Warszawa, 29 maja 2013 r.
Zarząd K2 Internet S.A. informuje o korekcie sprawozdań opublikowanych dn. 20.03.2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej K2
Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r.
Nota 2. Rzeczowe aktywa trwałe
2.2 Zmiany środków trwałych w leasingu finansowym (wg grup rodzajowych) za 2012 rok

Przed korektą było:
Wyszczególnienie

Środki transportu

Wyszczególnienie

Środki trwałe

Po korekcie jest:

Nota 22. Informacje dotyczące transakcji z jednostkami powiązanymi
2. Informacje dotyczące transakcji z kluczowym kierownictwem

(fragment noty)
Przed korektą było:
Rada Nadzorcza
2012
Robert Rządca

18

Jens Spyrka

12

Maciej Matusiak

12

Piotr Zbaraski

12

Krzysztof Nowiński

12

Łącznie

66

Po korekcie jest:
Rada Nadzorcza
2012
Robert Rządca

18

Jens Spyrka

12

Maciej Matusiak
Piotr Zbaraski

6
12

Krzysztof Nowiński

6

Józefacki Tomasz

6

Kosiński Andrzej

6

Łącznie

66

4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej K2
Internet S.A.
Przed korektą było:
01.01.2012-31.12.2012
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk/Strata przed opodatkowaniem
Korekty o pozycje:
Amortyzacja
Odsetki i różnice kursowe
Wynik na działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu rezerw i pozostałych pasywów
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych
Inne
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

161
2 637
- 82
- 79
- 25
- 8 395
159
153
6 227
756

Po korekcie jest:
01.01.2012-31.12.2012
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk/Strata przed opodatkowaniem
Korekty o pozycje:
Amortyzacja
Odsetki i różnice kursowe
Wynik na działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu rezerw i pozostałych pasywów
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych
Inne
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

161
2 637
- 82
- 1 554
- 25
- 3 120
611
2 087
41
756

Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe
za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r.
Nota 23. Podmioty zależne i stowarzyszone oraz informacje dotyczące transakcji z
jednostkami powiązanymi
(fragment noty)
3. Istotne informacje dotyczące transakcji z jednostkami zależnymi i stowarzyszonymi.
Wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Przed korektą było:
Rada Nadzorcza
2012
Robert Rządca

18

Jens Spyrka

12

Maciej Matusiak

12

Piotr Zbaraski

12

Krzysztof Nowiński

12

Łącznie

66

Po korekcie jest:
Rada Nadzorcza
2012
Robert Rządca

18

Jens Spyrka

12

Maciej Matusiak
Piotr Zbaraski

6
12

Krzysztof Nowiński

6

Józefacki Tomasz

6

Kosiński Andrzej
Łącznie

6
66

7.6. Polityka rachunkowości

(fragment noty)
Przed korektą było:
Segmenty
Działalność K2 Internet S.A. polega na świadczeniu usług e-marketingowych, których charakter i ryzyko jest zbliżone.
W związku z tym, zdaniem Kierownictwa Spółki, nie jest zasadne wydzielanie na poziomie sprawozdania
jednostkowego, oddzielnych segmentów o charakterze branżowym. Spółka realizuje swoją sprzedaż na terenie kraju

oraz za granicą. Ryzyko i poziom zwrotu ze sprzedaży krajowej i zagranicznej są zbliżone. W żadnym z prezentowanych
lat przychody i zyski ze sprzedaży zagranicznej nie przekroczyły 10% przychodów lub zysków przedsiębiorstwa, a
aktywa dotyczące tych segmentów nie są możliwe do wydzielenia, gdyż są wspólne dla całego przedsiębiorstwa. W
związku z powyższym, zdaniem Kierownictwa Spółki, nie jest zasadne wydzielanie na poziomie sprawozdania
jednostkowego, oddzielnych segmentów o charakterze geograficznym.

Po korekcie jest:
Segmenty
Działalność K2 Internet S.A. polega na świadczeniu usług e-marketingowych, których charakter i ryzyko jest zbliżone.
W związku z tym, zdaniem Kierownictwa Spółki, nie jest zasadne wydzielanie na poziomie sprawozdania
jednostkowego, oddzielnych segmentów o charakterze branżowym. Spółka realizuje swoją sprzedaż na terenie kraju
oraz za granicą. Ryzyko i poziom zwrotu ze sprzedaży krajowej i zagranicznej są zbliżone. Mimo, że w 2012 r.
przychody ze sprzedaży zagranicznej przekroczyły 10% ogółu przychodów, to aktywa dotyczące tego segmentu nie są
możliwe do wydzielenia, gdyż są wspólne dla całego przedsiębiorstwa, dlatego też nie jest zasadne wydzielanie
oddzielnych segmentów o charakterze geograficznym. W związku z powyższym, zdaniem Kierownictwa Spółki, nie jest
zasadne wydzielanie na poziomie sprawozdania jednostkowego, oddzielnych segmentów o charakterze geograficznym.

