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Do przeliczenia danych pochodzących ze skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów oraz 

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 01.01.2018 - 31.03.2018 r. przyjęto kurs 1 EUR = 4,1784 PLN; 

- z wyliczenia za okres 01.01.2019 - 31.03.2019 r. przyjęto kurs 1 EUR = 4,2978 PLN. 

Do przeliczenia pozycji ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przyjęto średni kurs NBP ustalony na ostatni dzień okresu, 

którego dotyczą prezentowane dane, tj.: 

- na dzień 31.12.2018 r. 1 EUR = 4,3000 PLN; 

- na dzień 31.03.2019 r. 1 EUR = 4,3013 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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Wypłacona w 2018 roku dywidenda w kwocie 2 485 tys. zł została pomniejszona o dywidendę przypadającą na akcje własne w kwocie 28 tys. zł. 

Kapitał podstawowy dzieli się na 2.485.032 akcje o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł. W spółce nie funkcjonują akcje uprzywilejowane.  

Na zyski zatrzymane składają się kapitały: zapasowy oraz rezerwowy, które to podlegają ograniczeniom, co do dystrybucji zysku zgodnie z wymogami wskazanymi w Kodeksie Spółek 

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

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

dominująca posiada 0,05% udziałów,  

 OKTAWAVE 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. 

Połączenie spółek Agencja K2 Sp. z o.o. oraz K2.pl Sp. z o. o. 

Na posiedzeniu Zarządu spółek Agencja K2 Sp. z o.o. oraz K2.pl Sp. z o.o. dnia 31 października 2018 r. powzięto 

uchwały w sprawie połączenia obydwu spółek. Plan połączenia został zgłoszony do Sądu Rejestrowego na podstawie 

art. 500 §  1 k.s.h. Plan połączenia został przyjęty do akt spółki Agencja K2 Sp. z o.o., zgodnie z Postanowieniem 

Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział KRS z dnia 8 stycznia 2019 r. Połączenie  

w drodze przejęcia przez Agencję K2.pl Sp. z o.o. (jako spółkę przejmującą) spółki K2.pl Sp. z o.o. (jako spółki 

przejmowanej) nastąpiło z chwilą wydania przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienia z dnia 9 stycznia 2019 roku, w przedmiocie wpisu 

połączenia spółek do KRS.  
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Dane podmiotu dominującego 

Dane jednostki dominującej K2 Internet S.A.  

Nazwa: K2 Internet Spółka Akcyjna (K2 Internet S.A., jednostka dominująca)  

Siedziba na dzień sporządzenia sprawozdania: 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. 

Podstawy prawne działalności: 

K2 Internet Spółka Akcyjna została utworzona Aktem Notarialnym Nr A-3806/2000 z dnia 08.06.2000 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: 

─ Grzegorz Stulgis  – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

─ Janusz Żebrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

─ Dariusz Ciborski  – Członek Rady Nadzorczej 

─ Robert Rządca  – Członek Rady Nadzorczej 

─ Michał Zdziarski  – Członek Rady Nadzorczej 

  



11 

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

Według stanu na dzień bilansowy, tj. 31 marca 2019 r. K2 Internet S.A. nie była w sposób pośredni lub bezpośredni 

kontrolowana przez inny podmiot. 

Informacje dotyczące znaczących akcjonariuszy 

Według najlepszej wiedzy K2 Internet S.A. na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego do publikacji znaczącymi akcjonariuszami Spółki, 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 31 marca 2019 r. 

Na dzień 31 marca 2019 roku oraz na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

do publikacji K2 Internet S.A. była podmiotem dominującym dla 6 spółek. Wszystkie jednostki zależne 

konsolidowane były metodą pełną, 

Spółka zależna K2 Media S.A. wraz ze spółką Codemedia S.A. posiada udziały w spółce Newnited Sp. z o. o., które 

to w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ujawniane są jako wspólne ustalenie umowne zgodnie z MSSF 

11. Wspólnicy spółki Newnited Sp. z o.o. posiadają po 50% udziałów i w takich proporcjach przewidziany jest także 

podział zysków. 
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Oświadczenie o zgodności z MSSF 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) zatwierdzonymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi 

na dzień 31 marca 2019 roku, a w kwestiach nieuregulowanych w tych standardach zgodnie z ustawą  

o rachunkowości. 

Podstawa prawna sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia: sytuację finansową Grupy Kapitałowej K2 

Internet na dzień 31 marca 2019 roku oraz dane porównawcze na dzień 31 grudnia 2018 roku, jak również na dzień 

31 marca 2018 roku, wyniki jej działalności za okres 3 miesięcy oraz przepływy pieniężne za okres 3 miesięcy 

zakończony dnia 31 marca 2019 roku i 31 marca 2018 roku. 

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 okresowego raportu Grupy Kapitałowej dołączono skrócone śródroczne jednostkowe 

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

co śródroczne skrócone 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 2018. 

Zastosowanie nowych standardów i interpretacji 

Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania 

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

grupy za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. Zasady te są stosowane w sposób ciągły we wszystkich okresach 

objętych niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i nie uległy istotnym zmianom od ostatniego 

rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za wyjątkiem wynikających ze zmian przepisów. Przy 

sporządzeniu niniejszego skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego zastosowano: 

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

rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie – szczegóły zostały opisane w nocie 2.5.9. Wpływ 

zastosowania MSSF 16 Leasing na sprawozdanie finansowe.  

Waluta pomiaru i waluta skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Walutą pomiaru Grupy i walutą sprawozdawczą niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty 

polski. Dane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zostały wykazane w tysiącach złotych, chyba że  

w konkretnych sytuacjach zostały podane z większą dokładnością. 
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Kontynuacja działalności 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie 

istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej przez podmiot 

dominujący. 

W latach 2019 i 2018 w Grupie Kapitałowej nie wystąpiła działalność zaniechana. 

Zatwierdzenie skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd jednostki 

dominującej w dniu 23 maja 2019 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 nie obowiązujące do dnia publikacji niniejszego 

śródrocznego skróconego 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 2018.  
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W bieżącym sprawozdaniu Grupy K2 przedstawiamy segmenty naszej działalności według nowej metodologii, po raz 

pierwszy zastosowanej w sprawozdaniu za rok 2018, będącej ewolucją w stosunku do poprzedniej prezentacji. 

Działanie to ma za zadanie przedstawić Państwu w jeszcze bardziej przejrzysty sposób osiągane rezultaty finansowe 

naszej działalności. Modyfikacja segmentów dotyczyła przede wszystkim: 

 wyodrębnienia z segmentu agencyjnego usług związanych z działalnością centrum usług wspólnych (SSC; 

Shared Services Centers) oraz pozostałej działalności niezwiązanej z działalnością wyodrębnionych 

segmentów; 

 przypisania do segmentów przychodów i kosztów finansowych wraz z kalkulacją wyniku przed 

opodatkowaniem; 

 zmianą nazw segmentów: rozwiązań IT na FABRITY oraz segmentu infrastrukturalnego na OKTAWAVE, 

mającą na celu wzmocnienie identyfikacji z marką, którą reprezentują; 

 przypisania do segmentów aktywów oraz zobowiązań i rezerw. 

Działalność Grupy K2 została przedstawiona w ramach 5 segmentów operacyjnych:  

 Segment agencyjny skupiający działalność agencji reklamowych (Agencja K2);  

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

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

 Segment OKTAWAVE (poprzednia nazwa: segment infrastrukturalny) świadczący usługi przetwarzania 

danych w chmurze (IaaS); migracji do chmur obliczeniowych i zarządzania usługami chmur obliczeniowych 

(Managed Cloud) oraz usługi hostingu zarządzanego; 

 Segment FABRITY (poprzednia nazwa: segment rozwiązań IT) dostarczający kompleksowe wsparcie 

w zakresie tworzenia oprogramowania dla biznesu, doradztwa i realizacji projektów informatycznych. 

 Segment SSC i Pozostałe związany z działalnością centrum usług wspólnych (SSC; Shared Services Centers) 

świadczonych przez podmiot dominujący K2 Internet S.A. oraz pozostałą działalnością niezwiązaną 

z działalnością wyodrębnionych segmentów. 

W analizie segmentowej wyodrębniono ponadto koszty zakupu usług mediowych, marketingowych i licencji celem 

dalszej odsprzedaży, które stanowią usługi firm trzecich odsprzedawanych dalej Klientom spółek Grupy lub 

będących komponentem dostarczanych kompleksowych usług. Przychody pomniejszone o Koszty zakupu usług 

mediowych, marketingowych i licencji celem dalszej odsprzedaży stanowią wynik po kosztach zakupu usług 

mediowych, marketingowych i licencji, zwany na potrzeby zarządcze „Przychodami operacyjnymi”, które to 

w segmentach: agencyjnym i mediowym stanowią istotny punkt odniesienia do analizy dynamiki i zyskowności. 

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.
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¹

 

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

biurowych oraz innych podwykonawców. 

 

 

Spółka prognozuje, iż wszystkie zobowiązania wynikające z rezerw zrealizują się w ciągu 12 miesięcy od dnia 

bilansowego. 

 

 

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. 
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W okresie od przekazania poprzedniego skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółkom z Grupy K2 zostały 

udzielone: 

- gwarancja bankowa jako zabezpieczenie umowy najmu z dnia 26.03.2019r., na łączną kwotę 27 tys. EUR, 

obowiązująca do dnia 30.04.2020 roku 

 

 

Grupa w celu zastosowanie MSSF 16 przyjęła zmodyfikowaną metodę retrospektywną. Skutki zastosowania MSSF 

16 po raz pierwszy przedstawiono jako korektę bilansu otwarcia zysków zatrzymanych. Ujęto zobowiązania  

z tytułu istniejących umów leasingu operacyjnego, biorąc pod uwagę tylko pozostałe jeszcze do zapłaty opłaty 

leasingowe i stosując do dyskonta krańcową stopę procentową na dzień zastosowania MSSF 16 po raz pierwszy 

01 stycznia 2019 r. Aktywa z tytułu prawa użytkowania wyceniono w kwocie równej kwocie zobowiązania 

skorygowanej o ewentualne kwoty przedpłacone lub naliczone opłaty leasingowe dotyczące danej umowy a ujęte 

w bilansie tuż przed dniem pierwszego zastosowania. 

 

 

Grupa  skorzystała  z  podejścia  uproszczonego  przewidzianego  dla  leasingów  krótkoterminowych  (w  tym  

również  leasingów,  których  okres  leasingu  kończy  się  po  upływie  12  miesięcy  od  dnia  pierwszego zastosowania 

standardu) oraz leasingu aktywów nisko cennych. W tym przypadku Grupa odnosi systematyczne płatności 

leasingowe w wynik. Umowa może być zaklasyfikowana jako umowa krótkoterminowa,  jeżeli  okres  trwania  

umowy  nie  przekracza  12  miesięcy.  Aktywa  mogą  być zaklasyfikowane jako aktywa o niskiej wartości, jeżeli 

cena nabycia nowego składnika nie przekracza kwoty 5 tys. EUR.   
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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. 

 

Nie miały miejsca. 

 

 

Nie miały miejsca. 

 

 

Zgodnie z uchwałą z dnia 17 maja 2019 roku Zarząd postanowił zaproponować Walnemu Zgromadzeniu Spółki 

dywidendę w wysokości 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję Spółki. Zarząd zaproponował także wyznaczenie 

dnia dywidendy na 12 lipca 2019 roku oraz dnia wypłaty dywidendy na 26 lipca 2019 roku.  Ostateczna decyzja 

dotycząca wysokości dywidendy zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 

18 czerwca 2019 r. 

 

 

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 31 marca 2019 r. spółka nabyła łącznie 56.282 szt. akcji własnych. Wartość akcji 

wykazana w sprawozdaniu wyniosła 716 tys. zł.  

Na dzień publikacji niniejszego skonsolidowanego raportu okresowego spółka nabyła łącznie 61.782 szt. akcji 

własnych za kwotę 773 tys. zł. Szczegóły skupu zostały przedstawione w raportach bieżących. 
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Grupa nie posiada poczynionych zobowiązań na rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.  

 

 

 

 

 

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

w skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym za dany okres śródroczny.  
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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 śródrocznego. 

Realizacja wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok 

Grupa K2 Internet nie publikowała prognoz dotyczących wyników. 

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: 
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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: 

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.: 

 

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 zawarte w pkt. 2.5.8 „Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych” niniejszego 

skonsolidowanego raportu śródrocznego. 
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Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału 

W związku z niższą aktywnością niektórych klientów skutkującą osłabieniem wyników pierwszego kwartału, Zarząd 

spodziewa się niższych od ubiegłorocznych, wyników pierwszego półrocza, zwłaszcza w segmencie agencyjnym i 

mediowym. Sytuacja ta może również negatywnie wpłynąć na wyniki Grupy K2 w skali całego 2019 roku, mimo iż 

segmenty FABRITY i OKTAWAVE rozwijają się zgodnie planem. Jednocześnie Zarząd podkreśla znaczenie efektu 

sezonowości w segmentach agencyjnym i mediowym, w przypadku których zwykle większa część przychodów i 

zysków realizowana jest w czwartym kwartale. 

 

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  

Zadłużenie odsetkowe (kredyty bankowe oraz zobowiązania z tyt. leasingu finansowego Grupy K2 na dzień 

31.03.2019  r. wynosiło 16 mln zł., natomiast środki pieniężne 4,1 mln zł. Wobec czego zadłużenie finansowe netto 

Grupy K2 było dodatnie (czyli występowała nadwyżka zadłużenia odsetkowego nad środkami pieniężnymi)  

i wynosiło 11,9 mln zł. Wpływ na zwiększenie poziomu zadłużenia odsetkowego miało zastosowanie MSSF16 

skutkujące zwiększeniem poziomu zobowiązań z tytułu leasingu co zostało ujawnione w Nocie 2.5.9. „Wpływ 

zastosowania MSSF 16 Leasing na sprawozdanie finansowe”. Wskaźnik płynności bieżącej (aktywa obrotowe 

podzielone przez krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy) na dzień 31.03.2019 r. wynosił 0,8 wobec 1,6 przed 

rokiem. 
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Grupa K2 Internet odnotowała w pierwszym kwartale 2019 r. wyniki finansowe niższe od wyników osiągniętych  

w analogicznym okresie roku ubiegłego. Związane jest to głównie z nietypową dla tego okresu zmniejszoną 

aktywnością niektórych klientów oraz istotnymi kosztami działań sprzedażowych. 

SEGMENT AGENCYJNY 

W związku z nietypową dla pierwszego kwartału  zmniejszoną aktywnością niektórych klientów oraz istotnymi 

kosztami działań sprzedażowych, segment agencyjny zakończył pierwszy kwartał 2019 roku poniżej oczekiwań 

Zarządu. Zarząd Spółki podjął działania zarówno mające na celu redukcję kosztów jak i rekonstrukcję niektórych 

umów z klientami. Zmiany będą stopniowo widoczne w kolejnych kwartałach bieżącego roku, przy czym większość 

z nich ujawni się w drugim półroczu 2019 roku.  

W tym czasie Agencja współpracowała ze wszystkimi dotychczasowymi Klientami, jak również wygrała  prowadzony 

przez Grupę  Żywiec przetarg dotyczący digitalowej obsługi marki Desperados. Po szczegółowym przeanalizowaniu 

ofert kilku agencji, podjęto decyzję o kontynuowaniu współpracy z Agencją K2. Marka Desperados współpracuje 

z K2 od 2013 roku. Jednym z najważniejszych, wspólnych osiągnięć Agencji i Klienta, jest realizacja pierwszej 

polskiej loterii w całości prowadzonej przez messengerowego chatbota. Projekt ten nagrodzono m.in. brązową 

statuetką Mixx Awards oraz brązowym Innovation Ad. Ważnym osiągnięciem pierwszego kwartału było wygranie 

wspólnie z K2 Precise przetargu na kampanię 360 stopni wprowadzającą na rynek nowy produkt  

z portfolio Princes Foods Besloten Vennootschap – Majonez Wielkopolski. Agencja K2 opracowała strategię i 

koncept kreatywny kampanii, K2 Precise zaś zaplanowała do niej media. Działania obejmują ATL, BTL, digital, social 

media oraz współpracę z influencerami. Agencja K2 jest odpowiedzialna m.in. za przygotowanie spotów 

reklamowych do TV i digitalu, reklamy prasowe, content do social mediów oraz landing page kampanii. K2 Precise 

zaś opracuje kompleksowy media plan do wszystkich ww. kanałów komunikacji. Firma Princes Foods Besloten 

Vennootschap jest wiodącym międzynarodowym dostawcą jedzenia oraz napojów. 

Funkcjonujący w ramach Agencji K2 zespół doradczy K2 Digital Transformation, kontynuuje rozwój marki 

K2Bots.AI, wspierającej korporacje w rozwoju usług opartych o sztuczną inteligencję i interfejsy konwersacyjne – 

głosowe i tekstowe. K2Bots.AI spotkało się z dużym zainteresowaniem rynku, co wspiera oczekiwania odnośnie 

nowych wdrożeń w tym obszarze.  

SEGMENT MEDIOWY 

Pierwszy kwartał w spółkach z segmentu mediowego Grupy K2 (K2 Media i K2 Search) charakteryzował się 

28% - wym wzrostem przychodów w stosunku do analogicznego okresu roku 2018. Wpływ na wynik finansowy 

miała przede wszystkim bieżąca obsługa kluczowych Klientów, m.in. spółek należących do Grupy Danone takich jak 

Nutricia czy Żywiec Zdrój oraz takich firm jak Carrefour, Pracuj, Orbico Beauty oraz Provident. Do grona klientów 

dołączył producent akcesoriów budowlano-remontowych Cerrad. Pozytywnie rozstrzygnięty został przetarg 

na działania wprowadzające na rynek Majonez Wielkopolski firmy Princess Foods Besloten Vennootschap. 

Najważniejszym wydarzeniem w segmencie mediowym było uruchomienie firmy K2 Precise, która zastąpiła markę 

K2 Media. Ambicją nowej firmy jest pozycja lidera w wykorzystaniu danych i precyzyjnej komunikacji na potrzeby 

generowania sprzedaży i rozwoju biznesu klientów. Centralną rolę w K2 Precise odgrywają kampanie 

programatyczne, analityka oraz business intelligence. Domeną firmy pozostaje digital. K2 Precise będzie jednak 

również realizować projekty i kampanie TV oraz inwestuje w rozwój tego obszaru.  Firma kontynuuje współpracę 
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ze wszystkimi jej dotychczasowymi klientami. Ruszyły działania marketingowe promujące nową markę i stronę 

k2precise.pl.  Z myślą o dalszym rozwoju kompetencji programatycznych spółka podpisała umowę  

z międzynarodową firmą Adform, specjalizującą się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań z tego obszaru. 

FABRITY - SEGMENT ROZWIĄZAŃ IT 

W pierwszym kwartale 2019 roku FABRITY utrzymało zgodnie z przyjętym biznes planem, stabilność przychodów 

pochodzących od stałych klientów, w największym stopniu pozyskanych w ciągu ostatnich 3 lat. Sprzedaż spółki  

w pierwszym kwartale 2019 roku wzrosła o 13% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.  

Do grona nowych klientów firmy dołączyła międzynarodowa firma produkcyjna z Austrii, dla której FABRITY będzie 

dostarczać usługi rozwoju oprogramowania i z czasem, usługi zarządzalne utrzymania rozwiązań.  

Spółka rozwinęła w tym okresie również zespoły sprzedażowe, ukierunkowane na pozyskiwanie nowych klientów 

zarówno na rynkach eksportowych, jak i w Polsce. Resegmentacja oferty i rynków w nowej strukturze zespołów 

zajmujących się rozwojem biznesu pozwoliła na większą specjalizację w sprzedaży usług rozwoju oprogramowania  

i usług zarządzalnych, outsourcingu specjalistów IT i oferty z zakresu specjalistycznych rozwiązań.  

Od maja 2019 roku, firma zmienia lokalizację biura w Łodzi, co jest związane z planami rozwoju w tej lokalizacji. 

Oddział FABRITY mieścić się będzie w nowym budynku Ogrodowa Office, przy ul. Ogrodowej 8. 

Spółka pracuje również nad nową identyfikacją wizualną i komunikacją marketingową, której uruchomienie 

planowane jest w drugim kwartale br. 

OKTAWAVE - SEGMENT INFRASTRUKTURALNY 

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

kwartale roku 2019 osiągnęły dynamikę r/r wynoszącą 9%. Głównym czynnikiem wzrostu jest  zwiększenie 

przychodów z bazy klientów oraz wdrożenie nowych procesów sprzedażowych. 

Obrany kierunek rozwoju przedsiębiorstwa oparty jest o strategię wspierania rozwoju biznesu klientów poprzez 

migrację do bezpiecznej chmury  publicznej i jej utrzymania. OKTAWAVE udostępnia zarówno własną 

certyfikowaną infrastrukturę zlokalizowaną w  Polsce, jak i rozwiązania globalne. W efekcie w pierwszym kwartale 

br. spółka skupiona była na wdrożeniu nowej strategii rozwoju i pozycjonowania usług, tj. na  budowie oferty 

Multicloud - usługi pozwalającej dostarczać klientom środowiska oparte o wielu dostawców oraz budowie i rozwoju 

zespołu Cloud Masters, tj. usługi migracji systemów informatycznych do chmury OKTAWAVE oraz rozwiązań 

globalnych.  Obecnie trwają procesy certyfikacji zespołów technicznych w zakresie chmur Amazon AWS oraz 

Microsoft Azure. 

W ramach działań inwestycyjnych OKTAWAVE jest w trakcie finalizacji uruchomienia drugiego centrum danych. 

Ponadto spółka kontynuowała realizację projektów rozwojowych, w tym m.in. rozpoczęła komercjalizację 

projektu  Horizon (przetwarzania danych w czasie rzeczywistym), który rynkowo został nazwany Oktawave Data 

Flow.  W maju 2019 została także wdrożona nowa wersja strony sprzedażowej – zgodnej z nową strategią rynkową 

spółki. 

https://k2precise.pl/
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¹

  

Do przeliczenia danych pochodzących ze sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów oraz 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 01.01.2018 - 31.03.2018 r. przyjęto kurs 1 EUR = 4,1784 PLN; 

- z wyliczenia za okres 01.01.2019 - 31.03.2019 r. przyjęto kurs 1 EUR = 4,2978 PLN. 

Do przeliczenia pozycji ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przyjęto średni kurs NBP ustalony na ostatni dzień okresu, 

którego dotyczą prezentowane dane, tj.: 

- na dzień 31.12.2018 r. 1 EUR = 4,3000 PLN; 

- na dzień 31.03.2019 r. 1 EUR = 4,3013 PLN. 

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

występują.



27 

 

 



28 

 



29 

 

 



30 

 

 

 

 

 

Wypłacona w 2018 roku dywidenda w kwocie 2 485 tys. zł została pomniejszona o dywidendę przypadającą na akcje własne w kwocie 28 tys. zł. 

Kapitał podstawowy dzieli się na 2.485.032 akcje o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł. W spółce nie funkcjonują akcje uprzywilejowane.  

Na zyski zatrzymane składają się kapitały: zapasowy oraz rezerwowy, które to podlegają ograniczeniom, co do dystrybucji zysku zgodnie z wymogami wskazanymi w Kodeksie Spółek 

Handlowych.  



 

 

Oświadczenie o zgodności z MSSF 

Niniejsze sprawozdanie finansowe  zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) zatwierdzonymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi 

na dzień 31  grudnia  2018  roku, 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 31 marca 2019 roku oraz dane porównawcze na 31 grudnia 2018 roku, jak również na dzień 

31 marca 2018 roku, wyniki jej działalności za okres 3 miesięcy oraz przepływy pieniężne za okres 3 miesięcy 

zakończony dnia 31 marca 2019 roku i 31 marca 2018 roku. 

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 2018 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 2018 r.  

Waluta pomiaru i waluta skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 

Walutą pomiaru Spółki i walutą sprawozdawczą niniejszego sprawozdania finansowego jest złoty polski. Dane 

w sprawozdaniu finansowym zostały wykazane w tysiącach złotych, chyba że w konkretnych sytuacjach zostały 

podane z większą dokładnością.  

Kontynuacja działalności 

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

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 sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd spółki w dniu 23 maja 2019 r.  



 

¹

 

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

biurowych oraz innych podwykonawców. 

 

 

Spółka prognozuje iż wszystkie zobowiązania wynikające z rezerw zrealizują się w ciągu 12 miesięcy od dnia 

bilansowego. 

 

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.  

  



 

 

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

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

Grupy Kapitałowej K2 Internet prezentowane jest w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy  

K2 Internet.  



 

 

 

Pozostałe informacje i objaśnienia zostały ujawnione w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu 

Grupy Kapitałowej K2 Internet. 



 


