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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 01.01.2019 - 30.06.2019 roku przyjęto kurs 1 EUR = 4,2880 PLN; 

- z wyliczenia za okres 01.01.2020 - 30.06.2020 roku przyjęto kurs 1 EUR = 4,4413 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 31.12.2019 roku 1 EUR = 4,2585 PLN; 

- na dzień 30.06.2020 roku 1 EUR = 4,4660 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 dywidenda w 2019 roku w kwocie 1 243 tys. zł została pomniejszona o dywidendę przypadającą na akcje własne w kwocie 31 tys. zł.  

Kapitał podstawowy dzieli się na 2.485.032 akcji o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł. W spółce nie funkcjonują akcje uprzywilejowane.  
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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 22 lat konsekwentnie buduje pozycję partnera największych polskich 

oraz zagranicznych organizacji we wszystkich aspektach ich obecności online. 

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje:  

- jednostkę dominującą K2 Internet S.A., 

- podmioty zależne (konsolidowane metodą pełną):  

• K2 Precise S.A. (dawniej K2 Media S.A.)., w którym jednostka dominująca posiada 100% akcji,  

• FABRITY Sp. z o.o., w którym jednostka dominująca posiadała na dzień bilansowy 80% udziałów,  

• Agencja K2 Sp. z o.o., w którym jednostka dominująca posiada 100% 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 likwidacji, w którym jednostka K2 Precise S.A. posiada 50% udziałów. 

 

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. 
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Podstawy prawne działalności: 

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

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: 

─ Paweł Wujec   – Prezes Zarządu od dnia 1 lutego 2020 

─ Michał Paschalis - Jakubowicz – Wiceprezes Zarządu od dnia 1 stycznia 2020 

─ Artur Piątek   – Wiceprezes Zarządu od dnia 1 stycznia 2020 

Skład Rady Nadzorczej: 

─ Janusz Żebrowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 4 kwietnia 2020 r.        

                                           Do dnia 3 kwietnia 2020 r. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.  

─ Grzegorz Stulgis  – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 4 kwietnia 2020 r.        

                                           Do dnia 3 kwietnia 2020 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej.  

─ Robert Rządca  – Członek Rady Nadzorczej 

─ Michał Zdziarski  – Członek Rady Nadzorczej 

─ Maciej Klepacki  – Członek Rady Nadzorczej od 18 czerwca 2019 

 

Powołanie Zarządu K2 Internet S.A. 

Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 11 grudnia 2019 roku powołano Zarząd Spółki nowej kadencji w trzyosobowym 

składzie. Rada Nadzorcza powołała Pana Pawła Wujca z dniem 1 lutego 2020 roku do składu Zarządu Spółki i 

powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza powołała Pana Artura Piątka oraz Pana Michała 

Paschalisa-Jakubowicza z dniem 1 stycznia 2020 roku do składu Zarządu Spółki i powierzyła im funkcję 

Wiceprezesów Zarządu Spółki. 

 

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

Według stanu na dzień bilansowy, tj. 30 czerwca 2020 roku K2 Internet S.A. nie była w sposób pośredni lub 

bezpośredni kontrolowana przez inny podmiot.
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Informacje dotyczące znaczących akcjonariuszy 

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: 

 

1Podmiot powiązany z Grzegorzem Stulgisem – Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wcześniejsza nazwa 

spółki AGS A/S. 

2 Dane na podstawie listy osób uprawnionych do udziału w ZWZ K2 Internet S.A. w dniu 20 sierpnia 2020 r. 

Opis organizacji Grupy Kapitałowej K2 Internet na dzień 30 czerwca 2020 roku 

Na dzień 30 czerwca 2020 roku K2 Internet S.A. była podmiotem dominującym dla 4 spółek. Wszystkie jednostki 

zależne konsolidowane były metodą pełną.  

 

Zgodnie z Raportem Bieżącym nr 22/2020 z dnia 19.05.2020 roku nastąpiło przystąpienie Dodatkowego 

Uprawnionego do Programu Opcyjnego dla kierownictwa Spółki FABRITY Sp. z o.o oraz nabycie przez Dodatkowego 

Uprawnionego 326 sztuk udziałów, reprezentujących 0,88% Kapitału Zakładowego spółki FABRITY Sp. z o.o. za 

cenę 1,00 zł za jeden Udział tj. za łączną cenę 326,00 zł. Nabycie jest następstwem przydzielenia Udziałów 

Nieprzydzielonych w ramach i na zasadach Programu motywacyjnego dla kierownictwa FABRITY Sp. z o.o., o którym 

Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 15/2020 z dnia 19 marca 2020 roku. 

Kierownictwo Spółki przyznało programy płatności w formie udziałów dla kluczowych menedżerów swojej spółki 

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

w OKTAWAVE Sp. z o.o. Zgodnie z akapitem 43C MSSF 2 programy te zaklasyfikowane zostały przez Spółkę jako 

program płatności w formie akcji. 
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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 czerwca 2020 roku, a w kwestiach nieuregulowanych w tych 

standardach zgodnie z ustawą o rachunkowości. 

Podstawa prawna sporządzenia skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Prezentowane skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia: sytuację finansową 

Grupy Kapitałowej K2 Internet na dzień 30 czerwca 2020 roku oraz dane porównawcze na dzień 31 grudnia 2019 

roku, jak również na dzień 30 czerwca 2019 roku, wyniki jej działalności za okres 6 i 3 miesięcy oraz przepływy 

pieniężne za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2020 roku i 30 czerwca 2019 roku. Zawiera również 

skrócone śródroczne skonsolidowane zestawienie ze zmian w kapitale własnym za okres 6 miesięcy, zakończony 

dnia 30 czerwca 2020 roku i 30 czerwca 2019 roku oraz za okres 12 miesięcy, zakończony dnia 31 grudnia 2019 

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 2019. 

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 2019 roku. 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 

skonsolidowanego 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. 

Dokonano przekształcenia danych porównawczych, szczegóły zostały przedstawione w nocie 2.5.23. 
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Nowe standardy i interpretacje oczekujące na zatwierdzenie do stosowania w Unii Europejskiej 

Następujące standardy i interpretacje zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów 

Rachunkowości, jednak nie weszły jeszcze w życie: 

– MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe (opublikowano dnia 30 stycznia 2014 roku) – zgodnie 

z decyzją Komisji Europejskiej proces zatwierdzania standardu w wersji wstępnej nie zostanie zainicjowany 

przed ukazaniem się standardu w wersji ostatecznej - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania 

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

dnia 1 stycznia 2016 roku lub później; 

– 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;  

– MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe (opublikowano dnia 18 maja 2017 roku) - do dnia zatwierdzenia 

niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE - mający zastosowanie dla okresów 

rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2021 roku lub później; 

– Zmiany do Odniesień do Założeń Koncepcyjnych zawartych w Międzynarodowych Standardach 

Sprawozdawczości Finansowej (opublikowano dnia 29 marca 2018 roku) – mające zastosowanie dla okresów 

rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2020 roku lub później; 

– Zmiany do MSSF 3: Definicja przedsięwzięcia (opublikowano dnia 22 października 2018 roku) – mające 

zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2020 roku lub później; 

– Zmiany do MSR 1 i MSR 8: Definicja istotności (opublikowano dnia 31 października 2018 roku) – mające 

zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2020 roku lub później; 

– Zmiany do MSSF 9, MSR 39 i MSSF 7: Reforma wskaźników referencyjnych stóp procentowych 

(opublikowano dnia 26 września 2019 roku) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających 

się dnia 1 stycznia 2020 roku lub później; 

– Zmiany do MSR 1: Prezentacja sprawozdań finansowych – Podział zobowiązań na krótkoterminowe 

i długoterminowe (opublikowano dnia 23 stycznia 2020 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego 

sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych 

rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 roku lub później; 

– Zmiany do MSSF 3 Zmiany do odniesień do Założeń Koncepcyjnych (opublikowano dnia 14 maja 2020 

roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające 

zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 roku lub później; 

– Zmiany do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe: przychody osiągnięte przed oddaniem do użytkowania 

(opublikowano dnia 14 maja 2020 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego 

niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 

2022 roku lub później; 

– Zmiany do MSR 37 Umowy rodzące obciążenia – koszty wypełnienia obowiązków umownych 

(opublikowano dnia 14 maja 2020 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego 

niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 

2022 roku lub później; 
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– Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2018-2020 (opublikowano dnia 14 maja 2020 roku) – do dnia 

zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla 

okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 roku lub później; 

– Zmiana do MSSF 16 Leasing: Ustępstwa czynszowe związane z Covid-19 (opublikowano dnia 28 maja 2020 

roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mająca 

zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 czerwca 2020 roku lub później. Dozwolone 

jest wcześniejsze zastosowanie, w tym dla sprawozdań finansowych nie zatwierdzonych do publikacji na 

28 maja 2020. 

Daty wejścia w życie są datami wynikającymi z treści standardów ogłoszonych przez Radę ds. Międzynarodowej 

Sprawozdawczości Finansowej. Daty stosowania standardów w Unii Europejskiej mogą różnić się od dat stosowania 

wynikających z treści standardów i są ogłaszane w momencie zatwierdzenia do stosowania przez Unię Europejską. 

Na dzień zatwierdzenia niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego do 

publikacji Zarząd nie zakończył jeszcze prac nad oceną wpływu wprowadzenia pozostałych standardów oraz 

interpretacji na stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości w odniesieniu do działalności Spółki lub jej wyników 

finansowych. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego do publikacji Zarząd nie przewiduje, aby wprowadzenie pozostałych standardów oraz interpretacji 

miało istotny wpływ na stosowane przez Spółkę zasady (politykę) rachunkowości.  

Waluta pomiaru i waluta 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 podmiot dominujący. 

W latach 2020 i 2019 w Grupie Kapitałowej nie wystąpiła działalność zaniechana. 

Podstawa wyceny 

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu 

historycznego, z wyjątkiem wartości firmy i programów opcyjnych, które są wycenianie według wartości godziwej.  

Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez 

Zarząd jednostki dominującej w dniu 27 sierpnia 2020 roku. 
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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 2019. 

 

Działalność Grupy K2 została przedstawiona w ramach 4 biznesowych segmentów operacyjnych oraz dodatkowo 

wyodrębnionego segmentu związanego z działalnością centrum usług wspólnych (SSC; Shared Services Centers)  

i pozostałą działalnością niezwiązaną z działalnością wyodrębnionych segmentów biznesowych. Do segmentów 

przypisane zostały ponadto przychody i koszty finansowe wraz z kalkulacją wyniku przed opodatkowaniem oraz 

wyłączony został wpływ kosztu programów opcyjnych. 

− Segment agencyjny skupiający działalność Agencji reklamowych (Agencja K2), obejmujący trzy sub-

jednostki biznesowe: komunikacyjno-kreatywną, K2Bots.AI oferującą inteligentne boty i jednostkę 

dostarczającą usługi projektowania produktów cyfrowych K2 Digital Products; 

− Segment mediowy obejmujący m.in. prowadzenie kampanii digitalowych, świadczenie usług 

specjalistycznych – Social, Programmatic, Performance, SEO/SEM, Business Intelligence, Analityka, 

pośrednictwa mediowego oraz badań mediowych; 

− Segment OKTAWAVE świadczący usługi przetwarzania danych w chmurze pod marką OKTAWAVE oraz 

usługi hostingu zarządzanego;  

− Segment FABRITY dostarczający kompleksowe wsparcie w zakresie tworzenia oprogramowania dla 

biznesu, doradztwa i realizacji projektów informatycznych. 

 

Koszty zarządu zostały przedstawione przed kosztem programów opcyjnych. Umożliwiło to zobrazowanie wyniku 

na działalności operacyjnej (EBIT) zarówno przed jak również po uwzględnieniu kosztów programów opcyjnych. 

Wynik „EBITDA skorygowany” został przedstawiony jako wynik na działalności operacyjnej (EBIT) przed kosztem 

programów opcyjnych, powiększony o amortyzację bez zastosowania MSSF16 oraz ewentualne odpisy dotyczące 

aktywów trwałych. 

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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Grupa kapitałowa K2 Internet przyznała programy płatności w formie akcji dla kluczowych menedżerów dwóch 

spółek zależnych FABRITY Sp. z o.o. oraz  OKTAWAVE Sp. z o.o.. Szczegóły programów zostały opisane  

w sprawozdaniu finansowym za rok 2019. W ramach programu opcyjnego FABRITY, w dniu 19 maja 2020 roku, 

nastąpiło przystąpienie Dodatkowego Uprawnionego do Programu Opcyjnego dla kierownictwa Spółki FABRITY  

Sp. z o.o oraz nabycie przez Dodatkowego Uprawnionego 326 sztuk udziałów, reprezentujących 0,88% Kapitału 

Zakładowego spółki Fabrity Sp. z o.o. za cenę 1,00 zł (jeden złoty) za jeden Udział tj. za łączną cenę 326,00 zł. 

(trzysta dwadzieścia sześć złotych). Nabycie jest następstwem przydzielenia Udziałów Nieprzydzielonych w ramach 

i na zasadach Programu motywacyjnego dla kierownictwa FABRITY Sp. z o.o., o którym Emitent informował  

w Raporcie bieżącym nr 15/2020 roku. W programie dotyczącym OKTAWAVE Sp. z o.o. nie nastąpiły zmiany. 
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1

 

1Na pozycję usługi obce składają się głównie koszty zakupu usług mediowych, produkcji reklamowych 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 należytego wykonania umowy z dnia 27.05.2020 roku, na łączną kwotę 50 tys. PLN, 

obowiązująca do dnia 21.10.2021 roku; 

- gwarancja bankowa należytego wykonania umowy z dnia 01.07.2020 roku, na łączną kwotę 27 tys. PLN, 

obowiązująca do dnia 02.08.2021 roku; 

Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych, czy składek 

na ubezpieczenia społeczne podlegają częstym zmianom, wskutek czego niejednokrotnie brak jest odniesienia do 

utrwalonych regulacji bądź precedensów prawnych. Obowiązujące przepisy zawierają również niejasności, które 

powodują różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno między organami 

państwowymi, jak i między organami państwowymi i przedsiębiorstwami. Rozliczenia podatkowe oraz inne 

(na przykład celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do nakładania 

istotnych kar, a ustalone w wyniku kontroli dodatkowe kwoty zobowiązań muszą zostać wpłacone wraz z odsetkami. 

Zjawiska te powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest wyższe niż istniejące zwykle w krajach o bardziej 

rozwiniętym systemie podatkowym. Rozliczenia podatkowe mogą zostać poddane kontroli przez okres pięciu lat. 

W efekcie kwoty wykazane w sprawozdaniu finansowym mogą ulec zmianie w późniejszym terminie 

po ostatecznym ustaleniu ich wysokości przez organy skarbowe. Spółka stoi na stanowisku, że nie zachodzi potrzeba 

utworzenia rezerw w tym zakresie. 

Z dniem 15 lipca 2016 r. do Ordynacji Podatkowej zostały wprowadzone zmiany w celu uwzględnienia postanowień 

Ogólnej Klauzuli Zapobiegającej Nadużyciom (GAAR). GAAR ma zapobiegać powstawaniu i wykorzystywaniu 

sztucznych struktur prawnych tworzonych w celu uniknięcia zapłaty podatku w Polsce. GAAR definiuje unikanie 

opodatkowania jako czynność dokonaną przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej 

w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisy ustawy podatkowej. Zgodnie z GAAR taka czynność nie 

skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny. Wszelkie występowanie 

nieuzasadnionego dzielenia operacji; angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia 

ekonomicznego lub gospodarczego; elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących oraz inne działania 

o podobnym działaniu do wcześniej wspomnianych, mogą być potraktowane jako przesłanka istnienia sztucznych 

czynności podlegających przepisom GAAR. Nowe regulacje będą wymagać znacznie większego osądu przy ocenie 

skutków podatkowych poszczególnych transakcji. Klauzulę GAAR należy stosować w odniesieniu do transakcji 

dokonanych po jej wejściu w życie oraz do transakcji, które zostały przeprowadzone przed wejściem w życie klauzuli 

GAAR, ale dla których po dacie wejścia klauzuli w życie korzyści były lub są nadal osiągane. Wdrożenie powyższych 

przepisów umożliwi polskim organom kontroli podatkowej kwestionowanie realizowanych przez podatników 

prawnych ustaleń i porozumień, takich jak restrukturyzacja i reorganizacja grupy. 

 

Dnia 24 lipca 2020 r. została przedłużona umowa kredytowa z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. o kredyt 

w rachunku bieżącym w kwocie 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 Precise S.A. w wysokości 8 mln 
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zł, FABRITY Sp. z o.o. w wysokości 4 mln zł, Agencja K2 Sp. z o.o. w wysokości 8 mln zł, OKTAWAVE Sp. z o.o.  

w wysokości 4 mln zł. Kredyt udzielony jest do dnia 31 sierpnia 2020 r., w którym to kredytobiorca musi dokonać 

ostatecznej spłaty kredytu w całości wraz z należnymi Bankowi odsetkami, prowizjami i kosztami. Spółki z Grupy 

K2 udzielają wzajemnych poręczeń do kwoty 14.220 tys. zł, do dnia 31 marca 2023 roku. 

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. 

 

 

W związku z Covid-19 Spółki z Grupy ubiegały się o umorzenie składek ZUS. Umorzenie nastąpiło w miesiącach 

marzec, kwiecień oraz maj i wyniosło 426 tys. zł i zostało ujawnione w pozycji pozostałe przychody operacyjne. 

W kosztach operacyjnych uwzględniony został program płatności w formie udziałów dla kluczowych menedżerów 

spółki OKTAWAVE. Kwota wpływu na wynik wyniosła 342 tys. zł. 

W kosztach finansowych ujawniony został wpływ wyceny zobowiązań z tytułu długoterminowych wynajmów biur 

w kwocie 431 tys. zł. 

 

 

Nie miały miejsca. 

 

 

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 czerwca 2020 r. spółka nabyła łącznie 149.972 szt. akcji własnych. Wartość akcji 

wykazana w sprawozdaniu wyniosła 1 565 tys. zł.  

Na dzień publikacji niniejszego skonsolidowanego raportu okresowego spółka nabyła łącznie 166.027 szt. akcji 

własnych za kwotę 1 725 tys. zł. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu skupu akcji własnych zostały 

przedstawione w raportach bieżących. 

W dniu 20 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy K2 Internet S.A.  (ZWZ) podjęło Uchwałę 

nr 20 w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji 

własnych oraz zmiany Statutu Spółki, w ramach której ZWZ umorzyło 166.027 akcji własnych oraz obniżyło kapitał 

zakładowy K2 Internet S.A.  o kwotę 166.027,00 zł, tj. z kwoty 2.485.032,00 zł do kwoty 2.319.005,00 zł 

Na dzień zatwierdzenia niniejszego Sprawozdania, zmiana ta nie została ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
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Grupa nie posiada poczynionych zobowiązań na rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.  

Na koniec 2019 roku zostały przeprowadzone testy na trwałą utratę wartości WNiP i wartości firmy. Zarząd nie 

stwierdził przesłanek do przeprowadzenia testów na koniec czerwca 2020 roku. 

 

 

 

 

Podatek dochodowy liczony jest poprzez pomnożenie podstawy opodatkowania stawką podatku dochodowego, która 

wynosi 19%. W przypadku, gdy jednostka realizuje stratę podatkową spółka wykazuje aktywo na podatek odroczony, 

a kwota tego podatku po uwzględnianiu różnic nie przejściowych wynosi 19 %. GK K2 Internet wykazała  

w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym stawkę podatku na poziomie  20 %.  

Ważniejszymi różnicami nie przejściowymi, determinującymi podstawę opodatkowania są koszty, które trwale nie 

stanowią kosztów uzyskania przychodu na kwotę około 569 tys. złotych i przychody trwale nie podlegające 

opodatkowaniu w kwocie 372 tys. złotych. 

Po uwzględnieniu powyższych różnic, stopa podatkowa wyniesie blisko 19 %. 
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Powyższe instrumenty finansowe zostały wycenione według zamortyzowanego kosztu. 

 

 

 

 

 

Grupa przeanalizowała należności i nie przewiduje istotnych strat kredytowych z tytułu ich nieściągalności.  
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Wpływ pandemii COVID-19 na działalność Grupy K2 Internet 

Kierownictwo Grupy K2 Internet na bieżąco analizuje sytuację gospodarczą i wpływ koronawirusa SARS-CoV-2  

i pandemii COVID-19 na rynek reklamowy, technologiczny oraz działalność Grupy K2. W pierwszym półroczu wpływ 

ten należy określić jako stosunkowo niewielki, obejmujący część klientów, których branże w sposób szczególny 

zostały dotknięte działaniami prewencyjnymi dot. pandemii. Efekty pandemii COVID-19 na spółki Grupy były 

zróżnicowane. W przypadku segmentu Fabrity (IT dla biznesu)  można uznać za umiarkowane w okresie pierwszego 

półrocza 2020, podczas gdy w samym II kwartale pandemia miała już pozytywny wpływ na osiągane rezultaty.  

W segmencie Agencyjnym, zgodnie z przewidywaniami, efekt pandemii był wyraźnie negatywny, a w segmencie 

Oktawave (wsparcie transformacji cyfrowej, chmura obliczeniowa) miało miejsce przejściowe spowolnienie wzrostu. 

 

Na bazie stale aktualizowanych informacji dot. poziomu zamówień i wpływu pandemii na poziom zamówień 

Klientów, Zarząd K2 na bieżąco dokonuje oceny płynności w krótkim i średnim okresie. Na dzień zatwierdzenia 

niniejszego raportu Zarząd ocenia sytuację płynnościową jako stabilną Jednocześnie Zarząd dostrzega czynniki 

ryzyka związane z niestabilnością otoczenia rynkowego, skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa i wpływem 

epidemii na działalność Klientów a tym samym na przychody i wyniki Grupy K2 Internet w kolejnych kwartałach 

roku 2020 oraz w roku 2021. Skutki pandemii uzależnione są od czynników, które pozostają poza kontrolą Grupy 

K2 oraz związane są z wyjątkowo dużą niepewnością i zmiennością sytuacji rynkowej, w tym zarówno na poziomie 

decyzji poszczególnych Klientów, jak i na poziomie makroekonomicznym. Monitoring kluczowych wartości 

finansowych odbywa się w sposób ciągły, w tym zwłaszcza poziomu przewidywanych przychodów i struktury 

należności handlowych. 

 

Jednocześnie spółki Grupy K2 aktywnie poszukują szans wzrostu sprzedaży usług, które z racji na pandemię mogą 

być obszarem szczególnego zainteresowania np. wsparcie ecommerce, zdalne środowiska IT, usługi chmurowe  

i outsourcing infrastruktury. Rezultaty tych działań są częściowo widoczne w poprawie wyników drugiego kwartału 

b.r. zwłaszcza w segmencie Fabrity. 

 

 

 

 

Wszystkie aktywa z tytułu leasingu, które były ukazane w rzeczowych aktywach trwałych zostały przeniesione do 

aktywów z tytułu prawa do użytkowania. 
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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 01.01.2019 - 30.06.2019 roku przyjęto kurs 1 EUR = 4,2880 PLN; 

- z wyliczenia za okres 01.01.2020 - 30.06.2020 roku przyjęto kurs 1 EUR = 4,4413 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 31.12.2019 roku 1 EUR = 4,2585 PLN; 

- na dzień 30.06.2020 roku 1 EUR = 4,4660 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 dywidenda w 2019 roku w kwocie 1 243 tys. zł została pomniejszona o dywidendę przypadającą na akcje własne w kwocie 31 tys. zł.  

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

Niniejsze skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe  zostało sporządzone zgodnie  

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

opublikowanymi i obowiązującymi na dzień 30 czerwca  2020  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 na dzień 30 czerwca 2020 roku oraz dane porównawcze na dzień 31 grudnia 2019 roku, jak również na 

dzień 30 czerwca 2019 roku, wyniki jej działalności za okres 6 i 3 miesięcy oraz przepływy pieniężne za okres  

6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2020 roku i 30 czerwca 2019 roku. Zawiera również skrócone śródroczne 

jednostkowe zestawienie ze zmian w kapitale własnym za okres 6 miesięcy, zakończony dnia 30 czerwca 2020 roku 

i 30 czerwca 2019 roku oraz za okres 12 miesięcy, zakończony dnia 31 grudnia 2019 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 2019 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 2019 r.  

Dokonano przekształcenia danych porównawczych, szczegóły zostały przedstawione w nocie 4.5.15. 

Waluta pomiaru i waluta sprawozdania finansowego 

Walutą pomiaru Spółki i walutą sprawozdawczą niniejszego skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania 

finansowego jest złoty polski. Dane w skróconym śródrocznym jednostkowym 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. Kierownictwo K2 Internet na bieżąco analizuje sytuację gospodarczą i wpływ 

koronawirusa SARS-CoV-2 i epidemii COVID-19 na działalność Spółki. Skutki pandemii uzależnione są od czynników, 
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które pozostają poza kontrolą Spółki oraz związane są z wyjątkowo dużą niepewnością i zmiennością sytuacji 

rynkowej. 

W latach 2020 i 2019 w K2 Internet S.A. nie wystąpiła działalność zaniechana. 

Zatwierdzenie skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 

Niniejsze skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez 

Zarząd spółki w dniu 27 sierpnia 2020 roku.  

Podstawa wyceny 

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu 

historycznego, za wyjątkiem przede wszystkim programów opcyjnych, które są wycenianie według wartości 

godziwej.  
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1

1Pozostałe udziały posiadają członkowie kluczowego kierownictwa FABRITY Sp. z o.o. 
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K2 Internet przyznała programy płatności w formie akcji dla kluczowych menedżerów dwóch spółek zależnych 

FABRITY Sp. z o.o. oraz  OKTAWAVE Sp. z o.o.. Szczegóły programów zostały opisane w sprawozdaniu finansowym 

za rok 2019. W ramach programu opcyjnego FABRITY, w dniu 19 maja 2020 roku, nastąpiło przystąpienie 

Dodatkowego Uprawnionego do Programu Opcyjnego dla kierownictwa Spółki FABRITY Sp. z o.o oraz nabycie przez 

Dodatkowego Uprawnionego 326 sztuk udziałów, reprezentujących 0,88% Kapitału Zakładowego spółki FABRITY 

Sp. z o.o. za cenę 1,00 zł (jeden złoty) za jeden Udział tj. za łączną cenę 326,00 zł. (trzysta dwadzieścia sześć złotych). 

Nabycie jest następstwem przydzielenia Udziałów Nieprzydzielonych w ramach i na zasadach Programu 

motywacyjnego dla kierownictwa FABRITY Sp. z o.o., o którym Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 

15/2020 roku. W programie dotyczącym OKTAWAVE Sp. z o.o. nie nastąpiły zmiany. 

Kierownictwo Spółki przyznało programy płatności w formie udziałów dla kluczowych menedżerów swojej spółki 

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

w OKTAWAVE Sp. z o.o. Zgodnie z akapitem 43C MSSF 2 programy te zaklasyfikowane zostały przez Spółkę jako 

program płatności w formie akcji. 

 

 

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.  
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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. 

 

 

 

Podatek dochodowy liczony jest poprzez pomnożenie podstawy opodatkowania stawką podatku dochodowego, która 

wynosi 19%. W przypadku, gdy jednostka realizuje stratę podatkową spółka wykazuje aktywo na podatek odroczony, 

a kwota tego podatku po uwzględnianiu różnic nie przejściowych wynosi 19 %.  

K2 Internet S.A. wykazała w jednostkowym sprawozdaniu finansowym stawkę podatku na poziomie 20 %. 

Różnicami nie przejściowymi wpływającymi na podstawę opodatkowania były przede wszystkim koszty nie 

stanowiące kosztów uzyskania przychodu.  

Po uwzględnieniu powyższych różnic, stopa podatkowa wyniesie blisko 19 %. 
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Powyższe instrumenty finansowe zostały wycenione według zamortyzowanego kosztu. 

 

 

 

 

Spółka przeanalizowała należności i nie przewiduje żadnych oczekiwanych strat kredytowych z tytułu ich 

nieściągalności.  
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K2 Internet S.A. wykonuje głównie działalność wsparcia administracyjnego dla podmiotów z Grupy Kapitałowej 

K2 Internet, jednakże ze względów organizacyjnych nie traktuje tej działalności jako segmentu operacyjnego, 

w związku z powyższym w skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym nie wyszczególnia się segmentów 

operacyjnych.  

Segmenty operacyjne zostały wyodrębniane na poziomie Grupy Kapitałowej K2 Internet i zawarte w skróconym 

śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 

 

 

Pozostałe informacje i objaśnienia zostały ujawnione w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu 

Grupy Kapitałowej K2 Internet. 

 

 

 

 

Wszystkie aktywa z tytułu leasingu, które były ukazane w rzeczowych aktywach trwałych zostały przeniesione do 

aktywów z tytułu prawa do użytkowania. 
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Zarząd K2 Internet S.A. pragnie przedstawić Państwu szczegółowy opis działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej 

K2 Internet w okresie pierwszych 6 miesięcy 2020 roku. Niniejsze półroczne sprawozdanie z działalności obejmuje 

zdarzenia gospodarcze mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe, przedstawione w załączonym skróconym 

śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, które zostało opracowane zgodnie z Międzynarodowymi 

Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) w zakresie przyjętym przez Komisję Europejską, 

obejmującymi standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 

(„RMSR”) oraz Komisję ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”) oraz zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Finansów w zakresie regulacji dotyczących emitentów papierów wartościowych 

dopuszczonych do publicznego obrotu, tj.: „w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 

emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami 

prawa państwa niebędącego państwem członkowskim” z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757). 

Poniżej przedstawiono opis podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w skróconym 

śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, w szczególności czynników i zdarzeń (w tym 

o nietypowym charakterze) mających znaczący wpływ na działalność Grupy i osiągane wyniki w okresie 

sprawozdawczym. Ponadto poniższe półroczne sprawozdanie z działalności Grupy K2 zawiera opis istotnych 

czynników i zagrożeń, na które Grupa jest narażona, a także perspektyw rozwoju działalności w najbliższej 

przyszłości.



41 

 

¹

  

 

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

trwałą utratę wartości, jeżeli występują. 
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Skonsolidowane przychody GRUPY K2 INTERNET w pierwszym półroczu 2020 r. miały wartość 54,2 mln zł, co 

było rezultatem o 3,8 mln zł wyższym od ubiegłorocznego (+7,6% rdr). W ujęciu kwartalnym na szczególną uwagę 

zasługuje dynamika drugiego kwartału, wynosząca +20% r/r. Grupa odnotowała także pozytywne wyniki finansowe 

na każdym poziomie, podczas gdy przed rokiem poniosła stratę operacyjną, brutto i netto. Skonsolidowany zysk 

operacyjny (EBIT) za I półrocze  miał wartość 3,4 mln zł i był o ponad 5,2 mln zł wyższy w stosunku do wyniku 

sprzed roku. Marża operacyjna wzrosła o 10 pkt. proc., do 6,2%. Wśród zdarzeń o charakterze jednorazowym można 

wskazać na znoszące się: 0,4 mln zł składek ZUS, jakie w ramach Tarczy Antykryzysowej zostały umorzone oraz  

0,3 mln zł kosztów programu opcyjnego. Skorygowany o efekt programu opcyjnego wynik EBIT miałby wartość  

3,7 mln zł (-1,5 mln zł przed rokiem). W pierwszej połowie roku Grupa wypracowała także dwucyfrową marżę 

EBITDA, wynoszącą 12,5%, co przełożyło się na zysk na tym poziomie w wysokości 6,8 mln zł. Po korektach, 

wynikających z programów oprcyjnych oraz efektu MSSF16, wynik EBITDA miałby wartość 6,1 mln zł (1,3 mln zł 

przed rokiem).  

 

Jednocześnie porównywalność opublikowanego zysku netto (2,2 mln zł) została zaburzona w ujęciu rok do roku przez 

wyższe rdr koszty finansowe, z których 0,4 mln zł w I połowie 2020 roku wynika z czysto księgowej operacji 

przeszacowania wartości w złotych umów leasingu powierzchni biurowych, które opierają się na wartościach w euro 

(miało miejsce osłabienie złotego, możliwy przeciwny kierunek przeszacowania w kolejnych okresach w sytuacji 

spadku kursu EUR/PLN). Niemniej, poprawa zaksięgowanego zysku netto w ujęciu rok do roku nawet bez 

oczyszczenia jest wyraźna (+0,9 mln zł w I kw. oraz +2,9 mln zł w II kw.) 

 

Na rezultaty półrocza, w szczególności II kwartału, w naturalny sposób wpływ miały efekty związane z pandemią 

koronawirusa. W segmencie Fabrity (IT dla biznesu) efekty te można uznać za umiarkowane, a w samym II kwartale 

pandemia miała pozytywny wpływ na osiągane rezultaty w tym obszarze. W segmencie agencyjnym, zgodnie  

z oczekiwaniami, efekt pandemii był wyraźnie negatywny, a w segmencie Oktawave (wsparcie transformacji 

cyfrowej, chmura obliczeniowa) miało miejsce przejściowe spowolnienie wzrostu.  

Działania Grupy K2 w kolejnych okresach sprawozdawczych nakierowane są na maksymalne wykorzystanie 

możliwości rynkowych i trendów, jakie przyspieszyła pandemia COVID-19, w szczególności w zakresie transformacji 

cyfrowej firm, automatyzacji ich procesów biznesowych i rozwiązań e-commerce. Aktualne pozostają ryzyka 

rynkowe, w tym w zakresie kondycji klientów Grupy w obliczu pandemii, jakkolwiek Zarząd patrzy obecnie na drugie 

półrocze z większym optymizmem niż przed kwartałem.



44 

 

FABRITY - SEGMENT ROZWIĄZAŃ IT 

W pierwszym półroczu 2020 roku segment ten zanotował dynamikę przychodów rdr +51,5%, osiągając wartość 

sprzedaży na poziomie 10,9 mln zł. Segment wraz ze wzrostem skali utrzymuje wysoką rentowność EBIT, która 

wyniosła w pierwszym półroczu 18,4% (zysk operacyjny 2 mln zł).  

W samym II kw. br. segment wypracował 1,2 mln zł zysku operacyjnego, co oznacza wzrost o 1,3 mln zł wobec 

analogicznego okresu zeszłego roku. Na dobre wyniki finansowe za miniony kwartał miały wpływ zarówno czynniki 

po stronie przychodów, jak i kosztów. W związku z pandemią COVID-19 spółka wprawdzie zaobserwowała 

spowolnienie współpracy z niektórymi stałymi klientami, wynikające przede wszystkim z niepewności i ostrożności 

w inwestycjach, jednak dotyczyło to ostatecznie małej części klientów i nie miało charakteru daleko posuniętych 

cięć. Największe redukcje pochodziły od klientów z branży motoryzacyjnej w Polsce, Niemczech i Austrii.  

U pozostałych klientów redukcja zamówień była niezauważalna, nawet mimo deklarowanych przez klientów 

programów ograniczenia inwestycji. Wpłynął na to fakt, że FABRITY z reguły zaangażowane jest w długookresowe 

projekty o znacznej wadze biznesowej. W ostatecznym rozrachunku pandemia miała dodatni wpływ na przychody, 

w związku z tym, że firma zaczęła realizować projekty odpowiadające na potrzeby nowej rzeczywistości biznesowej. 

Ponadto, w pierwszej połowie roku FABRITY budowało w dalszym ciągu wzrost przychodów w oparciu o rozwój 

współpracy z klientami pozyskanymi jeszcze w 2019 roku, głównie na rynku krajów DACH.  

W związku z wybuchem pandemii spółka ograniczyła część kosztów związanych z działalnością handlową  

i inwestycje własne, co miało odzwierciedlenie w znacznie niższym wzroście zatrudnienia w porównaniu do wzrostu 

przychodów. Mając na uwadze istotne ryzyko biznesowe i niepewność związaną z pandemią, firma w okresie 

drugiego kwartału w dużo większym stopniu niż w poprzednich okresach bazowała na usługach obcych. Dzięki temu 

spółka zabezpieczyła się przed potencjalnym ryzykiem zwolnień we własnym zespole i obniżek wynagrodzeń na 

wypadek niekorzystnego rozwoju sytuacji. Jednocześnie warunki handlowe oferowane przez mniejsze firmy 

podwykonawcze były w tym okresie korzystne, a zaangażowanie ich w projekty FABRITY pozwoliło również tym 

firmom utrzymać zatrudnienie w sytuacji znacznego spadku zamówień, co rodzi przestrzeń do współpracy także  

w przyszłości.  

Drugi kwartał oraz przełom drugiego i trzeciego kwartału obfitował dodatkowo w kontrakty z nowymi klientami  

o znacznym potencjale. Spółka rozpoczęła duży projekt z zakresu telemedycyny dla jednego z istotnych holdingów 

na rynku dystrybucji leków w Polsce. Rozpoczęty został również znaczący, długookresowy projekt realizowany  

w USA we współpracy z jednym z software house’ów z Polski dla jednej z największych na świecie firm 

farmaceutycznych. FABRITY zawarło również kontrakt na realizację kolejnego kluczowego projektu softwareowego 

z polskim operatorem infrastruktury kolejowej oraz rozpoczęło współpracę z globalnym integratorem IT, realizując 

projekt dla klienta z sektora publicznego w jednym z krajów Europy Południowej.  

W pierwszym kwartale 2020 roku Zarząd spółki K2 Internet S.A., właściciela większościowego FABRITY, podjął 

decyzję o utworzeniu Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa K2 Digital Products (ZCP K2DP) w ramach spółki 

Agencja K2 Sp. z o.o., w celu włączenia ZCP K2DP do FABRITY Sp. z o.o. W ZCP K2DP umieszczona została część 

segmentu agencyjnego Grupy K2, zajmująca się świadczeniem usług z zakresu m.in. projektowania produktów 

cyfrowych, projektowania użyteczności (UX), tworzenia serwisów internetowych, aplikacji mobilnych, wdrażania 

systemów CMS, platform e-commerce, programów lojalnościowych i rozwiązań klasy marketing automation.  

W efekcie połączenia ma dojść do konsolidacji kompetencji związanych z tworzeniem oprogramowania w Grupie 



45 

K2, co przełożyć się ma na szereg synergii związanych z obsługą klientów z tych samych branż, poszerzeniem 

kompetencji technicznych, współdzieleniem zasobów projektowych, uwspólnieniem praktyk projektowych, 

organizacyjnych itp. Od dnia 1 marca 2020 r. kierownictwo operacyjne nad ZCP K2DP przejął Zarząd FABRITY, 

który w trakcie drugiego kwartału realizował działania przygotowujące do połączenia na płaszczyźnie operacyjnej, 

organizacyjnej i prawnej. W efekcie tych działań osiągnięto zamierzone rezultaty, tj. zabezpieczono realizację 

bieżących kontraktów, przygotowano cesje umów z klientami i dostawcami. Wdrożono szereg zmian, pozwalających 

na integrację procesów operacyjnych i oferty obu biznesów. W efekcie 31 lipca 2020 roku doszło do zawarcia umowy 

sprzedaży pomiędzy FABRITY Sp. z o.o. a K2 Internet S.A., na mocy której FABRITY nabyło ZCP K2DP za kwotę 

2,01 mln zł i włączyło z dniem 1 sierpnia K2 Digital Products w swoje struktury majątkowe i organizacyjne. Kwota 

transakcji może ulec korekcie ze względu na możliwość powstania do dnia 31 lipca wierzytelności lub zobowiązań 

związanych z działalnością ZCP K2DP, których wartość nie była znana na dzień zawarcia umowy. 

 

SEGMENT AGENCYJNY 

W pierwszym półroczu 2020 r. segment agencyjny osiągnął przychody w wysokości 12,7 mln zł, co było poziomem 

o  1,9 mln zł niższym niż rezultat sprzed roku. Przychody operacyjne, czyli przychody ze sprzedaży usług 

pomniejszone o koszty bezpośrednie zakupu usług mediowych, marketingowych i licencji miały wartość 8,1 mln zł, 

co zoznacza spadek rdr o blisko 1,9 mln zł. Jednocześnie z perspektywy ostatnich czterech kwartałów przychody 

wykazują się stabilnością, dlatego też skuteczne dostosowanie poziomu kosztów powinno skutkować stopniową 

poprawą wyników tego segmentu w kolejnych okresach. 

W pierwszym półroczu br. Agencja K2 przedłużyła współpracę na 2020 rok z firmą Samsung. Osiągnęła również 

sukcesy w obszarze pozyskiwania nowych klientów. W pierwszym kwartale, wraz z K2 Precise, wygrała przetarg na 

obsługę kreatywną sieci Carrefour, a w drugim kwartale br. wygrała dwa przetargi prowadzone przez firmę Brown 

Forman dla marek Jack Daniel's i Finlandia.  

Pod koniec pierwszego kwartału br. wraz z obostrzeniami sanitarnymi Agencja K2 przeszła w tryb pracy zdalnej, 

kontynuowany sprawnie przez cały drugi kwartał. Spółka przygotowała w tym czasie kilka kampanii dla 

swoich klientów - m.in. nową platformę komunikacji dla Carrefour Polska "Możemy jeść mądrze" oraz kampanię 

wielkanocną UPC. 

Spółka nadal podejmuje inicjatywy, mające na celu dostosowanie struktury kosztowej do aktualnej skali biznesu, 

która uległa redukcji z powodu ograniczenia zamówień ze strony klientów doświadczonych przez skutki pandemii. 

K2Bots.AI pozyskał w drugim kwartale br. kontrakt na uruchomienie 5 chatbotów dla wiodącej polskiej firmy 

odzieżowej. Premiera pierwszego bota zaplanowana jest na przełom sierpnia i września. Ponadto chatbot dla IKEA 

został uruchomiony w nowym kanale kontaktu (poza www) – na FB Messenger IKEA. Z kolei zasięg Chatbota Aurelia 

dla firmy Echo Development został rozszerzony na strony kolejnych kilkunastu inwestycji. Wszystkie trzy wdrożenia 

są obecnie najbardziej zaawansowanymi botami tekstowymi, jakie zostały wdrożone w języku polskim.  

K2Bots.AI planuje przyspieszyć uruchamianie chatbotów drugiej generacji dla nowych klientów w związku ze 

zwiększonym zainteresowaniem popytowymoraz doskonałymi wynikami, które notuje referencyjny chatbot drugiej 

generacji, wdrożony dla IKEA. 
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SEGMENT MEDIOWY 

K2 Precise, spółka segmentu mediowego Grupy K2, utrzymała w II kwartale poziom przychodów i poziomy 

rentowności z I kwartału br. W całym półroczu przychody segmentu miały wartość 25,5 mln zł (+30% rdr), a podobną 

dynamikę miały również przychody operacyjne (korekta o koszty bezpośrednie usług mediowych), które miały 

wartość 7,5 mln zł. Przełożyło się to na uzyskanie wyniku operacyjnego na poziomie 2,3 mln zł. Dalszy wzrost 

segmentu obarczony jest jednak istotnym ryzykiem, a otoczenie rynkowe można określić jako wymagające.  

W pierwszym półroczu 2020 K2 Precise kontynuowała współpracę ze wszystkimi kluczowymi klientami. 

W drugim kwartale 2020 r. do ich grona dołączyły takie podmioty jak: Tedee Sp. z o.o., firma produkująca zamki do 

drzwi sterowane smartfonem Smart Lock, Resibo – polska firma e-commerce, produkująca naturalne kosmetyki oraz 

Altom - polska firma e-commerce,  oferująca produkty wyposażenia łazienek, kuchni i salonu. 

Ponadto, kontynuując rozwój zaawansowanych kompetencji digitalowych, K2 Precise nawiązała partnerską 

współpracę z firmą SALESmanago, będącą platformą do prowadzenia działań marketing automation. Do tej pory K2 

Precise pracowała z systemami Synerise i Exponea. Aktualnie poszerzono więc portfolio o rozwiązanie bardziej 

adekwatne dla biznesów o mniejszej skali. 

 

OKTAWAVE - SEGMENT INFRASTRUKTURALNY 

Przychody segmentu w pierwszej połowie 2020 roku miały wartość 8,2 mln zł i były wyższe o 0,8 mln w stosunku 

do osiągniętych przed rokiem. Segment odnotował nieznaczną stratę operacyjną przed ujęciem kosztów programów 

opcyjnych w wysokości 0,1 mln zł. Jednocześnie segment poprawia rentowność z kwartału na kwartał. W ocenie 

spółki, dynamika przychodów w drugim kwartale była w niewielki sposób spowolniona przez ograniczenie zużycia 

zasobów chmurowych przez niektórych klientów w związku z pandemią COVID-19.  

W zakresie rozwoju usług i adaptacji do oczekiwań rynku, spółka intensywnie rozwija partnerstwa z chmurami 

globalnymi, czego efektem – poza szeregiem certyfikacji biznesowych i technicznych – jest rozwój współpracy na 

poziomie usług świadczonych wspólnie. Przykładem jest RDS on Oktawave, tj. usługa pozwalająca klientom chmury 

AWS na uruchamianie zarządzanych baz danych w należących do Oktawave centralnych danych zlokalizowanych 

w Polsce. Z kolei w ramach współpracy z VMware, spółka jako jedna z pierwszych w Polsce uzyskała certyfikat 

VMware Cloud on  AWS Solution Competency pozwalający na uruchamianiu usługi VMware Cloud (VMC)  

w Amazon Web Services (AWS). Firma uzyskała również status Google Cloud Partner w obszarach Sell & Service, 

jako kolejny krok w realizacji strategii multicloud. Jako certyfikowany partner jednej z największych chmur na 

świecie, OKTAWAVE może realizować projekty związane zarówno z odsprzedażą usług GCP, jak również wszelkie 

projekty migracyjne i utrzymaniowe na platformie nowego partnera.  
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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: 

 

1Podmiot powiązany z Grzegorzem Stulgisem – Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wcześniejsza nazwa 

spółki AGS A/S. 

2 Dane na podstawie listy osób uprawnionych do udziału w ZWZ K2 Internet S.A. w dniu 20 sierpnia 2020 r. 

 

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: 

1Podmiot powiązany z Grzegorzem Stulgisem – Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wcześniejsza nazwa 

spółki AGS A/S. 

2 Dane na podstawie listy osób uprawnionych do udziału w ZWZ K2 Internet S.A. w dniu 20 sierpnia 2020 r. 

 



48 

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: 

1Podmiot powiązany z Grzegorzem Stulgisem – Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wcześniejsza nazwa 

spółki AGS A/S. 

2 Dane na podstawie listy osób uprawnionych do udziału w ZWZ K2 Internet S.A. w dniu 20 sierpnia 2020 r. 

 

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 – Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wcześniejsza nazwa 

spółki AGS A/S. 

2 Dane na podstawie listy osób uprawnionych do udziału w ZWZ K2 Internet S.A. w dniu 20 sierpnia 2020 r. 

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. 
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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. 2.5.11. „Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych” oraz w pkt. 2.5.12. „Zobowiązania 

z tytułu kredytów i pożyczek” niniejszego skonsolidowanego raportu śródrocznego. 

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

Na dzień zatwierdzenia niniejszego raportu Zarząd ocenia sytuację płynnościową jako stabilną. Podobnie 

perspektywy możliwych do wypracowania rezultatów drugiego półrocza 2020 są bardziej optymistycznie niż po 

zakończeniu I kw. 2020.  

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 

30.06.2020 roku wynosiło 10,9 mln zł., natomiast środki pieniężne 9,9 mln zł. Wobec czego zadłużenie finansowe 

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

i wynosiło 1,0 mln zł. Wskaźnik płynności bieżącej (aktywa obrotowe podzielone przez krótkoterminowe 

zobowiązania i rezerwy) na dzień 30.06.2020 roku wynosił 1,4 i nie zmienił się wobec poprzedniego roku. 
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Czynniki ryzyka związane z otoczeniem 

Ogólna sytuacja gospodarcza 

Ogólna sytuacja gospodarcza Polski, w tym czynniki makroekonomiczne takie jak tempo wzrostu PKB, poziom 

inflacji i stóp procentowych, poziom inwestycji w gospodarce, poziom bezrobocia i związany z nim poziom 

konsumpcji prywatnej, bezpośrednio wpływają na decyzje przedsiębiorstw dotyczące wydatków, w tym także na 

świadczenia pracownicze. Wszystkie powyższe czynniki mają także wpływ na popyt na usługi oferowane przez 

Grupę K2 i przez to na jej sytuację finansową. 

Wyniki naszej działalności są w dużej mierze uzależnione od poziomu wydatków reklamowych, a z kolei popyt na 

reklamę jest zależy od warunków ekonomicznych.  

Niespodziewane zmiany sytuacji gospodarczej lub długotrwała dekoniunktura mogą pogorszyć również zdolność 

klientów Grupy, jej podwykonawców i dostawców do wywiązywania się z ich zobowiązań względem Grupy, 

skutkować ich niewypłacalnością lub upadłością, a także powodować ograniczenie sprzedaży określonych 

produktów i usług Grupy, w szczególności różnych form reklamy online. 

Niepewne perspektywy gospodarcze nie dają podstaw do wzrostu polskiego rynku reklamy, a powrót do negatywnej 

tendencji wpłynąłby niekorzystnie na przychody i wyniki z działalności Grupy. Nawet jeśli Polska w wyniku w/w 

czynników doświadczy niższego spadku PKB w porównaniu w innych krajów, nasi klienci, wśród których jest wiele 

międzynarodowych firm, mogą ograniczyć globalne i lokalne budżety reklamowe, co może skutkować zmniejszeniem 

popytu na polskim rynku reklamy, a w konsekwencji tego negatywnie wpłynąć na przychody i wyniki z działalności 

Grupy. 

Do okoliczności mogących mieć potencjalny wpływ na sytuację gospodarczą i preferencje zakupowe Klientów na 

usługi spółek z Grupy K2, a co za tym idzie realizowane wyniki Grupy K2, może mieć sytuacja związana z pandemią 

koronowirusa SARS-CoV-2 i epidemii COVID-19. Na dzień publikacji niniejszego raportu trudno przewidzieć jakie 

będą konsekwencje rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, Europie i na świecie. Skutki pandemii uzależnione 

są od czynników, które pozostają poza kontrolą Grupy K2 oraz związane są z wyjątkowo dużą niepewnością  

i zmiennością sytuacji rynkowej. Istnieje ryzyko, iż w przypadku długotrwałego pogorszenia sytuacji gospodarczej  

w Polsce lub na świecie, wystąpienia spadku popytu konsumpcyjnego lub zastosowania instrumentów polityki 

gospodarczej państwa, negatywnie wpłynie na pozycję rynkową Spółki, a realizowane przez nią wyniki finansowe 

mogą ulec pogorszeniu.   

W związku z pandemią i mając na uwadze zdrowie oraz bezpieczeństwo pracowników, klientów i kontrahentów,  

w Grupie K2 Internet podjęto decyzję o przejściu na pracę zdalną lub częściowo zdalną. Zmiana formy organizacji 

pracy, w tym prowadzenia spotkań i konwersacji on-line lub telefonicznie, wiąże się z utrudnieniami, dodatkowymi 

nakładami pracy oraz ryzykiem zmniejszonej efektywności. Czynniki te mogą mieć wpływ na wydajność pracy  

i efektywność prowadzenia projektów w Grupie K2 Internet. 

Ocena ryzyka: bardzo wysokie. 
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Ryzyko związane ze zmianami w otoczeniu prawnym oraz interpretacją przepisów podatkowych 

Niekorzystnym czynnikiem mającym potencjalny wpływ na działalność spółek Grupy K2 mogą być zmieniające się 

przepisy prawa, w tym zwłaszcza podatkowego i różne jego interpretacje. Polski system prawny charakteryzuje się 

częstymi zmianami. Ponadto, wiele z obowiązujących przepisów nie zostało sformułowanych w sposób precyzyjny  

i często brakuje ich jednoznacznej wykładni. Interpretacje przepisów podatkowych i innych ulegają częstym 

zmianom, a zarówno praktyka organów jak i orzecznictwo sądowe nie są jednolite. Powyższe czynniki zwiększają 

ryzyko dla spółki działającej na terytorium Polski w porównaniu do krajów z bardziej stabilnymi systemami 

prawnymi. W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe odmiennej interpretacji przepisów od będącej podstawą 

wyliczenia zobowiązania podatkowego przez Spółkę, sytuacja ta może mieć istotny wpływ na działalność Spółki, jej 

sytuację finansową i perspektywy rozwoju. 

Ocena ryzyka: wysokie. 

Ryzyko związane ze wzrostem konkurencji i spadkiem marż 

K2 funkcjonuje na bardzo konkurencyjnym rynku, na którym o zlecenia Klientów rywalizują firmy różnej skali 

działalności, przy czym w przypadku pewnej części projektów, rywalizacja taka ma charakter międzynarodowy. 

Dynamiczny rozwój Internetu spowodować może powstanie nowych podmiotów lub wejście na rynek polski nowych 

firm, dotychczas aktywnych w innych krajach lub na innych rynkach komunikacji marketingowej w Polsce. Ponadto 

nie można wykluczyć wzrostu presji konkurencyjnej na rynkach, na których Grupa prowadzi działalność,  

w następstwie konsolidacji spółek z branży internetowej w Polsce, w wyniku której może dość do umocnienia pozycji 

dotychczasowych bezpośrednich konkurentów Grupy lub do powstania nowych, bezpośrednich konkurentów 

Grupy, którzy dzięki większej skali działalności będą mogli skuteczniej konkurować z Grupą. Wystąpienie 

powyższych zdarzeń może wpłynąć na obniżenie marż, wzrost kosztów wynagrodzeń, działań marketingowych  

i badawczych podejmowanych w celu skutecznego konkurowania z obecnymi lub przyszłymi konkurentami  

i w związku z tym na pogorszenie wyników finansowych. 

Ocena ryzyka: wysokie. 

Czynniki ryzyka związane z działalnością prowadzoną przez Grupę K2 Internet 

Ryzyko związane z utratą kluczowych klientów bądź znaczące obniżenie wartości świadczonych usług 

K2 osiąga sprzedaż i wypracowuje zyski świadcząc usługi dla określonej liczby Klientów. Utrata jednego  

z kluczowych Klientów bądź znaczne ograniczenie wartości świadczonych usług na rzecz jednego lub kilku 

kluczowych Klientów może spowodować sytuację, w której niemożliwe będzie zastąpienie osiąganej sprzedaży oraz 

zysków zleceniami od innych odbiorców, a w rezultacie może skutkować pogorszeniem wyników finansowych. 

Ryzyko to może się zrealizować poprzez zaistnienie okoliczności całkowicie niezależnych od spółek Grupy,  

w szczególności zmian globalnych strategii i umów marketingowych Klientów międzynarodowych. 

Dotychczasowe doświadczenie w zaspokajaniu potrzeb Klientów i świadczenie usług o najwyższej jakości pozwala 

przypuszczać, że klienci są związani z K2 na dłuższy okres. Jednocześnie duży udział w przychodach K2 pochodzący 

od kilku dużych Klientów zwiększa ryzyko pogorszenia wyników finansowych w krótkim okresie.  

Ocena ryzyka: wysokie. 
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Ryzyko nieumiejętności spełnienia oczekiwań Klientów 

K2 świadczy usługi łączące w sobie różne kompetencje, w tym wiedzę i doświadczenie marketingowe, kreację 

reklamową oraz projektowanie i realizację systemów informatycznych. Ze względu na skomplikowaną naturę 

świadczonych usług, K2 może być narażona na większe ryzyko popełnienia błędu bądź opóźnienia w dostawie usług. 

Ryzyko to będzie tym większe im bardziej złożone są świadczone usługi. Jakikolwiek błąd czy opóźnienie może 

skutkować:  

- dodatkowymi kosztami związanymi z rozwiązaniem problemu, 

- opóźnieniem w zapłacie lub częściową utratą wynagrodzenia od Klienta, 

- niezadowoleniem Klienta, co może negatywnie wpłynąć na wiarygodność i reputację K2, 

- podnoszeniem przez Klienta roszczeń z tytułu zapłaty kar umownych i innych. 

K2 jest jedną z najczęściej nagradzanych organizacji na polskim rynku reklamy. Rokrocznie zdobywa szereg nagród 

w wielu krajowych i międzynarodowych konkursach. K2 osiąga również wysokie miejsca w rankingach satysfakcji 

Klientów.  

Ocena ryzyka: średnie. 

Ryzyko naruszenia praw z zakresu własności intelektualnej 

Podmioty trzecie mogą być w posiadaniu określonych praw własności intelektualnej, w tym prawa własności 

przemysłowej i praw autorskich, które są podobne bądź takie same jak te stosowane przez K2 w pracy lub polecane 

przez nią swoim kontrahentom. Osoby trzecie mogą w takiej sytuacji występować z roszczeniami przeciwko K2 bądź 

jej kontrahentom, argumentując, iż naruszono ich prawa własności intelektualnej. Związane z tym postępowanie 

sądowe może być kosztowne i absorbujące dla osób zarządzających K2. W sytuacji, gdy podmioty trzecie wystąpią  

z roszczeniem, obecni klienci K2 mogą żądać stosownego odszkodowania. 

Umowy zawierane przez K2 przewidują odpowiednie regulacje w zakresie własności intelektualnej.  

Ocena ryzyka: niskie. 

Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników 

Cennym aktywem K2 są zasoby ludzkie. Spółka działa w oparciu o wiedzę, doświadczenie i umiejętności swoich 

pracowników, wysokiej klasy specjalistów tworzących multidyscyplinarny, uzupełniający się zespół. Utrata 

pracowników mogłaby negatywnie wpłynąć na terminowość realizacji bieżących zadań oraz tempo kreowania 

nowych usług. Nie można wykluczyć, że konieczność przeprowadzenia rekrutacji i wdrożenia nowozatrudnionych 

pracowników opóźniłaby realizację oraz podniosła koszty realizacji zakontraktowanych przez Klientów usług, co 

mogłoby pogorszyć wyniki finansowe. Osoby wchodzące w skład kluczowego personelu mogą, z zastrzeżeniem 

postanowień wiążących ich ze Spółkami Grupy umów, zrezygnować z pełnionych funkcji. Takie rezygnacje mogą 

znacząco wpłynąć na działalność Grupy. Nie można zapewnić, że Grupa będzie zdolna do utrzymania współpracy ze 

wszystkimi lub niektórymi z osób z kluczowego personelu w przyszłości ani że utrzymanie lub pozyskiwanie 

kluczowego personelu nie będzie się wiązało ze wzrostem wynagrodzeń i koniecznością zaoferowania dodatkowych 

świadczeń na rzecz takich osób. Ponadto utrzymująca się wzrostowa tendencja na rynku płac oraz wynagrodzeń 
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pracowników i podwykonawców skutkuje tym, że Grupa w celu utrzymania konkurencyjności na rynku pracy i usług 

podwykonawców jest zmuszona do podwyższania wynagrodzeń szybciej lub częściej albo na większą skalę, niż 

historycznie miało to miejsce. Grupa nie może zapewnić, że będzie w stanie przenieść takie zwiększone koszty na 

swoich klientów dzięki podwyższeniu cen oferowanych usług, co może mieć istotny, negatywny wpływ na 

działalność Grupy, jej sytuację finansową oraz na wyniki jej działalności, a także na cenę Akcji. 

Ocena ryzyka: wysokie. 

Ryzyko związane z bezpieczeństwem informacji i ryzyko włamania do systemu informatycznego 

K2 odpowiedzialna jest za utrzymanie i wsparcie systemów informatycznych, które mogą być narażone na ataki  

z zewnątrz w celu np. przechwycenia danych lub w celu ich uszkodzenia. Ze względu na to, że K2 przechowuje na 

rzecz Klientów dane poufne lub objęte szczególną ochroną (jak dane osobowe), przechwycenie takich danych przez 

osoby trzecie może skutkować m.in. zerwaniem umowy i powstaniem roszczeń ze strony Klientów i innych stron, 

dotyczących w szczególności naruszenia chronionych prawem ich interesów.  

K2, aby zminimalizować ryzyko, na bieżąco aktualizuje oprogramowanie i dokonuje inwestycji w rozwiązania  

i urządzenia techniczne zabezpieczające przed dostępem do systemu nieuprawnionych osób. K2 wdrożyła także 

odpowiednie procedury wewnętrzne, których przestrzeganie minimalizuje powstanie ryzyk związanych  

z nieautoryzowanym dostępem do danych i systemów.  

Ocena ryzyka: niskie. 

Ryzyko związane z ciągłością działania systemów informatycznych  

Działalność K2 zależy od prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych, serwerów oraz infrastruktury 

telekomunikacyjnej, z których korzysta Grupa. Bezpieczeństwo tych systemów zależy od zdolności do udoskonalania 

obecnie stosowanych, a także od opracowywania oraz wdrażania nowych systemów i rozwiązań. W wyniku awarii, 

usterek lub innych zakłóceń prac w/w systemów informatycznych, serwerów lub infrastruktury telekomunikacyjnej 

mogą nastąpić czasowe zakłócenia w działaniu serwisów i usług dostarczanych przez Grupę na rzecz jej Klientów. 

W konsekwencji Grupa może ponieść dodatkowe lub nieprzewidziane koszty, naruszyć swoje zobowiązania wobec 

Klientów oraz narazić reputację Grupy. Kluczowe zatem jest zapewnienie prawidłowego procesu monitorowania, 

utrzymania i modernizacji infrastruktury Grupy, a także wprowadzanie procedur zapewniających nieprzerwane 

funkcjonowanie serwerów i systemów i reakcję w sytuacjach zakłóceń czy awarii. Systemy Grupy K2 są 

monitorowane w cyklu ciągłym, następuje rozbudowa i modernizacja infrastruktury a dotychczasowe doświadczenia 

w przypadku awarii i ataków na infrastrukturę typu DDoS (Distributed Denial of Service), potwierdzają wysoką 

skuteczność obowiązujących procedur. 

Ocena ryzyka: niskie. 

Ryzyko związane z niewywiązywaniem się Klientów z dotrzymania terminów płatności 

Przychody K2 pochodzą z realizacji umów o świadczenie określonych usług, w tym ramowych i wieloetapowych. 

Umowy te zawierają postanowienia co do terminów płatności. Istnieje ryzyko, że Klient nie dokona uzgodnionych 

płatności lub dokona ich nieterminowo. 
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K2 na bieżąco monitoruje swoje należności i dzięki temu minimalizuje ryzyko powstawania nieściągalnych 

należności. W okresie pandemii COVID-19 może dochodzić do częstszych sytuacji niewywiązywania się Klientów  

z płatności na rzecz Spółek Grupy. 

Ocena ryzyka: wysokie 

 

  

W zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, Zarząd K2 Internet S.A., realizując postanowienia uchwały 

Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oświadcza, że przestrzega zasad ładu 

korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 z mocą obowiązującą 

od dnia 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem tych opisanych w „Oświadczeniu dotyczącym stosowania zasad ładu 

korporacyjnego w K2 Internet S.A. w 2019 r.” z dnia 3 kwietnia 2020 r.  oraz w późniejszych komunikatach EBI, 

opublikowanych przez Emitenta. Pełne oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego stanowi odrębny dokument 

załączony do jednostkowego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za rok 2019. 

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących  

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania  

za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,  

Zarząd Spółki K2 Internet S.A. oświadcza, że:  

- wedle jego najlepszej wiedzy, śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz śródroczne 

skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2020 roku  

i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Grupę Kapitałową K2 Internet  

i Spółkę K2 Internet S.A. zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny 

sytuację majątkową i finansową Grupy i Spółki K2 Internet S.A. oraz ich wynik finansowy, a półroczne sprawozdanie 

z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2020 roku zawiera 

prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka. 



55 

     

 

 

 


		2020-08-27T14:11:46+0200


		2020-08-27T14:19:00+0200


		2020-08-27T14:20:58+0200


		2020-08-27T15:04:34+0200




