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Szanowni Akcjonariusze i I nwestorzy,

Zarzqd magnifiCo S.A. przedstawia niniejszym raport roczny za2013 rok. Byl to kolejny trudny rok

zar6wno dla sp6lki, jak i dla calej krajowej gospodarki.

W 2013 r. sp6lka wypracowala przychody w kwocie 1.955.007,18 PLN zl, co w por6wnaniu do

analogicznego okresu roku poprzedniego stanowi spadek. Zanotowano niewielkq stratg ze

sprzedazy w wys. 53 ty6 zl netto, co w por6wnaniu do ubieglego roku stanowi wyra2nq poprawg.

Emitent skupil sie na poprawie efektywnoSci prowadzonej dzialalno6ci, jak r6wniez na

zmniejszaniu wysoko6ci zobowiqzah krotkoterminowych oraz poprawie Sciqgalno6ci nale2no6c

krotkoterminowych.

Emitent realizowal dzialania PR dotyczqce stalych klient6w, wynikajqce z um6w, tj. dzialania

promocyjne dla np. Corning Cable Systems Polska Sp. z o.o., Sony Computer Entertainment

Polska Sp. z o.o., AVON Cosmetics Polska, MeAmoore, ASUS Folska, Time For Wax, LOTOS,

orazKazar. Zrealizowano dzialania PR dla liczqcego siq w branzy podmiotu - Rochstar Events Byl

to ciekawy i wazny wizerunkowo projekt. Prowadzono szereg kampanii, w tym dziafania PR

dotyczqce nowych produktow klient6w, organizujqc konkursy oraz eventy promocyjne, w tym np,

dziaNania PR dotyczqce Orange Warsaw Festival.

Warto podkre6lic zwigkszenie do6wiadczenia Sp6lki w zakresie kampanii spoNecznych - w I

kwartale minionego roku Emitent zrealizowal kampanig informacyjnq dla IOM Miqdzynarodowej

Organizacji ds. Migracji ,,Pomoc w dobrowolnym powrocie i reintegracji", a w ll kwartale

rozpoczqto kolejny etap kampanii spolecznych dla marki AVON w ramach projekt6w,,AVON kontra

przemoc" oraz,,AVON kontra rak piersi''.

Spolka Swiadczyfa uslugi w zakresie tak specyficznego PR jak dzialania z artystami - np.z artystq
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malarzem Dominikiem Jasihskim, jak r6wniez prowadzila dzialania PR dla firmy Wesari zajmujqcej

sig promocjq kierowcy rajdowego Martina Kaczmarskiego.

Rok 2013 Zazqd ocenia pozytywnie. Spofka umocnifa swojq pozycjg w branzy, jej uslugi sq

rekomendowane kolejnym podmiotom a porlfel zleceri na rok 2014 stopniowo ulega zapelnieniu.

Spadek przychod6w spolkijest spowodowany sytuacjq gospodarczq w kraju, r6wniez w branzy PR

i marketingu. Klienci znacznie ograniczyli budZety, negocjujqc obnizenie miesigcznego fee.

Dzialania new business, podjqte od poczqtku 2013 roku, zwiqzane z poszukiwaniem kontraktow

poza granicami Polski oraz szkoleniem pracownik6w w ramach planowania otwarcia nowego

dzialu Social Media w strukturach Emitenta, powinny przynie66 efekty dopiero w 2014.

Zarzqd Sp6lki ma nadzieje, 2e dalsze dzialania sp6Nki przyniosq korzystne rezultaty a sp6tka

zdobgdzie kolejnych klient6w i zrealizuje nowe, efektywne projekty.
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Wybrane dane finansowe
magnifiCo S.A.

Wybrane dane finansowe przeliczono na walutg EURO w
nastgpujqcy spos6b:

1. Pozycje dotyczqce rachunku zysk6w i strat oraz przeplyw6w pieniqznych przeliczono wedlug
kursu stanowiqcego Sredniq arytmetycznq Srednich kurs6w oglaszanych przez NBP,
obowiqzujqcych na ostatni dzieri kazdego miesiqca, kt6ry dla 2012 roku wyniosl 4,1736 ZL-IEURO,
a dla2013 roku wyni6st 4,2110 ZUEURO,
2. Pozycje bilansowe i warto6c ksiggowq/rozwodnionq wartoS6 ksiggowq przeliczono wedlug
Sredniego kursu ogloszonego pzez NBP, obowiqzujqcego na dziei bilansowy, ktory wyniosl: na
31.12.2012 roku 4,0882 ZI-IEURO, na 31. 12.2013 roku 4,1472 ZI-|EURO,
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