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¹

 

Do przeliczenia danych pochodzących ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych 

dochodów oraz skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych użyto kursów stanowiących średnią 

arytmetyczną kursów podawanych przez NBP na ostatni dzień miesiąca wchodzącego w skład okresu sprawozdawczego, tj.: 

- z wyliczenia za okres 01.01.2017 - 30.09.2017 r. przyjęto kurs 1 EUR = 4,2566 PLN; 

- z wyliczenia za okres 01.01.2018 - 30.09.2018 r. przyjęto kurs 1 EUR = 4,2535 PLN. 

Do przeliczenia pozycji ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na EUR przyjęto średni kurs NBP 

ustalony na ostatni dzień okresu, którego dotyczą prezentowane dane, tj.: 

- na dzień 31.12.2017 r. 1 EUR = 4,1709 PLN; 

- na dzień 30.09.2018 r. 1 EUR = 4,2714 PLN. 

¹EBITDA rozumiana jako zysk/strata na działalności operacyjnej (EBIT) powiększony o amortyzację i odpisy na trwałą utratę wartości, jeżeli 

występują.



5 

 

 



6 

 

 

 

¹

¹W kosztach ogólnego zarządu w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2018 r. ujęto kwotę 608 tys. zł 

wynikającą z wyceny opcji na udziały spółki dla kluczowych menedżerów FABRITY Sp. z o.o. Szczegóły wyceny 

zostały przedstawione w pkt. 2.5.5. „Wycena opcji do wartości godziwej”. 
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Grupa Kapitałowa K2 Internet (Grupa K2 Internet, Grupa K2, Grupa) z siedzibą w Warszawie,  

ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa, jest grupą spółek zajmujących się tworzeniem rozwiązań dla handlu 

elektronicznego, serwisów internetowych na stronach www, reklamą internetową, usługami IT oraz świadczeniem 

usług w chmurze obliczeniowej. Grupa K2 od 20 lat konsekwentnie buduje pozycję partnera największych polskich 

oraz zagranicznych organizacji we wszystkich aspektach ich obecności online. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje:  

- jednostkę dominującą K2 Internet S.A.,  

- podmioty zależne (konsolidowane metodą pełną):  

 K2 Media S.A., w którym jednostka dominująca posiada 100% akcji,  

 FABRITY Sp. z o.o., w którym jednostka dominująca posiada 100% udziałów,  

 K2 Search Sp. z o.o., w którym jednostka dominująca posiada 100% udziałów,  

 Agencja K2.pl Sp. z o.o. S.K.A., w którym jednostka dominująca posiada 100% akcji,  

 K2 TM Sp. z o.o., w którym jednostka zależna Agencja K2 Sp. z o.o. S.K.A. posiada 99,95% udziałów  

i jednostka dominująca posiada 0,05% udziałów,  

 OKTAWAVE Sp. z o.o., w którym jednostka dominująca posiada 100% udziałów,  

 K2.pl Sp. z o.o., w którym jednostka dominująca posiada 100% udziałów. 

- wspólne ustalenia umowne (ujmowane metodą praw własności): 

 Newnited Sp. z o.o., w którym jednostka K2 Media S.A. posiada 50% udziałów. 

Dane jednostki dominującej K2 Internet S.A.  

Nazwa: K2 Internet Spółka Akcyjna (K2 Internet S.A.)  

Siedziba na dzień sporządzenia skonsolidowanego raportu półrocznego: ul. Domaniewska 44a,  

02-672 Warszawa 

Przedmiot działalności: 

─ działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; 

─ działalność rachunkowo-księgowa; 

─ pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; 

─ działalność związana z oprogramowaniem; 

─ działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; 

─ przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; 

─ działalność agencji reklamowych; 

─ pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); 

─ badanie rynku i opinii publicznej; 

─ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery. 

 



Podstawa prawna działalności: 

K2 Internet Spółka Akcyjna została utworzona Aktem Notarialnym Nr A-3806/2000 z dnia 8 czerwca 2000 r. 

Jednostka dominująca jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000059690. Jednostce dominującej 

nadano numer statystyczny REGON 016378720 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 9511983801. 

 

Czas trwania jednostki dominującej: nieoznaczony 

Skład Zarządu: 

─ Tomasz Tomczyk – Prezes Zarządu  

─ Rafał Ciszewski  – Wiceprezes Zarządu  

─ Łukasz Lewandowski – Wiceprezes Zarządu  

 

Skład Rady Nadzorczej w okresie objętym raportem do dnia przekazania niniejszego raportu do publikacji: 

─ Grzegorz Stulgis  – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

─ Janusz Żebrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

─ Robert Rządca  – Członek Rady Nadzorczej 

─ Dariusz Ciborski  – Członek Rady Nadzorczej 

─ Michał Zdziarski  – Członek Rady Nadzorczej od dnia 19 czerwca 2018 r. 

─ Eryk Karski  – Członek Rady Nadzorczej od dnia 7 lutego 2018 r. do dnia 19 czerwca 2018 r. 

─ Tomasz Wołynko – Członek Rady Nadzorczej do dnia 7 lutego 2018 r. 

 

Dane dotyczące jednostki dominującej w stosunku do K2 Internet S.A.: 

Według stanu na dzień bilansowy, tj. 30 września 2018 r. K2 Internet S.A. nie jest w sposób pośredni lub bezpośredni 

kontrolowana przez inny podmiot. 

 

Informacje dotyczące znaczących akcjonariuszy 

Według najlepszej wiedzy Emitenta na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego raportu okresowego 

Grupy Kapitałowej K2 Internet do publikacji, znaczącymi akcjonariuszami K2 Internet S.A., tj. posiadającymi  

co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, byli: 

 

 

1Podmiot powiązany z Grzegorzem Stulgisem - Przewodniczącym Rady Nadzorczej  



Opis organizacji Grupy Kapitałowej K2 Internet na dzień 30 września 2018 r. 

Na dzień 30 września 2018 r. oraz na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego raportu okresowego  

do publikacji, K2 Internet S.A. była podmiotem dominującym dla 7 spółek. Wszystkie jednostki zależne 

konsolidowane były metodą pełną. 

Dnia 30 października 2018 r. spółka Agencja K2.pl Sp. z o.o. S.K.A. została przekształcona zgodnie z aktem 

notarialnym Rep A. nr 2463/2018 z dn. 4 października 2018 r. w spółkę kapitałową Agencja K2 Sp. z o.o. W związku 

z przekształceniem, na moment publikacji niniejszego raportu spółka K2.pl Sp. z o.o. posiada 20 (dwadzieścia) 

udziałów o łącznej wartości nominalnej 1 tys. zł. Natomiast spółka K2 Internet S.A. posiada 55.499 (pięćdziesiąt pięć 

tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.774.950,00 zł. 



 

Oświadczenie o zgodności z MSSF 

Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie 

z  Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) zatwierdzonymi przez Unię 

Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi na dzień 30 września 2018 r., a w kwestiach nieuregulowanych 

w tych standardach zgodnie z ustawą o rachunkowości. Informacje zwarte w raporcie okresowym zostały podane 

z uwzględnieniem kryterium ich istotności. 

Podstawa prawna sporządzenia skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Prezentowane skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe przedstawia: sytuację finansową Grupy Kapitałowej 

K2 Internet na dzień 30 września 2018 r. oraz dane porównawcze na 31 grudnia 2017 r. jak również na dzień  

30 września 2017 r., wyniki jej działalności za okres 9 i 3 miesięcy oraz przepływy pieniężne za okres 9 miesięcy, 

zakończony dnia 30 września 2018  r. i 30 września 2017 r. Zawiera również skrócone śródroczne skonsolidowane 

zestawienie ze zmian w kapitale własnym za okres 9 miesięcy, zakończony dnia 30 września 2018 r. 

i 30 września 2017 r oraz za okres 12 miesięcy, zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. 

Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej K2 Internet zostało 

sporządzone zgodnie z MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” oraz zgodnie z pozostałymi MSR i MSSF 

mającymi zastosowanie. 

Do skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapitałowej dołączono skrócone śródroczne jednostkowe 

sprawozdanie finansowe K2 Internet S.A. obejmujące ten sam okres sprawozdawczy wraz z danymi porównawczymi, 

co skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień 

wymaganych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, dlatego należy je czytać łącznie 

ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 

31 grudnia 2017 r. 

W niniejszym skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, dokonane przez Zarząd 

jednostki dominującej istotne osądy w zakresie stosowania przez Grupę Kapitałową zasad rachunkowości i główne 

źródła szacowania niepewności były takie same jak opisane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy 

Kapitałowej za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.  

  



Zastosowanie nowych standardów i interpretacji 

Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego skróconego śródrocznego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy za rok zakończony 31 grudnia 2017 r., za wyjątkiem 

zastosowania następujących nowych lub zmienionych standardów oraz nowych interpretacji obowiązujących dla 

okresów rocznych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2018 r.: 

─ MSSF 15 Przychody z umów z klientami opublikowany 24 maja 2014 r. (oraz Objaśnienia do MSSF 15 

Przychody z umów z klientami opublikowane 12 kwietnia 2016 r.) 

─ MSSF 9 Instrumenty Finansowe (opublikowano dnia 24 lipca 2014 roku) 

Wprowadzone wszystkie ww. zmiany zostały przeanalizowane przez Zarząd Spółki i nie mają one istotnego wpływu 

na sytuację finansową, wyniki działalności Grupy, ani też na zakres informacji prezentowanych w niniejszym 

skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 

Następujące standardy, interpretacje i zmiany zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów 

Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły 

jeszcze w życie: 

─ MSSF 16 Leasing (opublikowano dnia 13 stycznia 2016 roku) - mający zastosowanie dla okresów rocznych 

rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie; 

─ KIMSF 22 Transakcje w walucie obcej i zaliczki (opublikowano dnia 8 grudnia 2016 roku) – do dnia 

zatwierdzenia niniejszego skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE 

– mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub po tej 

dacie; 

─ MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe (opublikowano dnia 18 maja 2017 roku) - mający zastosowanie  

dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2021 roku lub po tej dacie; 

─ KIMSF 23 Niepewność związana z ujmowaniem podatku dochodowego (opublikowano dnia 7 czerwca 2017 

roku) - do dnia zatwierdzenia niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego niezatwierdzony przez UE - mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 

dnia 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie; 

─ Zmiany do MSSF 9 Kontrakty z cechami przedpłat z ujemną rekompensatą (opublikowano dnia  

12 października 2017 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego skróconego śródrocznego sprawozdania 

finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 

dnia 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie; 

─ Zmiany do MSR 28 Udziały długoterminowe w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych 

przedsięwzięciach (opublikowano dnia 12 października 2017 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego 

skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie  

dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie; 

─ Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze – do dnia zatwierdzenia niniejszego skróconego śródrocznego 

sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych 

rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie; 

─ Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego 

jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem (opublikowano dnia 11 września 2014 roku) - 



prace prowadzące do zatwierdzenia niniejszych zmian zostały przez UE odłożone bezterminowo - termin 

wejścia w życie został odroczony przez RMSR na czas nieokreślony. 

Grupa postanowiła, iż nie skorzysta z możliwości wcześniejszego zastosowania powyższych zmian do istniejących 

standardów oraz powyższych nowych standardów. 

Zarząd jest w trakcie weryfikowania wpływu powyższych standardów na sytuację finansową, wyniki działalności 

Grupy oraz na zakres informacji prezentowanych w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym. 

Grupa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń. 

Waluta pomiaru i waluta prezentacji skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego 

Walutą pomiaru Grupy i walutą sprawozdawczą niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego jest złoty polski. Dane w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym zostały wykazane w tysiącach złotych, chyba że w konkretnych sytuacjach zostały podane z większą 

dokładnością. 

Kontynuacja działalności 

Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 

kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia skróconego śródrocznego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji 

działalności gospodarczej przez jednostkę dominującą. 

Zatwierdzenie skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji 

przez Zarząd jednostki dominującej w dniu 15 listopada 2018 r.  

 

W skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przestrzegano tych samych zasad 

(polityki) rachunkowości i metod obliczeniowych co w ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym. Grupa zamierza przyjąć opublikowane, lecz nieobowiązujące do dnia publikacji niniejszego skróconego 

śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zmiany MSSF, zgodnie z datą ich wejścia w życie. 

Oszacowanie wpływu zmian oraz nowych MSSF na przyszłe skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy zostało 

przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2017.  



 

Działalność Grupy K2 została przedstawiona w ramach 4 segmentów operacyjnych:  

─ Segment agencyjny skupiający działalność agencji reklamowych (Agencja K2 i K2.pl);  

─ Segment mediowy obejmujący m.in. działalność pośrednictwa mediowego, marketingu w wyszukiwarkach 

i badań mediowych (biznesy K2 Media, K2 Search); 

─ Segment infrastrukturalny świadczący usługi przetwarzania danych w chmurze pod marką OKTAWAVE  

oraz usługi hostingu zarządzanego; 

─ Segment rozwiązań IT (marka FABRITY) dostarczający kompleksowe wsparcie w zakresie tworzenia 

oprogramowania dla biznesu, doradztwa i realizacji projektów informatycznych. 

Przedstawiony podział segmentów pozwala na zarządcze zaprezentowanie wyodrębnionych typów działalności 

Grupy K2, które z uwagi na osiągniętą wagę w skali Grupy K2 zasługują na odrębną analizę i których wyniki 

finansowe są regularnie przeglądane przez Zarząd jednostki dominującej. W analizie segmentowej wyodrębniono 

ponadto koszty zakupu usług mediowych, marketingowych i licencji, które stanowią usługi firm trzecich 

odsprzedawanych dalej Klientom spółek Grupy lub będących komponentem dostarczanych kompleksowych usług. 

Przychody ze sprzedaży usług pomniejszone o koszty zakupu usług mediowych, marketingowych i licencji stanowią 

przychody ze sprzedaży usług własnych (Przychody operacyjne), które w procesie zarządzania są istotnym 

elementem do analizy zyskowności i rozwoju biznesu. 

Z uwagi na fakt, że dane dot. aktywów, zobowiązań, istotnych pozycji niepieniężnych innych niż amortyzacja oraz 

kosztów z tyt. odsetek nie są agregowane na poziomie segmentów, a organ odpowiedzialny na poziomie Grupy 

Kapitałowej podejmuje decyzje dot. tych pozycji przede wszystkim przy uwzględnieniu danych i interesów całej 

Grupy, pozycje te nie zostały wyodrębnione na poziomie segmentów operacyjnych. 



¹

 

¹W kosztach ogólnego zarządu segmentu rozwiązań IT w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2018 r. ujęto kwotę 608 tys. zł wynikającą z wyceny opcji na udziały 

spółki dla kluczowych menedżerów FABRITY Sp. z o.o. Szczegóły wyceny zostały przedstawione w pkt. 2.5.5. „Wycena opcji do wartości godziwej”. 
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Grupa Kapitałowa przyznała programy płatności w formie udziałów dla kluczowych menedżerów swojej spółki 

zależnej FABRITY Sp. z o.o. Programy te zakładają możliwość nabycia przez tych menedżerów udziałów 

w FABRITY Sp. z o.o. w przypadku osiągnięcia przez tą spółkę określonych wyników finansowych. Zgodnie 

z akapitem 43C MSSF programy te zaklasyfikowane zostały przez Grupę jako programy rozliczane gotówką 

w skróconym śródrocznym sprawozdaniu jednostkowym K2 Internet S.A. 

W ramach tego programu kierownictwo FABRITY Sp. z o.o. otrzyma prawo do zakupienia udziałów (maksymalnie 

20%) w przypadku spełnienia warunku osiągnięcia określonych w umowie wyników finansowych przez Spółkę  

do końca 2018 roku za cenę 1 zł za udział. Liczba dostępnych udziałów w tej puli uzależniona jest od osiągniętych 

wyników. 

Wpływ wyceny opcji łącznie z premią dodatkową na skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z zysków 

lub strat i innych całkowitych dochodów w okresie 9 miesięcy, zakończonym dnia 30 września 2018 r. wynosił 

łącznie 608 tys. zł, z czego wycena opcji wynosiła 544 tys. zł, a pozostałą kwotę 64 tys. zł stanowiła premia 

dodatkowa. Wartość opcji od momentu uruchomienia programu płatności w formie udziałów kluczowych 

menedżerów swojej spółki zależnej FABRITY Sp. z o.o. na dzień 30 września 2018 r. wyniosła 562 tys. zł. 

Wartość godziwa opcji została wyliczona przy pomocy modelu Blacka-Scholesa. Jako cenę akcji przyjęto szacunkową 

wartość FABRITY Sp. z o.o. określoną za pomocą metody porównawczej. Oczekiwaną zmienność cen oszacowano  

na podstawie zmienności cen rynkowych akcji grupy porównawczej z 250 notowań przed datą wyceny.  

 

 

¹

 

¹Na pozycję usługi obce składają się głównie koszty: zakupu usług mediowych, produkcji reklamowych, najmu powierzchni 

biurowych oraz innych podwykonawców.  
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Przychody z tytułu umów o świadczenie usług ujmuje się poprzez odniesienie do stopnia zaawansowania realizacji 

danej umowy. Jeżeli efekt umowy o świadczenie usług można wiarygodnie oszacować, przychody i koszty ujmuje się 

poprzez odniesienie do stopnia zaawansowania realizacji umowy na dzień bilansowy. Wszelkie zmiany w zakresie 

prac, roszczenia oraz premie są rozpoznawane w stopniu, w jakim zostały one uzgodnione z klientem. W przypadku, 

kiedy wartości umowy nie da się wiarygodnie oszacować, przychody z tytułu umowy ujmuje się w stopniu, w jakim 

jest prawdopodobne, że poniesione w związku z umową koszty zostaną nimi pokryte. 

 

 

W okresie od przekazania poprzedniego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie 

nastąpiła zmiana zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, poza opisanymi w nocie 2.5.11 

„Zobowiązania z tytułu kredytów”.
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Dnia 26 lipca 2018 r. został podpisany aneks do umowy kredytu z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. o kredyt 

w rachunku bieżącym, podwyższający limit kredytu do wysokości 8 mln zł. Limit kredytowy jest dostępny  

dla kredytobiorców tj. dla spółek z Grupy K2 w następujących sublimitach: K2 Internet S.A. w wysokości 8 mln zł, 

K2 Media S.A. w wysokości 8 mln zł, FABRITY Sp. z o.o. w wysokości 4 mln zł, K2 Search Sp. z o.o. w wysokości 

8 mln zł, Agencja K2 Sp. z o.o. w wysokości 8 mln zł, K2.pl Sp. z o.o. w wysokości 3 mln zł i OKTAWAVE Sp. z o.o. 

w wysokości 4 mln zł. Kredyt udzielony został do dnia 27 czerwca 2019 r., w którym to kredytobiorca musi dokonać 

ostatecznej spłaty kredytu w całości wraz z należnymi odsetkami, prowizjami i kosztami. W związku z powyższym 

został podpisany również aneks do umowy poręczenia, w którym to spółki z Grupy K2 udzielają wzajemnych 

poręczeń do kwoty 14.220 tys. zł, do dnia 31 marca 2021 roku. 

Dnia 18 września 2018 r. został podpisany również aneks do umowy o linie rewolwingową z odnawialnym limitem 

zaangażowania w wysokości 3.850.000,00 zł. Limit linii rewolwingowej dostępny jest dla spółek z Grupy K2, 

tj. K2 Internet S.A., Agencja K2.pl Sp. z o.o. S.K.A., K2 Media S.A., K2 Search Sp. z o.o. oraz FABRITY Sp. z o.o. 

W prezentowanym okresie w Grupie nie nastąpiły naruszenia w terminach spłat oraz innych warunków umów 

kredytowych mogących skutkować żądaniem wcześniejszej spłaty danego zadłużenia. 

 

 

Branża mediowa i usługi związane z e-marketingiem charakteryzują się sezonowością. Zwykle większa część 

przychodów i zysków realizowana jest w czwartym kwartale. 

 

Grupa dokonała przeszacowania aktywa na odroczony podatek dochodowy. Jednocześnie zmniejszona została 

rezerwa na odroczony podatek dochodowy. 

 

Nie miały miejsca.  
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W prezentowanym okresie, dnia 19 czerwca 2018 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednostki dominującej 

podjęło uchwałę Nr 7, na podstawie której przeznaczono do podziału między akcjonariuszy jednostki dominującej 

tytułem dywidendy kwotę 2.485.032,00 PLN (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści 

dwa złote). Na kwotę dywidendy składa się kapitał zapasowy jednostki dominującej pochodzący z zysku z lat 

ubiegłych. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniosła 1 PLN (jeden złoty). Dzień dywidendy ustalono 

na 27 sierpnia 2018 r. a wypłata dywidendy nastąpi 23 listopada 2018 r. Liczba akcji objętych dywidendą 

wynosiła 2.485.032. 

 

W prezentowanym okresie sprawozdawczym zarząd jednostki dominującej, na podstawie uchwały numer 22 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 czerwca 2015 r. kontynuował skup akcji własnych 

celem ich umorzenia. Na dzień 30 września 2018 spółka nabyła łącznie 43.089 szt. akcji własnych. Wartość akcji 

wykazana w sprawozdaniu wyniosła 536 tys. zł.  

Na dzień publikacji niniejszego skonsolidowanego raportu okresowego spółka nabyła łącznie 47.763 szt. akcji 

własnych za kwotę 619 tys. zł. Szczegóły skupu zostały przedstawione w raportach bieżących o numerach: 

26/2018 z dnia 01 czerwca 2018 r.; 27/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r.: 34/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.; 

35/2018 z dnia 19 lipca 2018 r.; 37/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.; 42/2018 z dnia 13 września 2018 r.; 43/2018 z dnia 

25 września 2018 r.: 49/2018 z dnia 5 października 2018 r. oraz 50/2018 z dnia 15 października 2018 r. 

 

 

Grupa nie posiada poczynionych zobowiązań na rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych. 
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Od 1 stycznia 2018 r., aktywa finansowe kwalifikowane są do jednej z kategorii:  

- wyceniane według zamortyzowanego kosztu,  

- wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody,  

- wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. 

Jako aktywa wyceniane w zamortyzowanym koszcie klasyfikuje się należności z tytułu dostaw i usług, aktywa 

finansowe z tyt. udzielonych pożyczek oraz środki pieniężne i ich ekwiwalenty.  

 

Grupa kwalifikuje zobowiązania finansowe do jednej z kategorii:  

- wyceniane według zamortyzowanego kosztu,  

- wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,  

- instrumenty finansowe zabezpieczające.  

Jako zobowiązania wyceniane w zamortyzowanym koszcie klasyfikuje się zobowiązania z tytułu dostaw i usług, 

zobowiązania z tytułu dostaw i usług w faktoringu odwrotnym, zobowiązania z tyt. leasingu finansowego oraz 

zobowiązania z tyt. kredytów. 

 

Na dzień 30 września 2018 r. oraz na dzień 31 grudnia 2017 r. wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych 

nie odbiega istotnie od ich wartości księgowej. 
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¹

¹Należności oszacowane dotyczą oszacowanej części przychodów, które to zostały przedstawione 

w pkt. 2.5.9. „Szacunki dotyczące przychodów”. 

 

Po zakończeniu okresu śródrocznego nie nastąpiły istotne zdarzenia, które nie zostały odzwierciedlone w skróconym 

śródrocznym sprawozdaniu finansowym za dany okres śródroczny. 

 

Opis organizacji Grupy Kapitałowej K2 Internet ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji 

Opis organizacji Grupy Kapitałowej został umieszczony w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym w pkt. 2.5.1 niniejszego skonsolidowanego raportu okresowego. 

Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej 

W dniu 26 kwietnia 2018 roku pomiędzy K2 Internet Spółka Akcyjna ("Emitent") oraz spółką zależną OKTAWAVE 

Spółka z o.o. zawarta została „Umowa Przeniesienia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz Umowa Przejęcia 

Długów”, przenosząca zorganizowaną część przedsiębiorstwa "ZCP OKTAWAVE" na rzecz Spółki Zależnej. ZCP 

OKTAWAVE, działająca dotychczas w ramach K2 Internet S.A., stanowi część segmentu infrastrukturalnego Grupy 

K2 Internet. Wartość księgowa ZCP OKTAWAVE oszacowana na potrzeby ustalenia wartości aportu wynosiła 

4.599 tys. zł. Wartość księgowa ZCP OKTAWAVE wynosiła 4.755 tys. zł, z czego kwotę 791 tys. zł stanowiły środki 

pieniężne. Szczegóły wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez Emitenta do spółki zależnej 

przedstawione zostały w Raporcie bieżącym nr 18/2018. 

Poza wyżej wymienioną transakcją w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego nie nastąpiły zmiany 

w strukturze Grupy, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy 

kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. 

Realizacja wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok  

Grupa K2 Internet nie publikowała prognoz dotyczących wyników. 
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Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień 

przekazania niniejszego raportu 

Według najlepszej wiedzy Emitenta, na dzień przekazania niniejszego raportu do publikacji, akcjonariuszami 

posiadającymi co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu K2 Internet S.A. byli: 

Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu 

okresowego do dnia przekazania niniejszego raportu, wśród akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio 

(przez podmioty zależne) co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu: 

1

 2  

 

1Podmiot powiązany z Grzegorzem Stulgisem - Przewodniczącym Rady Nadzorczej 

2Dane na dzień 3 czerwca 2018 r. (dzień rejestracji) na podstawie listy osób uprawnionych do udziału w ZWZA K2 

Internet S.A. w dniu 19 czerwca 2018 r.

Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące 

Emitenta na dzień przekazania niniejszego raportu 

Według najlepszej wiedzy Emitenta, na dzień przekazania niniejszego raportu do publikacji, następujące osoby 

nadzorujące i  zarządzające K2 Internet S.A. posiadały akcje spółki: 
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Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu 

okresowego do dnia przekazania niniejszego raportu, wśród osób nadzorujących i zarządzających K2 Internet S.A.: 

 

1Podmiot powiązany z Grzegorzem Stulgisem - Przewodniczącym Rady Nadzorczej 

 

Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organu 

administracji publicznej 

W prezentowanym okresie nie odnotowano postępowań dotyczących zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub 

spółki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. 

Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji  

z podmiotami powiązanymi i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe 

W prezentowanym okresie nie wystąpiły istotne transakcje zawarte z  podmiotami powiązanymi na warunkach 

innych niż rynkowe. 

Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki 

lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna 

wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych 

Emitenta 

Informacje dotyczące poręczeń kredytu lub pożyczki oraz udzielenia gwarancji, które miały miejsce od przekazania 

poprzedniego raportu zostały umieszczone w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 

w pkt. 2.5.10 „Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych” oraz w pkt. 2.5.11. „Zobowiązania 

z tytułu kredytów” niniejszego skonsolidowanego raportu śródrocznego. 

Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału  

Branża mediowa i usługi związane z e-marketingiem charakteryzują się sezonowością. Zwykle większa część 

przychodów i zysków realizowana jest w czwartym kwartale. Zgodnie z tym Zarząd przewiduje poprawę wyników 

w czwartym kwartale 2018 roku w stosunku do kwartału trzeciego (bez wpływu zdarzeń jednorazowych) jednak 

poniżej poziomu wyników ubiegłorocznych. Obniżenie wyników związane jest z niedostatecznym tempem 

pozyskiwania nowych kontraktów w segmencie agencyjnym i przesunięciem w czasie realizacji projektów 

w segmencie mediowym. Zarząd podjął działania mające na celu poprawę skuteczności działań nowobiznesowych 

co powinno przełożyć się na rozpoczęcie nowych projektów i poprawę wyników w kolejnych okresach. 
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Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, 

finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości 

realizacji zobowiązań przez emitenta  

Poziom zobowiązań finansowych w Grupie Kapitałowej jak również Emitenta utrzymuje się na stabilnym poziomie. 

Dnia 26 lipca 2018 r. został podpisany aneks do umowy kredytu z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. o kredyt 

w rachunku bieżącym, podwyższający limit kredytu do wysokości 8 mln zł, szczegóły zawarte w pkt. 2.5.11. 

„Zobowiązania z tytułu kredytów” niniejszego raportu. 

 

Na niższe od ubiegłorocznych wyniki finansowe 3-go kwartału i 9-ciu miesięcy 2018 roku wpływ miały zarówno 

czynniki o charakterze jednorazowym, jak również odnoszące się do spadku dynamiki sprzedaży. Pozytywnie na tle 

analizy segmentowej Grupy wyróżniła się spółka FABRITY Sp. z o.o. reprezentująca segment rozwiązań IT. Osiągając 

wysoką dynamikę sprzedaży wynoszącą 37% r/r, spółka poprawiła także marżę brutto na sprzedaży o 3,8 p.p. z 

poziomu 15,4% w  9- ciu miesiącach roku poprzedniego do 19,2% obecnie. Jednocześnie wynik operacyjny segmentu, 

mimo uwzględnienia kosztów programu opcyjnego dla członków kierownictwa spółki FABRITY Sp. z o.o. w kwocie 

0,6 mln zł, pozostał na zbliżonym poziomie. Istotnym czynnikiem z pespektywy oceny rezultatów Grupy było 

niedostateczne tempo pozyskiwania nowych kontraktów w segmencie agencyjnym i przesunięcie w czasie realizacji 

projektów w segmencie mediowym. Zarząd podjął działania mające na celu poprawę skuteczności działań 

nowobiznesowych, co powinno przełożyć się na rozpoczęcie nowych projektów i poprawę wyników w kolejnych 

okresach. 

SEGMENT AGENCYJNY 

Segment agencyjny zanotował poziom przychodów ze sprzedaży usług własnych za pierwsze 9 miesięcy 2018 roku 

niższy o 8,6% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wpłynęło to negatywnie na poziom 

wygenerowanych w segmencie zysków. Słabsze wyniki związane są głównie z niedostatecznym tempem 

pozyskiwania nowych kontraktów oraz sytuacją na rynku pracy. 

W trzecim kwartale br. Agencja K2 wsparła cyfrową transformację polskiej służby zdrowia, projektując Internetowe 

Konto Pacjenta dla 38 mln Polaków. Interfejs użytkownika Internetowego Konta Pacjenta (IKP) zaprojektowany 

został na zlecenie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), jednostki budżetowej 

Ministerstwa Zdrowia. Serwis IKP, dostępny pod adresem pacjent.gov.pl, będzie internetową kartą zdrowia każdego 

obywatela naszego kraju. Wszystkie informacje o wizytach, receptach, przepisanych i wykupionych lekach, 

skierowaniach i wykonanych badaniach, zostaną stopniowo przeniesione do Internetu. Wybrane z tych funkcji są 
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już dostępne w serwisie, do którego można się zalogować za pomocą Profilu  Zaufanego lub systemów bankowości 

elektronicznej wielu polskich banków. Serwis IKP to olbrzymie przedsięwzięcie informatyczne. Tworzony jest 

etapowo a prace rozwojowe zaplanowano do 2020 roku. 

Pośród projektów zrealizowanych w trzecim  kwartale na uwagę zasługuje globalna digitalowa kampania dla 

CD PROJEKT RED, które powierzyło K2 promocję dodatku do gry „Wiedźmin 3: Dziki Gon” pt. „Krew i Wino”. 

Kreacje przygotowane przez Agencję spotkały się z uznaniem twórców „Wiedźmina” co zaowocowało 

przygotowaniem materiałów do kolejnej, digitalowej kampanii wiedźmińskiej gry karcianej „Gwint”. Wymagający 

projekt zakładał realizacje kliku tysięcy materiałów reklamowych w 8 językach oraz ich adaptacje na 11 rynkach. 

Dla Lay’s Maxx z Grupy Pepsico Agencja przeprowadziła kampanię chipsów na 7 europejskich rynkach. Stworzyła 

akcję pod hasłem: „Gaming smakuje lepiej z Lay’s Maxx”, której głównym mechanizmem była loteria oparta na 

opakowaniach produktu. Młodzi fani chipsów mogli wygrać premierowe gry „Need for Speed: Payback”, pieniądze 

oraz konsole Playstation 4 z technologią VR. W oparciu o ten koncept opracowano i zrealizowano strategię działań 

marketingowych w Rumunii, Czechach, Słowacji, na Węgrzech, w Grecji, Turcji oraz Polsce. 

W ramach kampanii K2 stworzyło 30- i 15-sekundowe formaty oraz pre-rolle do Internetu. Dzięki nawiązaniu 

współpracy z EA Games, w spocie promocyjnym wykorzystano fragmenty trailera gry „Need for Speed: Payback”, 

a w reklamie wykorzystano samochód jakim jeżdżą bohaterowie gry. Zaprojektowano także nowe opakowania Lay’s 

Maxx. 

SEGMENT MEDIOWY 

Po trzech kwartałach spółki segmentu mediowego wygenerowały przychody ze sprzedaży usług własnych na 

poziomie niższym o blisko 7% niż w analogicznym okresie w 2017 r, który był najlepszym okresem w obszarze usług 

mediowych Grupy K2 od czasu powstania marki K2 Media w 2013 roku. Słabsze wyniki związane są głównie 

z przesunięciem w czasie realizacji projektów. 

Spółki segmentu mediowego w trzecim kwartale br. kontynuowały współpracę zarówno ze wszystkimi kluczowymi 

Klientami takimi jak: Nutricia z Grupy Danone, Carrefour, Nutropharma, Pracuj.pl, Ultimo, Orbico Beauty, 

Provident, Sephora czy Media Markt, jak i tymi pozyskanymi w pierwszym półroczu.  

Trzeci kwartał upłynął pod hasłem formalnego rozpoczęcia współpracy z firmami z grupy spółek DANONE, po 

zakończeniu wielomiesięcznego przetargu na obsługę marek koncernu w kampaniach SEM, programmatic oraz paid 

social. Grupę spółek DANONE w Polsce reprezentują: Danone – świeże produkty mleczne i pochodzenia roślinnego, 

m.in. marki: Danio, Danonki, Activia, Actimel, Fantasia; NUTRICIA - żywność dla niemowląt i małych dzieci, marki: 



28 

BoboVita, Bebiko, Bebilon; Nutricia Medyczna - żywność medyczna, m.in. marka: Nutridrink oraz Żywiec Zdrój - 

woda i napoje.  

W trzecim kwartale br. firma K2 Media wygrała przetarg na przygotowanie strategii i egzekucji mediowej kolejnych 

kampanii Pracuj.pl. Firma konkurowała w przetargu z największymi domami mediowymi obecnymi na polskim 

rynku. Podpisana umowa zakłada współpracę w zakresie planowania i realizacji kampanii TV, VOD, digital, display, 

outdooru i radia. K2 Media ma zająć się również zbieraniem i zarządzaniem danymi z kampanii digitalowych 

Pracuj.pl. Umożliwi to bieżące śledzenie skuteczności wykorzystywanych kanałów oraz optymalizację komunikacji 

reklamodawcy. Kolejną wygraną minionego kwartału jest pozyskanie budżetu na kampanię producenta 

oprogramowania antywirusowego - firmy ESET. K2 Media zajmie się wdrożeniem zaproponowanej klientowi 

strategii, obejmującej kampanie zarówno w obszarze digital, jak i offline (radio i prasa). Realizowano również 

projekty dla takich nowych klientów jak Bioscience z Grupy Neuca (działania search), Flying Tiger (działania paid 

social) oraz  trzech brandów USP Zdrowie (Oryal i Berimal w zakresie tworzenia serwisów i  obsługi SEO&Content 

oraz Naturell –działania w zakresie rozbudowy serwisu o treści poradnikowe, SEO i PPC). W trzecim kwartale miała 

również miejsce druga odsłona kampanii TV dla marki Smecta GO firmy Ipsen.  

Agencja K2 Media mocno rozwija kompetencje programatyczne oraz konsulting w zakresie analityki danych. W 

ubiegłym kwartale opracowano uaktualnioną metodę estymacji Rzeczywistego Modelowania Atrybucji - autorskiego 

narzędzia K2 Media, która opiera się na zaawansowanych metodach statystycznych, w tym na Łańcuchach Markova. 

Jej zaletą jest optymalizacja czasu szacowania wyników modelu. Rzeczywiste Modelowanie Atrybucji K2 Media stało 

się narzędziem, które blisko czasu rzeczywistego prezentuje efektywność poszczególnych mediów, co daje nam 

istotną przewagę konkurencyjną przy planowaniu mediów digital na polskim rynku. W planach jest aktywna 

sprzedaż opisywanego narzędzia.  

W obszarze konsultingu z zakresu SEO firma skupiła się na poszerzaniu kompetencji związanych z analizą i oceną 

optymalizacji serwisów i aplikacji klienckich pod kątem kanału mobile. Efekty prac można już obserwować na 

stronie lidera na rynku telekomunikacyjnym – Play. Trzeci kwartał to także kolejny etap aktywacji nowych brandów 

tworzących portfolio USP Zdrowie – Oryal i Berimal.  

Jako jedna z 3 firm w Polsce, Agencja K2 Media zdobyła w trzecim kwartale certyfikat z obsługi Google Data Studio, 

które jest najpopularniejszym narzędziem do wizualizacji danych i zapewnia status agencji rekomendowanej przez 

Google do współpracy w w/w zakresie.  
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Również w trzecim kwartale K2 Media podpisała umowę partnerską dotyczącą rozwoju technologii DMP z firmą 

Data Exchanger, brokerem danych behawioralnych. 

Pod koniec ubiegłego kwartału firma uzyskała nominacje w ramach prestiżowego konkursu Effie w wymagającej 

kategorii Retail/Kanały Sprzedaży za kampanie „Dekrety Napoleona” firmy Carrefour. Rozstrzygnięcie konkursu 

będzie miało miejsce w październiku. K2 Media została również pozytywnie oceniona w opublikowanym pod koniec 

drugiego kwartału raporcie Media i Marketing Polska na temat Agencji Reklamowych i Domów Mediowych, który 

podsumowuje działalność najważniejszych firm na rynku polskim. Jesteśmy jedyną firmą, której domeną są działania 

w obszarze digital porównywaną z firmami, których ¾ przychodów pochodzi z mediów offline. 

 

FABRITY - SEGMENT ROZWIĄZAŃ IT 

Trzeci kwartał 2018 roku był dla spółki FABRITY, kolejnym z rzędu rekordowym okresem pod względem poziomu 

sprzedaży i rentowności. Mimo charakterystycznego dla działalności związanej z tworzeniem oprogramowania na 

zamówienie spowolnienia w okresie wakacyjnym, spółka zanotowała w porównaniu do poprzedniego kwartału 

wzrost przychodów o 2,5% i wzrost sprzedaży usług własnych o 11,2%. Z kolei w porównaniu do analogicznego okresu 

roku 2017,  przychody w trzecim kwartale 2018 roku wzrosły o 37%, a sprzedaż usług własnych o 41%. Wg 

aktualnych przewidywań poziom sprzedaży za rok 2018 może przekroczyć poziom zakładany w planach 

biznesowych.  

Wspomniane wzrosty wynikały w największej mierze ze wzrostu liczby projektów realizowanych dla nowych 

Klientów, których firma pozyskała w ostatnich dwóch kwartałach, jak również z systematycznego poszerzania 

współpracy z dotychczasowymi Klientami. Szczególnie istotny wzrost przychodów nastąpił w segmencie projektów 

typu „data management” i „data science”. 

Prowadzone w trzecim kwartale działania związane z rozwojem kompetencji własnych skoncentrowane były na 

tematyce RPA (Robotic Process Automation), który stanowi naturalne rozszerzenie kompetencji firmy w zakresie 

BPM (Business Process Management) i staje się ciekawym kierunkiem w rozwoju aplikacji biznesowych. Drugi 

obszar rozwojowy to IoT (Internet of Things), który w połączeniu z usługami chmurowymi, poszerza kompetencje 

firmy w zakresie oferty dla sektora produkcyjnego, usług transportowych i budownictwa. 
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OKTAWAVE - SEGMENT INFRASTRUKTURALNY 

Przychody OKTAWAVE, spółki dostarczającej usługi przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej, w trzecim 

kwartale 2018 roku osiągnęły dynamikę r/r wynoszącą 9%, z czego sprzedaż samych usług chmurowych wzrosła w 

tym okresie o blisko 16%. Głównym czynnikiem wzrostu jest kontynuacja aktywnej strategii pozyskiwania klientów 

w procesach marketingu online, ich konwersja oraz zwiększanie rentowności po stronie bezpośrednich procesów 

sprzedażowych. Działania promocyjne skupione były w ubiegłym kwartale na marketingu nowego  produktu – 

Oktawave DNS oraz kontynuacji marketingu dwóch produktów programu Freetier oraz NAP (Nowy Panel 

Administracyjny). W tym czasie udało się pozyskać 887 nowych kont, a także skonwertować 86 nowych klientów. 

Jednym z najważniejszych wydarzeń minionego kwartału było podjęcie przez Edipresse Polska S.A. decyzji o 

przeniesieniu do Oktawave większości swoich systemów IT. Jest to decyzja, która znacząco wpłynie na wzrost 

wartości sprzedaży spółki w przyszłym roku. 

W ramach działań inwestycyjnych OKTAWAVE rozpoczęła w trzecim kwartale proces uruchomienia drugiego 

centrum danych. Wybrana lokalizacja to Skawina (powiat krakowski), w której znajduje się jedno z 

najnowocześniejszych centrów danych w południowej Polsce.  Etap zakupu i montażu sprzętu został zakończony, a 

obecnie trwają prace związane z uruchomieniem platformy. Ponadto spółka kontynuowała realizację projektów 

rozwojowych w zespole R&D, w tym m.in. projekt Horizon (przetwarzania danych w czasie rzeczywistym), jak 

również nową usługą kryptograficzną. Równolegle trwają także prace nad projektem NSS (Nowa Strona 

Sprzedażowa), który będzie zwieńczeniem procesu rebrandingu marki. 
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¹

Do przeliczenia danych pochodzących ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych 

dochodów oraz skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych użyto kursów stanowiących średnią 

arytmetyczną kursów podawanych przez NBP na ostatni dzień miesiąca wchodzącego w skład okresu sprawozdawczego, tj.:  

- z wyliczenia za okres 01.01.2017 - 30.09.2017 r. przyjęto kurs 1 EUR = 4,2566 PLN; 

- z wyliczenia za okres 01.01.2018 - 30.09.2018 r. przyjęto kurs 1 EUR = 4,2535 PLN. 

Do przeliczenia pozycji ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na EUR przyjęto średni kurs NBP 

ustalony na ostatni dzień okresu, którego dotyczą prezentowane dane, tj.: 

- na dzień 31.12.2017 r. 1 EUR = 4,1709 PLN; 

- na dzień 30.09.2018 r. 1 EUR = 4,2714 PLN. 

¹EBITDA rozumiana jako zysk/strata na działalności operacyjnej (EBIT) powiększony o amortyzację i odpisy na trwałą utratę wartości, jeżeli 

występują.
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Oświadczenie o zgodności z MSSF 

Niniejsze skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie 

z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 

Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie Rozporządzeń Komisji Europejskiej, 

a w kwestiach nieuregulowanych w tych standardach zgodnie z ustawą o rachunkowości. 

Podstawa prawna sporządzenia skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 

Prezentowane skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe przedstawia: sytuację finansową 

K2 Internet S.A. na dzień 30 września 2018 r. oraz dane porównawcze na 31 grudnia 2017 r. jak również na dzień 

30 września 2017 r., wyniki jej działalności za okres 9 i 3  miesięcy oraz przepływy pieniężne za okres 9 miesięcy, 

zakończony dnia 30 września 2018 r. i 30 września 2017 r. Zawiera również skrócone śródroczne jednostkowe 

zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 9 miesięcy, zakończony dnia 30 września 2018 r. 

i 30 września 2017 r. oraz za okres 12 miesięcy, zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. 

Niniejsze skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 

„Śródroczna sprawozdawczość finansowa” oraz zgodnie z pozostałymi MSR i MSSF mającymi zastosowanie.  

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień 

wymaganych w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym, dlatego należy je czytać łącznie 

z jednostkowym sprawozdaniem finansowym K2 Internet S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r. 

W niniejszym skróconym śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym, dokonane przez Zarząd istotne 

osądy w zakresie stosowania przez Spółkę zasad rachunkowości i główne źródła szacowania niepewności były takie 

same jak opisane w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym K2 Internet S.A. za rok zakończony 

31 grudnia 2017 r.  

Waluta pomiaru i waluta prezentacji skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 

Walutą pomiaru Spółki i walutą sprawozdawczą niniejszego skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania 

finansowego jest złoty polski. Niniejsze skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe,  

o ile nie wskazano inaczej jest przedstawione w złotych, a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane  

są w tysiącach złotych.  

Kontynuacja działalności 

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji 

działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia skróconego śródrocznego jednostkowego 

sprawozdania finansowego nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności 

gospodarczej przez Spółkę. 

Zatwierdzenie skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 

Niniejsze skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez 

Zarząd w dniu 15 listopada 2018 r.
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W dniu 26 kwietnia 2018 roku pomiędzy K2 Internet Spółka Akcyjna ("Emitent") oraz spółką zależną 

OKTAWAVE Spółka z o.o. zawarta została „Umowa Przeniesienia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz 

Umowa Przejęcia Długów”, przenosząca zorganizowaną część przedsiębiorstwa "ZCP OKTAWAVE" na rzecz Spółki 

Zależnej. ZCP OKTAWAVE, działająca dotychczas w ramach K2 Internet S.A., stanowi część segmentu 

infrastrukturalnego Grupy K2 Internet. Wartość księgowa ZCP OKTAWAVE oszacowana na potrzeby ustalenia 

wartości aportu wynosiła 4.599 tys. zł. Wartość księgowa ZCP OKTAWAVE wynosiła 4.755 tys. zł z czego kwotę 

791 tys. zł stanowiły środki pieniężne. Szczegóły wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez 

Emitenta do spółki zależnej przedstawione zostały w Raporcie bieżącym nr 18/2018. 

Wartość udziałów w jednostkach zależnych powiększyła się także w wyniku ujęcia wyceny opcji na udziały w spółce 

zależnej FABRITY Sp. z o.o. Szczegóły tej transakcji zostały opisane w pkt. 2.5.5. „Wycena opcji do wartości 

godziwej”. 

 

W prezentowanym okresie w spółce K2 Internet S.A nie nastąpiły istotne nabycia aktywów trwałych w odniesieniu 

do danych finansowych. Ponadto spółka nie posiada poczynionych zobowiązań na rzecz dokonania zakupu 

rzeczowych aktywów trwałych.  
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W prezentowanym okresie sprawozdawczym spółka K2 Internet S.A. wykupiła przedterminowo serie obligacji B i C 

o wartości nominalnej 8,5 mln zł (ośmiu milionów pięciuset tysięcy złotych) od spółki zależnej 

Agencja K2.pl Sp. z o.o. S.K.A. celem efektywnego zarządzania płynnością Grupy Kapitałowej K2 Internet  

oraz trwałym obniżeniem kosztów finansowych podmiotu dominującego. 

 

 

W prezentowanym skróconym śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych 

dochodów K2 Internet S.A. wykazała wysokie przychody finansowe z tytułu dywidend od spółek zależnych w kwocie 

14.872 tys. zł. Na kwotę tę składały się: dywidenda od spółki Agencja K2.pl Sp. z o.o. S.K.A. w kwocie 12.716 tys. zł; 

dywidenda od spółki FABRITY Sp. z o.o. w kwocie 631 tys. zł; dywidenda od spółki K2 Media S.A. w kwocie 866 tys. 

zł, dywidenda od spółki K2 Search Sp. z o.o. w kwocie 658 tys. zł oraz dywidenda od spółki K2 TM Sp. z o.o. w kwocie 

1 tys. zł.  
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¹ ¹ ¹

¹Wykazane wynagrodzenie Zarządu dotyczy jedynie K2 Internet S.A. Członkowie Zarządu pobierają  

także wynagrodzenie w innych spółkach z Grupy K2 Internet. Łączne wynagrodzenie Zarządu w ramach Grupy 

Kapitałowej K2 Internet prezentowane jest w pkt. 2.5.18. 

 

 

Pozostałe informacje i objaśnienia zostały ujawnione w skróconym śródocznym skonsolidowanym sprawozdaniu 

Grupy Kapitałowej K2 Internet. 
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