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Szanowni Akcjonariusze i lnwestorzy,

Zarzqd magnifiCo S.A. przedstawia niniejszym raport roczny za 2014 rok. Byl to kolejny

trudny rok zar6wno dla sp6lki, jak i rJla calej krajowej gospodarki. W 2014 r. spolka

wypracowala przychody w kwocie ponerd 3 mln zl, , co w por6wnaniu do analogicznego

okresu roku poprzedniego stanowi wzrost o ok. 1 mln zl. Mimo pozytywnego wyniku na

sprzedaZy, zanotowano stratg z dzialalno6ci w wys. 0,2 mln zN netto.. Strata jest zwiqzana z

dokonaniem odpis6w aktualizacyjnych, opisanych w odpowiednich czg6ciach niniejszego

raportu, wskutek czego rachunkowo zwiqrkszyla siq strata za rok2014.,

W minionym Emitent realizowal dzialania PR dotyczqce stalych klientow, wynikajqce z

um6w, tj. dzialania promocyjne dla np. tlorning Cable Systems Polska Sp. z o.o., Time For

Wax, LOTOS, Kazat, R6za Wiatr6w, Laboratorium Kosmetykow Naturalnych Farmona.

Zrealizowano dzialania PR dla liczqcego sig w branzy podmiotu - Rochstar TV. Byly to

ciekawe i waZne wizerunkowo projekty. Prowadzono szereg kampanii, w tym dzialania PR

dotyczqce nowych produkt6w klient6w, organizujqc konkursy oraz eventy promocyjne.

Prowadzono kampanie kr6tko i dtugoterminowe, o ro2nq marzowo6ci. Czas zostal takze

po5wigcony na produkcjg filmu dla Grupy Lotos. Prestiz marki umocnil siq. Nie pozostalo to

bez wplywu na przychody - w por6wnaniu do przychodow za rok 2013 byly niemal o 50o/o

wy2sze.

Rok 2014 Zarzqd ocenia pozytywnie. Spr6lka umocnila swojq pozycjg w branZy, jej uslugi sq

rekomendowane kolejnym podmiotom a portfel zleceri na rok 2015 stopniowo ulega

zapeNnieniu.

Zarzqd Spolki ma nadziejg,2e dalsze dz:iaNania spolki przyniosq korzystne rezultaty a spolka

zdobgdzie kolejnych klient6w i zrealiz:.uje nowe, efektywne projekty, wykazujqc lepsze

parametry finansowe.

,.*gd*U#^oc - Preze s zarzqdu

Ar',,. \-
.\lXi@tlt ot")1
U rSzula N iewi rowicz - Czlodel Zarzqdu



maqnifi CoY power of management

Wybrane dane finansowe
magnifiCo S.A.
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Wybrane dane finansowe przeliczono na walutg EURO w
nastgpujqcy spos6b:

Pzeliczenia na EUR dokonano wg kurs6w Srednich ustalonych pzez Narodowy Bank Polski:

Pozycje bilansowe przeliczono wg kursu Sredniego obowiqzujqcego na ostatni dzie6

odpowiedniego okresu:

31 grudnia 2013r. wg kursu Sredniego: 4',1472

31 grudnia 2014r. wg kursu Sredniego: 4,2623

Pozycje z rachunku zysk6w i strat orcz ptzeplyw6w pienigZnych przeliczono wg kurs6w

obliczonych jako Srednia arytmetyczna Srednich kurs6w NBP w obowiqzujqcych w ostatnim

dniu ka2dego miesiqca w danym okresiel:

Srednia arytmetyczna kurs6w za okres od 01 stycznia2014r. do 31grudnia2014r.: 4,1893

Srednia arytmetyczna kurs6w za okres od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.: 4,2110


