         

IV. 
Przychody netto ze sprzedaży 
towarów i materiałów 0 0 0   

B. Koszty działalności operacyjnej 191 837,40 130 294,59 64 406,03 304 017,59 

I. Amortyzacja 33 701,85 22 467,90 11 233,95 33 701,85 

II. Zużycie materiałów i energii 2 636,02 1 714,07 713,53 3 490,35 

III. Usługi obce 107 369,73 75 540,42 38 789,11 163 639,67 

IV. Podatki i opłaty, w tym: 852 62 0 24 943,53 

V. Wynagrodzenia 42 200,00 27 125,00 12 050,00 65 260,72 

VI. 
Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia 3 645,00 2 430,00 1 141,84 11 488,55 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1 432,80 955,20 477,60 1 492,92 

VIII. 
Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów 0 0 0   

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 84 230,13 142 132,61 55 271,17 -235 713,08 

D. Pozostałe przychody operacyjne 562,63 290,68 290,4 300,76 

I. 
Zysk ze zbycia niefinansowych 
aktywów trwałych 0 0 0 260 
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II. Dotacje 0 0 0 0 

III. Inne przychody operacyjne 562,63 290,68 290,4 40,76 

E. Pozostałe koszty operacyjne 140,24 21,92 0,64 33 039,88 

I. 
Strata ze zbycia niefinansowych 
aktywów trwałych         

II. 
Aktualizacja wartości aktywów 
niefinansowych         

III. Inne koszty operacyjne 140,24 21,92 0,64 33 039,88 

F. 
Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej (C+D–E) 84 652,52 142 401,37 55 560,93 -268 452,20 

G. Przychody finansowe 20 430,22 20 353,51 12 927,01 24 784,05 

I. 
Dywidendy i udziały w zyskach, w 
tym:         

II. Odsetki, w tym:     0,00   

III. Zysk ze zbycia inwestycji 20 430,22 20 353,51 12 927,01 14 725,06 

IV. Aktualizacja wartości inwestycji       10 058,99 

V. Inne         

H. Koszty finansowe 67 393,27 64 406,30 42 484,74 5 244,93 

I. Odsetki, w tym: 9 066,70 6 006,40 2 958,90 4 748,45 

II. Strata ze zbycia inwestycji         

III. Aktualizacja wartości inwestycji 58 116,25 58 189,58 39 409,56 487,68 

IV. Inne 210,32 210,32 116,28 8,8 

I. 
Zysk (strata) z działalności 
gospodarczej (F+G–H) 37 689,47 98 348,58 26 003,20 -248 913,08 

J. 
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 
(J.I.–J.II.) 0 0 0   

I. Zyski nadzwyczajne         

II. Straty nadzwyczajne         

K. Zysk (strata) brutto (I+/–J) 34 041,23 95 916,42 24 787,12 -252 561,32 

L. Podatek dochodowy 3 648,24 3 822,00 -9 645,00 -7 767,00 

I. 
Odpis wartości firmy – jednostki 
zależne 3 648,24 2 432,16 1 216,08   

II. 
Odpis wartości firmy – jednostki 
współzależne         

M. 

Pozostałe obowiązkowe 
zmniejszenia zysku (zwiększenia 
straty)         

N. Zysk (strata) netto (K–L–M) 35 661,23 92 094,42 34 432,12 -244 794,32 
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7.4 Skrócone sprawozdanie finansowe - zestawienie zmian w kapitale własnym 

 

 

7.5 Skrócone sprawozdanie finansowe - rachunek przepływów pieniężnych 

 

 

7.6  Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu 

skonsolidowanego za III kwartał 2013 r. w ramach stosowanych zasad polityki 

rachunkowości 

Przedstawiamy omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości, w tym metod wyceny 

aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu 

sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku           

o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. nr 76 z 2002 roku, z późniejszymi zmianami) oraz Krajowym 

Standardami Rachunkowości. 

 

Środki trwałe 

W pozycji tej ujęte zostały kontrolowane rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie 

ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby 

jednostki. 
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Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich 

ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję). 

Wartość początkowa środków trwałych, z wyjątkiem gruntów, pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. 

Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych                               

i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych. 

Środki trwałe o wartości jednostkowej do 3 500,00 zł amortyzowane są jednorazowo.  

Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, tj. w miesiącu 

następującym po miesiącu oddania środka trwałego do użytku. 

 

Środki trwałe w budowie 

W pozycji tej ujęte zostały zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub 

ulepszenia już istniejącego środka trwałego.  

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów bezpośrednio 

poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub 

przyjęcia do używania, w tym również:  

- nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, 

- koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, 

pomniejszony o przychody z tego tytułu. 

Wartość środków trwałych w budowie pomniejsza się o odpisy aktualizujące w wypadku wystąpienia 

okoliczności wskazujących na trwałą utratę ich wartości. 

Zaliczki na środki trwałe w budowie ujęte zostały w wartości nominalnej. 

 

Inwestycje  

Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających  

z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub innych 

pożytków. Udziały i akcje w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych 

wyceniane są w bilansie według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. 

Zapasy 

Towary na dzień bilansowy wyceniono w cenach nabycia. 

 

Rozrachunki 

Należności 

Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem 

ostrożności. Należności mogą być wyceniane według skorygowanej ceny nabycia w przypadku gdy 

przeznaczone są do sprzedaży w okresie powyżej 3 miesięcy. 

 

Zobowiązania 

Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie 

określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki. 

 

Na dzień powstania, zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej. 

Na dzień bilansowy, zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania mogą być 

wyceniane według skorygowanej ceny nabycia w przypadku gdy przeznaczone są do sprzedaży w okresie 

powyżej 3 miesięcy. 

 

 

Środki pieniężne 

Wycenia się według wartości nominalnej. 
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Różnice kursowe 

 

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich 

przeprowadzenia odpowiednio po kursie: 

- faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru – w przypadku sprzedaży lub kupna 

walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, 

- Średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień – 

w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym 

mowa w podpunkcie 1, a także w przypadku pozostałych operacji. 

Na dzień bilansowy wycenione zostały wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów po średnim 

kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. 

Różnice kursowe, dotyczące innych niż inwestycje długoterminowe pozostałych aktywów  

i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień wyceny oraz przy zapłacie należności                    

i zobowiązań w walutach  obcych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.                     

W uzasadnionych przypadkach różnice kursowe zalicza się do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków 

trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych. 

 

 

Rezerwy 

Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je                          

w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania                     

w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat nadzwyczajnych, zależnie od 

okoliczności z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.  

 

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne 

Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia: 

- długoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i  trwają dłużej niż 12 miesięcy od 

dnia bilansowego, 

- krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i  trwają nie dłużej niż 12 miesięcy 

od dnia bilansowego.  

 

Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub 

wielkości świadczeń.  

 

Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodobne zobowiązania przypadające na 

bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności: 

 ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, jeżeli kwota zobowiązania jest znana 

lub możliwa do oszacowania w sposób wiarygodny, 

 z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, możliwych do 

oszacowania w sposób wiarygodny na podstawie danych planistycznych lub na podstawie realizacji 

produkcji 

 

Podatek odroczony 

Aktywa z tytułu podatku dochodowego  

Spółka ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z występowaniem przejściowych 

różnic między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością 

podatkową oraz stratą możliwą do odliczenia w przyszłości.  

Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia 

od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości 
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zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty możliwej do odliczenia, przy zachowaniu 

zasady ostrożności.  

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

Jednostka tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z występowaniem dodatnich 

różnic przejściowych między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich 

wartością podatkową. 

Rezerwę z tytułu podatku odroczonego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w 

przyszłości zapłaty, w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości 

zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego.  

Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzględnia się stawki podatku 

dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego.  

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem 

własnym, odnosi się również na kapitał własny. 

Kapitał własny  

 

Na dzień bilansowy kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie Spółki dominującej                

i wpisanej w KRS. 

 

Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla nie rozliczony wynik z lat poprzednich pozostający do decyzji 

Zgromadzenia Akcjonariuszy (Wspólników), a także skutki korekt zmian zasad rachunkowości i błędów 

podstawowych dotyczących lat poprzednich, a ujawnionych w bieżącym roku obrotowym. 

 

Przychody, koszty, wynik finansowy 

Przychody i zyski 

Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści 

ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia 

wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny 

sposób niż wniesienie wkładów przez właścicieli. 

 

Koszty i straty 

Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści 

ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia 

wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego 

niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez właścicieli.  

 

Wynik finansowy 

Na wynik finansowy netto składają się: 

 wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych ( pośrednio 

związanych z działalnością operacyjną jednostki),  

 wynik operacji finansowych,  

 wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza 

działalnością operacyjną jednostki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia),  

 obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest 

jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.  
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Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje część odroczoną 

i bieżącą. Część odroczona w rachunku zysków i strat stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów               

z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego. 

 

8 Stanowisko na temat prognoz  

Emitent wskazuje, iż w roku 2013 nie przekazywał do publicznej wiadomości 

prognozy wyników finansowych i wyjaśnia, iż aktualnie Zarząd Spółki nie zamierza 

publikować projekcji wyników finansowych na rok 2013. 

 

9 Opis realizacji działań emitenta w odniesieniu do dokumentu informacyjnego 

 

Zgodnie z informacją zawartą w dokumencie informacyjnym emitent realizował zawarte 

w nim założenia. W szczególności realizuje kampanie reklamowe podnajmując nośniki 

reklamowe od oferentów na rynku polskim i na zakupionych w 2010 roku ekranach 

ledowych.  

Ponadto, tak jak zakładano, została uruchomiona druga linia biznesowa (reklama w sieci 

internet), która z założenia miała wzbogacić reklamę outdoor. Udało się uruchomić 

wielofunkcyjny portal internetowy o tematyce lifesylowej www.szybkajazda.pl oraz               

o szeroko rozumianej tematyce biznesowej www.telegraf.biz. W fazie rozwoju obu portali 

Emitent zatrudniał 9 pracowników i współpracował z firmami zewnętrznymi, których 

działania polegały na promocji portali od strony PR-owej oraz odpowiednim pozycjonowaniu 

i optymalizacji. Budowa tej linii biznesowej wiązała się z licznymi kosztami, m.in. techniczna 

budowa portali, wypłaty dla pracowników oraz promocja w sieci. Poniesione nakłady 

finansowe doprowadziły  do osiągnięcia stabilnej pozycji owych portali, w chwili obecnej 

przynoszą spółce zyski, z miesiąca na miesiąc z tendencją wzrastającą. Jednocześnie nastąpiła 

minimalizacja kosztów na wypłaty dla pracowników oraz na promocję w sieci.  

Podsumowując emitent prowadzi działalność na dwóch płaszczyznach jedną z nich jest 

realizacja kampanii reklamowych outdoorowych na swoich nośnikach reklamowych typu 

ekrany ledowe i podnajmując nośniki reklamowe innych oferentów jak stanowił dokument 

informacyjny, druga płaszczyzna działalności, która stanowiła założenie dokumentu 

informacyjnego polega na realizacji kampanii reklamowych w sieci internet w serwisach 

informacyjnych, których emitent jest wydawcą.  

http://www.szybkajazda.pl/
http://www.telegraf.biz/
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10 Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w 

przeliczeniu na pełne etaty  

W okresie sprawozdawczym w przeliczeniu na pełne etaty emitent zatrudniał jedną osobę, 

oraz Prezesa Zarządu w ramach wynagrodzenia za pełnioną funkcję.  

 

11 Informacje na temat wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w 

przedsiębiorstwie. 

W ramach prowadzonej działalności reklamowej emitent nie podejmował takiej 

aktywności. 

 

12 Charakterystyka istotnych dokonań/niepowodzeń mających wpływ na 

osiągnięty wynik 

Szanowni Państwo, 

W trzecim kwartale niezmiennie spółka prowadziła agencję reklamową realizującą 

zlecenia klientów z zakresu przeprowadzenia kampanii reklamowych w przestrzeni miejskiej 

i w sieci internet.  

W ramach realizacji kampanii out of home udało się pozyskać klientów z lokalnego 

rynku. Dużym zainteresowaniem cieszą się pakiety promocyjne na miesięczne kampanie 

reklamowe na ekranach ledowych. Pakiety są przygotowywane w oparciu o przedstawiony 

przez klientów budżet i w związku z tym spełniają oczekiwania i stają się dostępne cenowo. 

Spółka dążąc w kierunku zwiększenia ilości obsługiwanych klientów z rynku łódzkiego 

dociera do klientów w oparciu o stworzony kalendarz wydarzeń. I tak Łódź jako ośrodek 

akademicki a także kulturowy w okresie jesiennym wiąże się z rozpoczęciem roku 

akademickiego, a w tym także kursów językowych, kursów tańca i wielu wydarzeń 

kulturowych. Trzeci kwartał upłynął na prowadzeniu licznych rozmów i walki o kontrakty           

z klientami z branży edukacyjnej i kulturowej. Przełożyło się to na podpisanie kilku umów, 

m.in. ze szkołą językową i znanym łódzkim teatrem.  

Ponadto spółka podtrzymała współpracę z ogólnopolską siecią kin, który niewątpliwie 

jest znaczącym klientem. Udało się także kontynuować współpracę z największym centrum 

handlowym w woj. łódzkim. Ponad konkurencyjność cen w tych przypadkach równie ważne 

są wypracowane relacje opierające się na poprawnej komunikacji, zaufaniu jak i elastyczności 

cenowej, która przekłada się na pozytywny wizerunek spółki.  
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Spółka nieustannie prowadzi działania zmierzające do pozyskania klientów 

wysokobudżetowych. W trzecim kwartale emitent prowadził rozmowy i przygotował 

mediaplan na realizację ogólnopolskiej multiformatowej kampanii reklamowej dla jednego       

z klientów z branży odzieżowej co w sposób znaczący mogłoby wpłynąć na osiągnięty wynik. 

Jednak po dłuższych negocjacjach nie udało się podpisać kontraktu z uwagi na brak 

możliwości pobicia cen konkurenta będącego jednym z liderów reklamy zewnętrznej.              

Z podobnych powodów nie udało się nawiązać współpracy z łódzkim  organizatorem 

dziewiątej edycji znanego wydarzenia modowego. Pomimo negatywnego zakończenia 

pertraktacji cenowych zadowalającym jest fakt, że agencją reklamową emitenta interesują się 

nie tylko klienci nisko i średnio-budżetowi, ale także znane marki na rynku polskim.  

W połowie trzeciego kwartału spółka nawiązała współpracę z firmą zajmującą się 

pośrednictwem w procesie publikacji reklam pomiędzy klientami a wydawcami. Współpraca 

przełożyła się na zwiększony ruch pod względem publikacji artykułów sponsorowanych          

w serwisach informacyjnych www.szybkajazda.pl i www.telegraf.biz, których spółka jest 

wydawcą. Udało się zrealizować zlecenia znanych firm głównie z branży finansowej, 

kosmetycznej i przemysłowej. Analizując  efekty współpracy z nowym partnerem 

biznesowym nastąpił wzrost sprzedaży artykułów sponsorowanych. W związku z powyższym 

rokowania na kolejny kwartał są optymistyczne. 

Spółka zależna emitenta zajmująca obrotem złotem dewizowym z uwagi na drastyczny 

spadek cen kruszcu podjęła decyzję o zmianie profilu działalności tworząc nowe strategie 

zmierzające w kierunku bardziej dochodowej działalności. O efektach emitent będzie 

informował w kolejnych raportach okresowych. 

Z poważaniem  

Sylwia Gola 

 

 

 

 

 

http://www.szybkajazda.pl/
http://www.telegraf.biz/

