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I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY ADMASSIVE GROUP S.A. 
	
	
Szanowni	Akcjonariusze,	

Przedstawiam	 Państwu	 raport	 roczny	 spółki	 AdMassive	 Group	 S.A.,	 prezentujący	 wyniki	 osiągnięte	

przez	Spółkę	w	2015	r.	

Spółka	zaprzestała	prowadzenia	działalności	operacyjnej	w	2014	r.,	 z	uwagi	na	zachwianą	płynność	

finansową,	 a	 także	 brak	 zasobów	 ludzkich.	 Obecnie	 Spółka	 nie	 podejmuje	 aktywności	 w	 zakresie	

prowadzonej	 działalności.	 Efekt	 działań	 windykacyjnych	 nie	 jest	 w	 pełni	 zadowalający.	 Zarządowi	

udało	się	uzyskać	 tytuły	egzekucyjne	wobec	kilku	dłużników	Spółki,	 jednak	działania	komornicze	nie	

przynoszą	spodziewanych	rezultatów.	

Podpisana	umowa	o	 refundację	wydatków	związanych	 z	wejściem	Spółki	na	NewConnect	pozwoliła	

na	uregulowanie	zobowiązań	Spółki	wobec	Skarbu	Państwa	oraz	wobec	większości	Wierzycieli.	

Obecnie	 toczą	 się	 dwa	 postępowania	 sądowe	 wobec	 jednego	 z	 głównych	 dłużników	 Spółki	 tj.	

Fachowcy.pl	 Ventures	 S.A.	 Po	 uzyskaniu	 nakazów	 zapłaty,	 w	 jednym	 przypadku	 pozwana	 złożyła	

sprzeciw,	 wobec	 czego	 Zarząd	 oczekuje	 ustalenia	 I	 terminu	 rozprawy	 w	 Sądzie	 Rejonowym	 w	

Warszawie.	 Druga	 sprawa	 prowadzona	 w	 Sądzie	 Okręgowym	 w	 Warszawie	 jest	 na	 etapie	

rozpoznania	wobec	złożonego	sprzeciwu.	Zarząd	Spółki	ma	jednak	nadzieję,	że	uda	się	uzyskać	tytuły	

egzekucyjne	w	obu	sprawach,	a	w	konsekwencji	wyegzekwować	należne	Spółce	kwoty.	Pozwoli	to	na	

wznowienie	działalności	operacyjnej	Spółki,	a	także	odzyskanie	płynności	finansowej.	

Łączę	wyrazy	szacunku,	

Łukasz	Barański	

Prezes	Zarządu		

AdMassive	Group	S.A.	
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II. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE 
PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO (PRZELICZONE NA EURO) 

	

WYBRANE DANE FINANSOWE 
PLN EURO 

2015 2014 2015 2014 

Przychody netto ze sprzedaży 0 354 523 0 84 625 

Koszty działalności operacyjnej 84 580 238 836 20 211 57 010 

Zysk ze sprzedaży - 84 580 115 687  - 20 211 27 614 

Zysk z działalności operacyjnej - 96 197 106 849 - 22 987 25 505 

Zysk (strata) z działalności gospodarczej - 112 797 96 337 - 26 953 22 995 

Zysk netto - 112 797 96 337 - 26 953 22 995 

Amortyzacja 2 000 2 000 477 477 

Aktywa trwale 2 499 229 746 586 53 901 

Aktywa obrotowe 3 650 077 3 558 500 858 518 834 877 

Aktywa razem 3 788 246 3 652 577 888 946 856 949 

Kapitał własny 3 242 162 3 410 206 760 803 800 085 

Zobowiązanie krótkoterminowe 359 763 327 389 84 421 76 810 

Zobowiązanie długoterminowe 0 0 0 0 

Razem zobowiązania 410 414 378 040 96 307 88 693 

Pasywa razem 3 652 577 3 788 246 857 110 888 779 

Przepływy pieniężne netto z dz. operacyjnej - 143 115 - 132 685 - 34 198 - 29 524 

Przepływy pieniężne netto z dz. inwestycyjnej 0 5 000 0 1 193 

Przepływy pieniężne netto z dz. finansowej 170 000 0 40 623 0 

Przepływy pieniężne netto 26 884 -127 685 6 424 30 478 

 

Zastosowane kursy euro: 2015 2014 

Rachunek zysków i strat oraz cash flow 4,1848 4,1893 

Bilans 4,2615 4,2623 
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V. OPINIA ORAZ RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO 
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OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 
 
 
 
Do Akcjonariuszy Spółki AdMassive Group S.A. 
 
 
 
Przeprowadziłam badanie załączonego sprawozdania finansowego Spółki AdMassive Group S.A. z 
siedzibą w Warszawie, przy ulicy Modlińskiej 310 lok. 312,  na które składa się: 
 

� Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,  

� Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów 
wykazuje sumę 3.652.577,49 zł, 

� Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku 
wykazujący stratę netto w kwocie 338.043,03 zł, 

� Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 
roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 168.043,03 zł, 

� Rachunek  przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku 
wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 26.884,35 zł, 

� Informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne 
informacje objaśniające. 

 
Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.  
 
Zarząd Spółki oraz członkowie jej Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia,  
aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane 
w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013, poz 330 z późniejszymi 
zmianami), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”.  
 
Moim zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności sprawozdania finansowego 
z przyjętymi przez Spółkę zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy przedstawia ono rzetelnie 
i jasno, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik 
finansowy Spółki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego 
sporządzenia.  
 
Badanie sprawozdania finansowego zaplanowałam i przeprowadziłam stosownie  
do postanowień: 

� rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, 

� krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych 
Rewidentów w Polsce. 
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Badanie sprawozdania finansowego zaplanowałam i przeprowadziłam w taki sposób, aby uzyskać 
racjonalną pewność pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie 
obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółkę zasad (polityki) 
rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób 
wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte 
w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Uważam,  
że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.  

Na dzień bilansowy Spółka wykazuje należności z tytułu dostaw, robót i usług w kwocie 
3.507.384,58 zł. Na dzień sporządzenia niniejszej opinii należności przeterminowane powyżej 
roku wynoszą 3.447.257,97 zł. Gdyby Spółka utworzyła odpis na należności wówczas wynik 
finansowy roku badanego oraz kapitał własny Spółki zmniejszyłby się o kwotę 3.447.257,97 zł. Od 
wyegzekwowania należności uzależniona też jest kontynuacja działalności Spółki. Ponadto w 2015 
roku Spółka nie wygenerowała przychodów ze sprzedaży. 
 
Do dnia sporządzenia niniejszej opinii sprawozdanie finansowe za 2013 rok nie zostało 
zatwierdzone przez Zgromadzenie Akcjonariuszy. 
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 do dnia wydania niniejszej opinii nie zostało 
złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 

Moim zdaniem, za wyjątkiem kwestii opisanych powyżej, zbadane sprawozdanie finansowe we 
wszystkich istotnych aspektach: 

� przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej 
Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy  
od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, 

� zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) 
rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie 
przepisami wykonawczymi oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 
rachunkowych, 

� jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa 
i postanowieniami statutu Spółki. 

 
 
Nie zgłaszając dalszych zastrzeżeń do zbadanego sprawozdania finansowego, chciałam zwrócić 
uwagę na : 
 

x fakt, iż 20 grudnia 2013 roku Spółka otrzymała od Avenzaco Capital Limited z siedzibą w 
Wlk. Brytanii zawiadomienie o nabyciu od ClickAd S.A.  813.450 akcji imiennych serii A, 
na drodze umowy sprzedaży z 16.12.2013 roku. Do  dnia sporządzenia sprawozdania 
zmiana ta nie została wpisana w księdze akcyjnej.  Akcje te zostały w listopadzie 2014 
roku kupione przez Pana Marcina Sznyrę, 
 

x sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności. Na dzień 
sporządzenia sprawozdania finansowego kontynuacja działalności uzależniona jest od 
efektów windykacji należności zatem istnieje niepewność związana z kontynuowaniem 
przez Spółkę działalności, 
 

x sprawozdanie finansowe za 2014 rok zostało zatwierdzone przez Akcjonariuszy po 
terminie przewidzianym Ustawą o rachunkowości. 
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Sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 jest kompletne w rozumieniu art. 49  
ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego 
sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. 
 
 
Joanna Niczyporuk 
 
 

 
 
 
Kluczowy biegły rewident  
przeprowadzający badanie 
nr ewid. 10039 
 
Joanna Niczyporuk CHE Consulting Sp. z o.o. 
Prezes Zarządu ul. Handlowa 6 
Biegły rewident 15-399 Bialystok 
Nr ewid. 10039 
 
............................................................ ............................................................... 
osoby reprezentujące podmiot podmiot uprawniony do badania 
 sprawozdań finansowych wpisany  
 na listę podmiotów uprawnionych  
 pod nr. ewidencyjnym 3630 
 prowadzoną przez KRBR 
 
 
 
 
 
 
Warszawa, 2 czerwca 2016 roku 
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RAPORT  Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI 

ADMASSIVE GROUP S.A.  
ZA ROK OBROTOWY 2015 

 
 
 
I. INFORMACJE OGÓLNE 
 
 
 
1. Dane identyfikujące badaną Spółkę 
 
Spółka działa pod firmą AdMassive Group Spółka Akcyjna. Siedzibą Spółki jest Warszawa,  
ul. Modlińska 310 lok 312. 
 
Spółka powstała z przekształcenia Spółki AdMassive Sp. z o.o. (Akt notarialny Repertorium A Nr 
14321/2011 z dnia 7 października 2011 roku).  
Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIII Wydział 
Gospodarczy w Warszawie  pod numerem KRS 0000403289. 
 
Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 107 001 37 12 nadany przez Naczelnika 
Urzędu Skarbowego Warszawa w dniu 1 lipca 2009 roku. 
 
Urząd Statystyczny nadał Spółce REGON nr: 141697724. 
 
Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych. 
 
Zgodnie z Kodeksem Spółek handlowych przedmiotem działalności Spółki jest: 
 
� Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, 
� Działalność związana z oprogramowaniem, 
� Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 
� Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 
� Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet, 
� Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 
� Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach, 
� Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 
� Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 
� Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach, 
� Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku 

domowego skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 
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� Sprzedaż detaliczna nagrań dzwiękowych i audiowizualnych skórzanych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach, 

� Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła skórzanych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach, 

� Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych skórzanych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach, 

� Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów skórzanych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach, 

� Sprzedaż detaliczna książek skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 
� Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii skórzanych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach, 
� Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwiarząt domowych, karmy 

dla zwierząt domowych skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 
� Sprzedaż detaliczna gier i zabawek skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 
� Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 
� Działalność centrów telefonicznych ( call center ), 
� Działalność agentów zajmujących się sprzedaż różnego rodzaju, 
� Działalność w zakresie w zakresie nagrań dzwiękowych i muzycznych, 
� Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
� Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 
� Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
� Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych 

prawem autorskim, 
� Wykonywanie fotokopii, przygotowywania dokumentów i pozostała specjalistyczna 

działalność wspomagająca prowadzenie biura, 
� Pozostała działalność wydawnicza, 
� Pozostała działalność pocztowa i kurierska, 
� Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
� Działalność agencji reklamowych, 
� Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, 
� Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, 
� Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych ( internet ), 
� Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, 
� Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 
� Reprodukcja zapisanych nośników informacji, 
� Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 
� Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, 
� Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 
� Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi, 
� Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki. 
 
 
W badanym okresie Spółka koncentrowała się głównie na windykacji swoich należności, 
 
 
Kapitał zakładowy Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 146.000,00 zł  
i dzielił się na 1.460.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda.  
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Na dzień sporządzenia opinii wśród akcjonariuszy Spółki znajdowali się: 

 

Lp. Akcjonariusz  Liczba 
akcji 

Wartość 
nominalna 

Udział w 
kapitale 

Udział w 
głosach na 

WZA 

1 Marcin Sznyra 813 450 81 345,00 55,72% 68,26% 

2 Pozostali 646 550 52 905,00 36,23% 31,74% 

Ogółem  1 460 000 146 000,00 100% 100% 

    
Dnia 20 grudnia 2013 roku Spółka otrzymała od Avenzaco Capital Limited z siedzibą w Wlk. 
Brytanii zawiadomienie o nabyciu 813.450 akcji imiennych serii A, na drodze umowy sprzedaży z 
16.12.2013 roku..Do dnia  sporządzenia sprawozdania Zarząd Spółki nie dokonał zmiany wpisu w 
księdze akcyjnej. W listopadzie 2014 roku akcje te zostały nabyte przez Pana Marcina Sznyrę. 
 
Kapitał własny Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 3.242.162,82 zł. 
 
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 
 
 
W skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku i na dzień wydania opinii wchodzili: 
 
� Łukasz Barański – Prezes Zarządu. 
 
W skład Rady Nadzorczej  Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku i na dzień wydania opinii 
wchodzili: 
 
� Cezary Jasiński, 
� Tomasz Nowicki, 
� Artur Stechmiller, 
� Marcin Pustelnik, 
� Zdzisław Policht. 
 
 
 
2. Informacje o sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy 
 
 
Działalność Spółki w 2014 roku zamknęła się zyskiem netto w wysokości 68.938,67 zł. 
Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 podlegało badaniu przez biegłego 
rewidenta. Badanie zostało przeprowadzone przez podmiot uprawniony CHE Consulting Sp. z o.o. 
Biegły rewident w dniu  18 czerwca 2015 roku wydał o tym sprawozdaniu opinię z zastrzeżeniem. 
 
Do dnia sporządzenia niniejszej opinii sprawozdanie finansowe za 2013 rok nie zostało 
zatwierdzone przez Zgromadzenie Akcjonariuszy. 
Sprawozdanie finansowe za 2014 rok zostało zatwierdzone przez Akcjonariuszy 28 lipca 2015 
roku . Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło przeznaczyć zysk netto za 2014 rok na 
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kapitał zapasowy ( w sprawozdaniu finansowym zaprezentowane jako zmniejszenie straty z lat 
ubiegłych). 
 
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 do dnia wydania niniejszej opinii nie zostało 
złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 
 
3. Dane identyfikujące podmiot uprawniony oraz kluczowego biegłego rewidenta 

przeprowadzającego w jego imieniu badanie 
 
 
Badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone na podstawie umowy z dnia  
25 maja 2016 roku, zawartej pomiędzy AdMassive Group S.A. a firmą CHE Consulting Sp. z o.o. 
z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, wpisaną na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych 
Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3630. W 
imieniu podmiotu uprawnionego badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone pod 
nadzorem kluczowego biegłego rewidenta Joannę Niczyporuk (nr ewidencyjny 10039 ) w dniach 
od 25 maja do 2 czerwca 2016 roku. 
 
Wyboru podmiotu uprawnionego dokonała Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 1/2016 z dnia  
16 maja 2016 roku. 
 
CHE Consulting Sp. z o.o. oraz kluczowy biegły rewident Joanna Niczyporuk potwierdzają, iż są 
uprawnieni do badania sprawozdań finansowych oraz iż spełniają warunki określone w art. 56 
ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649) do 
wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym Spółki AdMassive Group 
S.A. 
 
 
 
4. Dostępność danych i oświadczenia kierownictwa Spółki 
 
Nie wystąpiły ograniczenia zakresu badania. 
 
Podmiotowi uprawnionemu i kluczowemu biegłemu rewidentowi w trakcie badania udostępniono 
wszystkie żądane dokumenty i dane, jak również udzielono wyczerpujących informacji  
i wyjaśnień, , co między innymi zostało potwierdzone pisemnym oświadczeniem Zarządu Spółki z 
dnia 2 czerwca 2016 roku. 
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II. SYTUACJA MAJĄTKOWA I FINANSOWA SPÓŁKI 
 
Poniżej zaprezentowane są podstawowe wielkości z rachunku zysków i strat za bieżący okres i 
poprzedni rok. 
 
Podstawowe wielkości z rachunku  
zysków i strat (w zł) 

2014     2015  

 
 
Przychody ze sprzedaży 

 
         354 523,06   

 
         0,00    

  
 

 Koszty operacyjne 
 

238 836,41 
 

84 580,09  
  

 
 Pozostałe przychody operacyjne 

 
0,00 

 
3 313,69  

  
 

 Pozostałe koszty operacyjne 
 

8 837,60 
 

14 930,63  
  

 
 Przychody finansowe 

 
5 000,00 

 
0,00  

  
 

 Koszty finansowe 
 

15 511,38 
 

16 600,00  
  

 
 Podatek dochodowy i odroczony 

 
(27 399,00) 

 
225 246,00  

  
 

 Zysk( strata ) netto 
 

68 938,67  
 

(338 043,03)   
  

 
  

 
Ze względu na fakt, iż Spółka nie prowadziła w 2015 roku działalności operacyjnej nie 
dokonujemy analizy wskaźnikowej. 
 



	

AdMassive Group S.A. 
48	

  

ADMASSIVE GROUP S.A. 
 

 
CHE Consulting Sp. z o.o. 11 

III. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 
 
 
1. Ocena systemu rachunkowości 
 
Spółka posiada dokumentację wymaganą przepisami art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r.  
o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz.330, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą  
o rachunkowości”, w szczególności dotyczącą: określenia roku obrotowego i wchodzących w jego 
skład okresów sprawozdawczych, metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku 
finansowego, sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, systemu ochrony danych i ich zbiorów. 
Dokumentacja polityki rachunkowości została opracowana zgodnie z ustawą o rachunkowości  
i zatwierdzona do stosowania od dnia 15 maja 2009 roku uchwałą Zarządu z dnia 5 maja 2009 
roku.  
Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego zostały 
przedstawione w dodatkowych notach objaśniających. Przyjęte przez Spółkę zasady 
rachunkowości są stosowane w sposób ciągły. 
 
 
W części przez nas zbadanej udokumentowanie operacji gospodarczych , księgi rachunkowe oraz 
powiązanie zapisów księgowych z dokumentami i sprawozdaniem finansowym spełniają wymogi 
rozdziału 2  ustawy o rachunkowości. 
 
Księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumentację przyjętego sposobu prowadzenia 
rachunkowości oraz zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki są przechowywane zgodnie z 
rozdziałem 8 ustawy o rachunkowości. 
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2. Informacje na temat badanego sprawozdania finansowego 
 
Badane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku i obejmuje: 

� Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,  

� Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów 
wykazuje sumę 3.652.577,49 zł, 

� Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku 
wykazujący stratę netto w kwocie 338.043,03 zł, 

� Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 
roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 168.043,03 zł, 

� Rachunek  przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku 
wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 26.884,35 zł, 

� Informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne 
informacje objaśniające. 

 
Struktura aktywów i pasywów oraz pozycji kształtujących wynik finansowy została przedstawiona 
w sprawozdaniu finansowym. 
 
 
3. Informacje o wybranych istotnych pozycjach sprawozdania finansowego 
 
 
Należności 

Największe wartości wśród należności Spółki stanowią należności  z tytułu dostaw, robót i usług w 
kwocie 3.507.384,58 zł. 
 
Zobowiązania 

Największe wartości wśród zobowiązań Spółki stanowią zobowiązania z tytułu dostaw, robót i 
usług w kwocie 356.157,75 zł 
 
 
 
 
4. Kompletność i poprawność sporządzenia wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 

dodatkowych informacji i objaśnień oraz sprawozdania z działalności Spółki 
 
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zawiera wszystkie informacje wymagane 
załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości. Spółka potwierdziła zasadność zastosowania 
zasady kontynuacji działalności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. Zasady wyceny 
aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 
finansowego zostały prawidłowo i kompletnie opisane w tym wprowadzeniu. 
 
Spółka sporządziła dodatkowe informacje i objaśnienia w postaci not tabelarycznych  
do poszczególnych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat oraz opisów słownych. 
Noty objaśniające do pozycji: rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne, 
inwestycje, zobowiązania i rezerwy prawidłowo przedstawiają zwiększenia i zmniejszenia oraz 
tytuły tych zmian w ciągu roku obrotowego.  



	

AdMassive Group S.A. 
50	

  

ADMASSIVE GROUP S.A. 
 

 
CHE Consulting Sp. z o.o. 13 

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego w sposób prawidłowy  
i kompletny opisują pozycje sprawozdawcze oraz jasno prezentują pozostałe informacje 
wymagane według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. 
 
Zarząd sporządził i załączył do sprawozdania finansowego sprawozdanie z działalności Spółki  
w roku obrotowym 2015. Sprawozdanie z działalności zawiera informacje wymagane art. 49 ust. 2 
ustawy o rachunkowości. Dokonaliśmy sprawdzenia tego sprawozdania w zakresie ujawnionych  
w nim informacji, których bezpośrednim źródłem jest zbadane sprawozdanie finansowe.  
 

 
 
 
Uzasadnienie wydania opinii: 
 
Wydaliśmy opinie z zastrzeżeniem odnośnie następujących kwestii: 

x na dzień bilansowy Spółka wykazuje należności z tytułu dostaw, robót i usług w kwocie 
3.507.384,58 zł. Na dzień sporządzenia niniejszej opinii należności przeterminowane 
powyżej roku wynoszą 3.447.257,97 zł. Gdyby Spółka utworzyła odpis na należności 
wówczas wynik finansowy roku badanego oraz kapitał własny Spółki zmniejszyłby się o 
kwotę 3.447.257,97 zł. Od wyegzekwowania należności uzależniona też jest kontynuacja 
działalności Spółki. W 2015 roku Spółka nie wygenerowała przychodów ze sprzedaży. 

x do dnia sporządzenia niniejszej opinii sprawozdanie finansowe za 2013 rok nie zostało 
zatwierdzone przez Zgromadzenie Akcjonariuszy. 

x sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 do dnia wydania niniejszej opinii nie 
zostało złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 

Ponadto zwróciliśmy uwagę na: 
 

x fakt, iż 20 grudnia 2013 roku Spółka otrzymała od Avenzaco Capital Limited z siedzibą w 
Wlk. Brytanii zawiadomienie o nabyciu od ClickAd S.A.  813.450 akcji imiennych serii A, 
na drodze umowy sprzedaży z 16.12.2013 roku. Do  dnia sporządzenia sprawozdania 
zmiana ta nie została wpisana w księdze akcyjnej.  Akcje te zostały w listopadzie 2014 
roku kupione przez Pana Marcina Sznyrę, 
 

x sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności. Na dzień 
sporządzenia sprawozdania finansowego kontynuacja działalności uzależniona jest od 
efektów windykacji należności zatem istnieje niepewność związana z kontynuowaniem 
przez Spółkę działalności, 
 

 
x sprawozdanie finansowe za 2014 rok zostało zatwierdzone przez Akcjonariuszy po 

terminie przewidzianym Ustawą o rachunkowości. 
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IV. UWAGI KOŃCOWE 
 
 
Oświadczenia Zarządu 
 
CHE Consulting  Sp. z o.o. oraz kluczowy biegły rewident otrzymali od Zarządu Spółki pisemne 
oświadczenie, w którym Zarząd stwierdził, iż  Spółka przestrzegała przepisów prawa. 
 
 
 
 
 
 
 
Joanna Niczyporuk 
 
 

 
 
 
 
 
Kluczowy biegły rewident  
przeprowadzający badanie 
nr ewid. 10039 
 
 
Joanna Niczyporuk CHE Consulting Sp. z o.o. 
Prezes Zarządu ul. Handlowa 6 
Biegły rewident 15-399 Bialystok 
Nr ewid. 10039 
 
............................................................ ............................................................... 
osoby reprezentujące podmiot podmiot uprawniony do badania 
 sprawozdań finansowych wpisany  
 na listę podmiotów uprawnionych  
 pod nr. ewidencyjnym 3630 
 prowadzoną przez KRBR 
 
 
 
 
Warszawa, 2 czerwca 2016 roku 
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VI. OŚWIADCZENIA 
 

1. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ADMASSIVE GROUP S.A. W SPRAWIE 
RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2015 ROK 

 

Zarząd AdMassive Group S.A. oświadcza, że według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki, sprawozdanie 

finansowe za 2015 rok i dane porównywalne za 2014 rok wraz z opinią i raportem z badania 

sprawozdania finansowego, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz, 

że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz 

jej wynik finansowy a także, że sprawozdanie zarządu z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz 

sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. 

 

Prezes Zarządu 
Łukasz Barański 
 

 

 

2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ADMASSIVE GROUP S.A. W SPRAWIE 
BIEGŁEGO UPRAWNIONEGO DO BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO 

 

Zarząd AdMassive Group S.A. oświadcza, że biegły uprawniony do badania sprawozdań finansowych, 

dokonujący badania sprawozdania finansowego za okres 2015 roku, został wybrany zgodnie z 

przepisami prawa oraz że spełniał warunek wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, 

zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 

 

Prezes Zarządu 
Łukasz Barański 
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VII. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD DOBRYCH 
PRAKTYK 

 
Następujące zasady dobrych praktyk nie były w 2015 r. w pełni stosowane: 

 

Zasada nr 1 – w części dotyczącej transmisji obrad walnego zgromadzenia przez Internet, rejestracji 

przebiegu obrad oraz upublicznienia przebiegu obrad. 

Z powodu wysokich kosztów Emitent nie zamierza transmitować, rejestrować i publikować na stronie 

internetowej obrad WZA. W przypadku zainteresowania akcjonariuszy tą formą uczestniczenia w 

obradach WZA, Zarząd nie wyklucza w przyszłości możliwości pełnego stosowania ww. zasady. 

 

Zasada nr 5 – w części dotyczącej z korzystania z sekcji „relacji inwestorskich” na 

www.gpwinfostrefa.pl. 

Spółka nie korzystała z tego serwisu w 2015 roku, ale zamierza z niego korzystać w przyszłości. 

 

Zasada nr 11 – w 2015 r. nie zorganizowano żadnego publicznie dostępnego spotkania Zarządu 

AdMassive Group S.A. z udziałem Autoryzowanego Doradcy. Odstąpienie od przestrzegania tej 

zasady miało charakter incydentalny. 

 

VIII. WYNAGRODZENIE AUTORYZOWANEGO DORADCY 
 

Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy i innych usług doradczych dla 

Invest Concept Sp. z o.o. w 2015 roku wyniosło 59.040,00 zł. 

 

IX. WYNAGRODZENIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ 
 

Łączna wartość wypłaconego wynagrodzenia Zarządu w 2015 roku wyniosła 0,00 zł. 

Łączna	wartość	wypłaconego	wynagrodzenia	Rady	Nadzorczej	w	2015	roku	wyniosła	0,00	zł.	

 

X. DANE TELEADRESOWE 
 

AdMassive Group S.A. 

ul. Modlińska 310 lok. 312 
03-152 Warszawa 
adres Biura Zarządu: ul. Panny Marii 7, 87-100 Toruń 
tel.: +48 668 514 865 
adres strony internetowej: www.admassive.pl 
adres poczty elektronicznej: biuro@admassive.pl 
REGON: 141697724 
NIP: 107-001-37-12 
KRS: 0000403289 Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Kapitał zakładowy: 146.000 PLN 


