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

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

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

- z wyliczenia za okres 01.01.2021 – 30.06.2021 roku przyjęto kurs 1 EUR = 4,5472 PLN; 

- z wyliczenia za okres 01.01.2022 – 30.06.2022 roku przyjęto kurs 1 EUR = 4,6427 PLN. 

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

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

- na dzień 31.12.2021 roku 1 EUR = 4,5994 PLN; 

- na dzień 30.06.2022 roku 1 EUR = 4,6806 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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Kapitał podstawowy dzieli się na 2.317.655 akcji o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł. W spółce nie funkcjonują akcje uprzywilejowane.  
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Grupa Kapitałowa K2 Holding (Grupa K2 Holding, Grupa K2, Grupa), z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44a 

02-672 Warszawa, jest grupą spółek świadczących usługi IT, chmury obliczeniowej, zajmujących się tworzeniem 

rozwiązań dla handlu elektronicznego, serwisów internetowych oraz dostarczających reklamę internetową. Grupa 

K2 od 25 lat konsekwentnie buduje pozycję partnera największych polskich oraz zagranicznych organizacji we 

wszystkich aspektach ich obecności online. 

Nazwa jednostki sprawozdawczej: K2 Holding S.A. 

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje:  

- jednostkę dominującą K2 Holding S.A., 

- podmioty zależne (konsolidowane metodą pełną):  

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

• FABRITY Sp. z o.o., w którym jednostka dominująca posiadała na dzień bilansowy 80,0% udziałów,  

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

• PerfectBot Sp. z o.o., w którym jednostka dominująca posiada 82,0% udziałów, 

• Oktawave S.A. (zbyta spółka), w którym jednostka dominująca posiadała 90,1% akcji. 

- 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 Holding S.A.  

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

Siedziba na dzień sporządzenia sprawozdania: ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa, Polska  

Podstawowe miejsce prowadzenia działalności: Warszawa 

Państwo rejestracji: Polska 

Zmiana w nazwie jednostki sprawozdawczej lub innych danych identyfikujących, które nastąpiły od zakończenia 

poprzedniego okresu sprawozdawczego: nie wystąpiły 

Forma prawna: spółka akcyjna 

Nazwa jednostki dominującej najwyższego szczebla: K2 Holding S.A. 

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; 
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─ 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 Holding 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  

─ Michał Paschalis - Jakubowicz – Wiceprezes Zarządu  

─ Artur Piątek   – Wiceprezes Zarządu  

 

Skład Rady Nadzorczej: 

─ Janusz Żebrowski  – Przewodniczący Rady Nadzorczej  

─ Grzegorz Stulgis   – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej  

─ Maciej Klepacki   – Członek Rady Nadzorczej 

─ Jakub Menc   – Członek Rady Nadzorczej 

─ Przemysław Soroka  – Członek Rady Nadzorczej od 23 sierpnia 2022 roku 

─ Robert Rządca   – Członek Rady Nadzorczej do 23 sierpnia 2022 roku 

 

 

Dywidenda 

Dnia 23.08.2022 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednostki dominującej podjęło uchwałę nr 7, na podstawie 

której przeznaczono do podziału między akcjonariuszy jednostki dominującej tytułem dywidendy kwotę 

14.832.992,00 PLN  (słownie: czternaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt 

dwa złote), przy czym kwota 1.994.092,90 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące 

dziewięćdziesiąt dwa złote 90/100) pochodzi z zysku netto Spółki za 2021 rok, a kwota 12.838.899,10 zł (słownie: 

dwanaście milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 10/100) pochodzi 

z utworzonego z zysku kapitału zapasowego Spółki (Dywidenda za rok 2021). Oznacza to kwotę Dywidendy za rok 

2021 w wysokości 6,40 zł (słownie: sześć złotych 40/100) na jedną akcję Spółki.  

Dzień dywidendy za rok 2021 ustalono na 30 sierpnia 2022 roku, zaś dzień wypłaty dywidendy za rok 2021 na dzień 

6 września 2022 roku.  

Ponadto Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zarekomendowało Zarządowi Spółki wypłatę zaliczki na poczet 

przewidywanej dywidendy za rok 2022 w łącznej kwocie 4.635.310,00 zł (słownie: cztery miliony sześćset 
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trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziesięć złotych) tj. 2,00 zł (słownie: dwa złote) na jedną akcję Spółki (Zaliczka). 

Dywidenda za rok 2021 wraz z Zaliczką na poczet dywidendy za rok 2022, o których mowa powyżej wynosi łącznie 

19.468.302 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa złote), 8,40 zł 

(słownie: osiem złotych czterdzieści groszy) na każdą akcję Spółki. Decyzja co do wypłaty Zaliczki na poczet 

dywidendy za rok 2022, dzień ustalenia osób uprawnionych do niej oraz dzień wypłaty Zaliczki nie zostały jeszcze 

ogłoszone. 

 

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

Według stanu na dzień bilansowy, tj. 30 czerwca 2022 roku K2 Holding S.A. nie była w sposób pośredni lub 

bezpośredni kontrolowana przez inny podmiot. 

 

 

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 Holding S.A. byli: 

 

 

 

1 Dane na podstawie zawiadomienia z dnia 5.07.2022 r., opublikowanego Raportem bieżącym nr 16/2022, oraz korekty 

zawiadomienia z dnia 9.08.2022 r., opublikowanej Raportem bieżącym nr 20/2022. 
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Opis organizacji Grupy Kapitałowej K2 Holding na dzień 30 czerwca 2022 roku 

Na dzień 30 czerwca 2022 roku K2 Holding S.A. była podmiotem dominującym dla 4 spółek. Wszystkie jednostki 

zależne konsolidowane były metodą pełną.  

 
 

 

Szczegółowe informacje na temat zawarcia i wykonania umowy sprzedaży spółki zależnej Oktawave S.A. znajdują 

się w nocie nr 2.5.21.
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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 2022 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 Holding na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz dane porównawcze na dzień 31 grudnia 2021 

roku, jak również na dzień 30 czerwca 2021 roku, wyniki jej działalności za okres 6 i 3 miesięcy oraz przepływy 

pieniężne za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2022 roku i 30 czerwca 2021 roku. Zawiera również 

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

dnia 30 czerwca 2022 roku i 30 czerwca 2021 roku oraz za okres 12 miesięcy, zakończony dnia 31 grudnia 2021 

roku. 

Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej K2 Holding 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 Holding 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 2021. 

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. Przy dokonywaniu oceny zdolności Grupy do kontynuowania 

działalności Zarząd uwzględnił istniejące i przewidywane skutki pandemii COVID-19 na jej działalność. 
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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 30 sierpnia 2022 roku. 

 

 

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 2021. 
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Działalność Grupy K2 została przedstawiona w ramach 3 biznesowych segmentów operacyjnych oraz dodatkowo 

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

i pozostałą działalnością niezwiązaną z działalnością segmentów biznesowych. W ramach ujęcia segmentowego 

ujawniono dodatkową kategorię zwaną „Przychodami operacyjnymi”. Stanowią je przychody ze sprzedaży 

pomniejszone o koszty zakupu usług mediowych, marketingowych i licencji celem dalszej odsprzedaży a także inne 

koszty związane z refakturami i podnajmem oraz koszty projektowe związane z udziałem firm trzecich. Tak ujęta 

kategoria przychodów operacyjnych ma za zadanie lepiej zobrazować kategorię przychodów w największym stopniu 

przekładającą się na zyskowność. 

Segmenty biznesowe Grupy K2: 

• Segment Software (spółka Fabrity) dostarczający kompleksowe wsparcie w zakresie tworzenia oprogramowania 

dla biznesu, doradztwa i realizacji projektów informatycznych, projektowania produktów cyfrowych i rozwiązań 

e - commerce.  

• Segment Cloud (zbyta spółka Oktawave) świadczący usługi przetwarzania danych w chmurze pod marką 

OKTAWAVE, wsparcie biznesu w transformacji chmurowej, migracja i zarządzanie chmurą obliczeniową w oparciu 

o platformy Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform lub OKTAWAVE, Big Data, 

konteneryzacja i usługi DevOps. 

• Segment Marketing w ramach którego działają trzy jednostki biznesowe: K2 Precise – prowadzenie kampanii 

digitalowych, kompleksowe wsparcie e-commerce, usługi specjalistyczne jak social, programmatic, performance, 

SEO/SEM, business intelligence, analityka, usługi planowania mediów. K2 Create (spółka Agencja K2) – działalność 

agencyjna, projektowanie i prowadzenie kampanii zintegrowanych we wszystkich mediach, opracowanie 

i wdrażanie strategii komunikacji marek. PerfectBot – chatboty drugiej generacji, które rozumieją większość pytań 

klientów, dzięki czemu realnie odciążają Contact Center.  

• SSC (shared services center) jest częścią Grupy odpowiedzialną za świadczenie usług o charakterze pomocniczym 

na rzecz spółek wchodzących w skład głównych Segmentów Grupy. Są to m.in. usługi księgowe, kontrolingowe, 

zarządzania zasobami ludzkimi, rozliczania wynagrodzeń, wsparcia i bezpieczeństwa IT czy zarządzania 

strategicznego holdingiem. Usługi te w przeważającej większości świadczone są przez spółkę K2 Holding S.A. 

Prezentacja segmentów została przedstawiona łącznie z działalnością kontynuowaną oraz grupą aktywów zbytych 

bez istotnych zmian w prezentacji w stosunku do roku ubiegłego. Dodatkowe informacje znajdują się w nocie 2.5.24 

oraz 2.5.25. 
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OKTAWAVE S.A. 

Kierownictwo Spółki K2 Holding S.A. przyznało programy płatności w formie udziałów dla kluczowych menedżerów 

Spółki zależnej OKTAWAVE S.A. Programy zakładały możliwość nabycia przez tych menedżerów udziałów 

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

program płatności w formie akcji. W ramach pierwszego etapu tego programu osoby nabyły 2.558 akcji w Spółce od 

K2 Holding S.A. (dawniej: K2 Internet S.A.), za stałą cenę 2.558 zł (tj. 1 zł za akcję). Koszty programu zostały 

uwzględnione w całości w roku 2019. Na podstawie wyników za rok 2019 przewidzianych do przydzielenia było 

830 akcji Spółki. W dniu 4 lutego 2022 r. zostały zawarte umowy sprzedaży akcji OKTAWAVE S.A. pomiędzy 

Emitentem a osobami uprawnionymi do udziału w programie motywacyjnym dla kadry zarządzającej spółki zależnej 

Emitenta OKTAWAVE S.A. w ramach realizacji Programu Drugiego Etapu przyjętego na podstawie uchwały 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OKTAWAVE S.A. z dnia 20 listopada 2020 r., w wykonaniu 

opcji call przysługujących za rok 2019 (Umowy sprzedaży). W wyniku zawarcia Umów sprzedaży Emitent dokonał 

zbycia na rzecz osób uprawnionych 759 sztuk akcji OKTAWAVE S.A., stanowiących 1,63% kapitału zakładowego 

spółki OKTAWAVE S.A.  

Dnia 10 czerwca 2022 r. w procesie zbycia przez emitenta wszystkich akcji Spółki OKTAWAVE S.A. osoby 

uprawnione nabyły 2.227 akcji dodatkowych związanych z tzw. opcją przyspieszonego wyjścia, co stanowiło koszt 

realizacji Transakcji Wyjścia. 

Na dzień publikacji sprawozdania finansowego program opcji OKTAWAVE został zakończony, a emitent nie posiada 

akcji w OKTAWAVE S.A. 

 

K2 Holding S.A. 

Grupa postanowiła wprowadzić program motywacyjny, w ramach którego określone osoby uzyskują możliwość 

nabycia akcji Spółki. Program Motywacyjny K2 Holding został wprowadzony na podstawie Uchwały nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 18 listopada 2020 roku, zmienioną uchwałą z dnia 

17 grudnia 2020 roku i zmienioną uchwałą z dnia 23 sierpnia 2022 roku.  

Przedmiotem programu motywacyjnego jest warunkowe podwyższenia kapitału zakładowego spółki o nie więcej niż 

150 000 złotych, poprzez emisję nie więcej niż 150 000 akcji. Celem warunkowego podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia Akcji Motywacyjnych uprawnionym z Warrantów 

Subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów 

subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego, zmiany Statutu. 

Osobami uprawnionymi do nabycia akcji Spółki w ramach Programu Motywacyjnego K2 Holding Spółka Akcyjna 

emitowanych w ramach kapitału warunkowego oraz zmiany Statutu jest trzech obecnych członków zarządu. Kwota 

kosztu związanego z Programem rozpoznanego w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku wynosi 1.175 tys. zł, 

a w roku 2022 do dnia 30 czerwca 282 tys. zł. 
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Zgodnie z raportem bieżącym RB 34/2021 z dnia 13 października 2021 r., w dniu 13 października 2021 r., osoby 

uprawnione – członkowie Zarządu K2 Holding S.A., objęli łącznie 30.000 sztuk niezbywalnych w drodze czynności 

prawnej warrantów subskrypcyjnych serii C1 (dalej: „Warranty subskrypcyjne”) uprawniających do objęcia takiej 

samej ilości sztuk akcji zwykłych serii B.  

Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych jest wynikiem spełnienia się warunków opisanych w § 3 pkt. 10 – 11 uchwały 

nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Holding S.A. z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia 

programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji warrantów 

subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów 

subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego, zmiany Statutu oraz uchylenia uchwały 

nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 listopada 2020 r. 

Warranty Subskrypcyjne zostały objęte nieodpłatnie w formie zdematerializowanej. Wydanie Warrantów 

Subskrypcyjnych oraz powstanie praw z nich wynikających nastąpiło w dniu ich pierwszego zapisania na 

rachunkach papierów wartościowych Osób Uprawnionych, tj. w dniu 2 listopada 2021 r. zgodnie z raportem 

bieżącym nr 36/2021 z dnia 4 listopada 2021 r. 

Dnia 23.08.2022 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednostki dominującej podjęło uchwałę nr 2, w której uznaje 

się, że zostały spełnione przesłanki realizacji celów programu motywacyjnego. Do dnia publikacji niniejszego raportu 

nie podjęto decyzji w sprawie przyznania pozostałych przysługujących członkom zarządu warrantów 

subskrypcyjnych. 
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1

1Na pozycję usługi obce składają się głównie koszty zakupu usług mediowych, produkcji reklamowych oraz innych podwykonawców.  

 

 

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

bilansowego. 
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Przychody z tytułu umów o świadczenie usług ujmuje się poprzez odniesienie do stopnia zaawansowania realizacji 

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

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

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

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

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

 

 

W okresie od przekazania poprzedniego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zobowiązaniach i aktywach 

finansowych Spółek z Grupy K2 zaszły następujące zmiany: 

-  przetargowa gwarancja bankowa z dnia 28.07.2022 roku, na łączną kwotę 45 tys. PLN, obowiązująca do 

dnia 31.12.2022 roku. 

 

 

Dnia 22 sierpnia 2022 roku 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 Holding S.A. w wysokości 6 mln zł, K2 Precise S.A. w wysokości 

6 mln zł, FABRITY Sp. z o.o. w wysokości 8 mln zł, Agencja K2 Sp. z o.o. w wysokości 6 mln zł. Kredyt udzielony jest 

do dnia 29 sierpnia 2023 roku, 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 30 listopada 2026 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. 

 

 

Nie miały miejsca. 
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Zarząd Jednostki Dominującej, na podstawie uchwały numer 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

z dnia 16 czerwca 2015 r. realizował skup akcji własnych celem ich umorzenia. Do dnia 30 czerwca 2022 roku Spółka 

nabyła łącznie 167.377 szt. akcji własnych o wartości 1.745 tys. zł.  

W dniu 15 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy K2 Holding S.A. (ZWZ) podjęło Uchwałę 

nr 21 w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji 

własnych oraz zmiany Statutu Spółki, w ramach której ZWZ umorzyło 1.350 akcji własnych oraz obniżyło kapitał 

zakładowy K2 Holding S.A. o kwotę 1.350,00 zł, tj. z kwoty 2.319.005,00 zł do kwoty 2.317.655,00 zł. Obniżenie 

kapitału oraz związana z tym zmiana Statutu została zarejestrowana w dniu 13 września 2021 r. 

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Spółka nie posiadała akcji własnych. 

W dniu 23 sierpnia 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło Uchwałę nr 23 w 

sprawie zmiany uchwały nr 22 z dnia 16 czerwca 2015 r. (w brzmieniu nadanym jej uchwałą nr 4 z dnia 18 listopada 

2020 r.) w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych K2 Holding S.A. w celu ich 

umorzenia. 

 

 

Grupa nie posiada poczynionych zobowiązań na rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.  

  

 

Ponadto w ramach transakcji sprzedaży akcji spółki Oktawave S.A. Wiceprezes Zarządu – Michał Paschalis-Jakubowicz otrzymał 95 tys. zł w ramach 

umowy o usługi doradcze związane z transakcją oraz 945 tys. zł jako cenę sprzedaży posiadanych akcji Oktawave S.A. Dnia 10 czerwca 2022 r. zostało 

zawarte porozumienie z Panem Michałem Paschalisem-Jakubowiczem, w którym nabył prawo do wykonania Opcji Call w odniesieniu do 1.149 akcji. 

Łączna liczba posiadanych akcji wyniosła 1.571. 
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Podatek dochodowy liczony jest poprzez pomnożenie podstawy opodatkowania stawką podatku dochodowego, która 

wynosi 19%. W przypadku, gdy zaistnieją istotne różnice przejściowe ujawniane są aktywa i rezerwy na podatek 

odroczony.  

GK K2 Holding wykazała w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym stawkę podatku dochodowego na poziomie 

14%. Wynika ona z różnicy pomiędzy wynikiem jednostkowym, zbliżonym do podatkowego i skonsolidowanym 

zrealizowanym na sprzedaży akcji OKTAWAVE S.A. Wynik skonsolidowany był wyższy o 7,1 mln zł. 

Po uwzględnieniu wszystkich różnic nie przejściowych, stopa podatkowa wyniesie 19%. 

 

 

 

Powyższe instrumenty finansowe zostały wycenione według zamortyzowanego kosztu. 

Wartość godziwa powyższych instrumentów finansowych nie odbiega w istotny sposób od ich wartości bilansowej. 
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1W kwocie 311 tys. zł zawarte są odpisy na należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 310 tys. zł oraz odpisy na 

pozostałe należności w kwocie 1 tys. zł. 

2W kwocie 235 tys. zł zawarte są odpisy na należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 231 tys. zł oraz odpisy na 

pozostałe należności w kwocie 4 tys. zł 

 

 

 

 

Wpływ sytuacji polityczno – gospodarczej na terytorium Ukrainy 

Wojna w Ukrainie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem makroekonomicznym dotyczącym, m. in. wzrostu 

niepewności, wahania kursów walut, ryzyka inflacji czy poziomu stóp procentowych. Grupa K2 Holding S.A. nie 

posiada żadnych istotnych dostawców oraz odbiorców w tym rejonie, niemniej biznesy Grupy pozostają pod 

wpływem czynników makroekonomicznych związanych wojną w Ukrainie i kryzysem energetycznym. Grupa na 

bieżąco monitoruje wpływ wydarzeń na działalność spółek.  

 

Wpływ pandemii COVID-19 na działalność Grupy K2 Holding 

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

COVID-19 na rynek technologiczny, reklamowy oraz działalność Grupy K2. Na bazie stale aktualizowanych 

informacji dot. poziomu zamówień i wpływu pandemii na zamówienia Klientów, Zarząd K2 na bieżąco dokonuje 

oceny płynności w krótkim i średnim okresie. Na dzień zatwierdzenia niniejszego raportu Zarząd ocenia sytuację 

płynnościową jako bezpieczną. Monitoring kluczowych wartości finansowych odbywa się w sposób ciągły, w tym 

zwłaszcza poziomu przewidywanych przychodów i struktury należności handlowych. 

Jednocześnie Zarząd dostrzega czynniki ryzyka związane z niestabilnością otoczenia rynkowego, skutkami 

rozprzestrzeniania się koronawirusa i wpływem potencjalnych kolejnych fal zachorowań na czynniki 

makroekonomiczne, społeczne, ale także na działalność Klientów jak i Spółek Grupy K2 m.in. w zakresie organizacji 

pracy, motywacji pracowników, utrzymania efektywności pracy i kultury organizacyjnej. Czynniki te mogą mieć 

istotny wpływ na przychody i wyniki Grupy K2 w kolejnych kwartałach. Przebieg i skutki pandemii pozostają poza 

kontrolą Grupy K2 oraz związane są z wyjątkowo dużą niepewnością i zmiennością sytuacji rynkowej i społecznej.  
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Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży akcji spółki zależnej Oktawave S.A. 

Dnia 21 czerwca 2022 r. K2 Holding S.A. oraz pozostali akcjonariusze mniejszościowi zawarli i wykonali (za 

pośrednictwem Trigon Dom Maklerski Trigon SA) umowę sprzedaży 100% akcji spółki zależnej – Oktawave S.A. 

(Spółka). W ramach Transakcji K2 Holding S.A. sprzedała na rzecz Netia S.A. 41.887 akcji reprezentujących 90,08% 

kapitału zakładowego Spółki. 

Cena Sprzedaży 1 akcji Spółki wynosiła 601,56 PLN co oznacza cenę 27.972.727,00 PLN za 100% akcji Spółki w tym 

25.197.711,27 PLN za 41.887 akcji zbytych przez K2 Holding S.A. Umowa nie przewiduje odroczonych płatności Ceny 

Sprzedaży lub jej części. Pełna wartość Ceny Sprzedaży została zapłacona w dniu transakcji, a środki ze sprzedaży 

zostały planowo przekazane Emitentowi przez Dom Maklerski pośredniczący w transakcji w dniu 22 czerwca 2022 r. 

Cena Sprzedaży - 100% akcji Spółki została ustalona na podstawie mechanizmu wartości przedsiębiorstwa Spółki 

w kwocie 33.700.000,00 PLN na bazie „cash free debt free”, czyli pomniejszonego o zadłużenie finansowe netto 

Spółki oraz dokonaną korektę kapitału obrotowego netto Spółki, na podstawie danych finansowych Spółki na dzień 

30 kwietnia 2022 r. Cena Sprzedaży może podlegać korekcie in minus według stanu na dzień 31 maja 2022 r. 

w oparciu o zmianę zadłużenia finansowego netto oraz korektę kapitału obrotowego netto Spółki, która to powinna 

zostać dokonana w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r. 

Korekta Ceny Sprzedaży będzie dokonana wyłącznie, o ile zmniejszenie Ceny Sprzedaży w wyniku korekty 

przekroczy wartość 50.000 PLN. Jednocześnie w ramach Transakcji Netia S.A. spłaciła zadłużenie Spółki wobec 

K2 Holding S.A. z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 6.500.000 PLN. Kwota spłaty pożyczki została przekazana 

Emitentowi przez Dom Maklerski pośredniczący w transakcji w dniu 22 czerwca 2022 r. 

 

 

 

Sprzedaż udziałów w spółce zależnej PerfectBot Sp. z o.o. 

Dnia 18 sierpnia 2022 r. została zawarta umowa sprzedaży udziałów członkom kluczowego kierownictwa Spółki 

PerfectBot Sp. z o.o. K2 Holding S.A. sprzedała łącznie 64 udziały za cenę jednostkową Dodatkowego Udziału 

wynoszącą 50 zł za każdy udział. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania K2 Holding S.A. posiada 50% 

udziałów Spółki PerfectBot Sp. z o.o. 

Przedłużenie umowy kredytowej 

Dnia 22 sierpnia 2022 roku została przedłużona umowa kredytowa z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. 

o kredyt w rachunku bieżącym. Szczegóły dotyczące umowy zostały opisane w nocie 2.5.12. 

Uchwalona dywidenda 

Dnia  23  sierpnia  2022  r.  Walne  Zgromadzenie  Akcjonariuszy  jednostki  dominującej  podjęło  uchwałę  nr  7 

w sprawie wypłaty dywidendy. Szczegóły znajdują się w nocie 2.5.1.   
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Zgodnie z raportem bieżącym nr 6/2022 Zarząd K2 Holding S.A. poinformował, że w dniu 12 kwietnia 2022 r. Spółka 

otrzymała ofertę zakupu 100 % akcji spółki zależnej Oktawave S.A. Dnia 21 czerwca 2022 r. K2 Holding S.A. oraz 

pozostali akcjonariusze mniejszościowi zawarli i wykonali (za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski Trigon SA) 

umowę sprzedaży 100% akcji spółki zależnej – Oktawave S.A. W ramach Transakcji K2 Holding S.A. sprzedała na 

rzecz Netia S.A. 41.887 akcji reprezentujących 90,08% kapitału zakładowego Spółki. 

W związku z tym dokonano szereg przekształceń mających na celu wyodrębnienie i prezentację spółki zależnej 

Oktawave S.A. jako Grupy aktywów do zbycia w danych porównawczych oraz zbytej spółki w bieżącym okresie. 

 

 

*dane po wyłączeniach technicznych wg not. 2.5.23 i 2.5.24 
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Przepływy pieniężne na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych wyniosły 986 tys. zł 

w 2 półroczu 2022 oraz 764 tys. zł w 2 półroczu 2021 r. 
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W związku z klasyfikacją na dzień 30 czerwca 2021 roku aktywów i zobowiązań zbytej spółki zależnej Oktawave 

S.A. jako Grupy aktywów do zbycia, dane porównawcze zostały odpowiednio przekształcone celem zaprezentowania 

wyniku z działalności grupy aktywów do zbycia, co zostało zaprezentowane w tabeli poniżej. 

 

*Wyłączenia techniczne 
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*Wartość przekształconych aktywów obrotowych to kwota aktywów obrotowych zatwierdzonych pomniejszonych 

o wartość aktywów obrotowych Grupy aktywów do zbycia i powiększona o pełną kwotę Grupy aktywów do zbycia. 
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**Wartość przekształconych zobowiązań i rezerw krótkoterminowych to kwota zobowiązań i rezerw 

krótkoterminowych zatwierdzonych pomniejszonych o wartość zobowiązań i rezerw krótkoterminowych Grupy 

aktywów do zbycia i powiększona o pełną kwotę zobowiązań bezpośrednio związanych z Grupą aktywów do zbycia. 

  

 

 

 

*Wyłączenia techniczne
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¹

    

      

  

  

 

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

skróconego śródrocznego 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 01.01.2021 – 30.06.2021 roku przyjęto kurs 1 EUR = 4,5472 PLN; 

- z wyliczenia za okres 01.01.2022 – 30.06.2022 roku przyjęto kurs 1 EUR = 4,6427 PLN. 

Do przeliczenia pozycji ze skróconego śródrocznego sprawozdania z sytuacji finansowej przyjęto średni kurs NBP ustalony na ostatni dzień 

okresu, którego dotyczą prezentowane dane, tj.: 

- na dzień 31.12.2021 roku 1 EUR = 4,5994 PLN; 

- na dzień 30.06.2022 roku 1 EUR = 4,6806 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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Kapitał podstawowy dzieli się na 2.317.655 akcji o wartości nominalnej wynoszącej 1 zł. W spółce nie funkcjonują akcje uprzywilejowane.  
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Oświadczenie o zgodności z MSSF 

Niniejsze skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi 

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

i obowiązującymi na dzień 30 czerwca 2022 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 Holding na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz dane porównawcze na dzień 31 grudnia 2021 roku, jak również na 

dzień 30 czerwca 2021 roku, wyniki jej działalności za okres 6 i 3 miesięcy oraz przepływy pieniężne za okres 

6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2022 roku i 30 czerwca 2021 roku. Zawiera również skrócone śródroczne 

jednostkowe zestawienie ze zmian w kapitale własnym za okres 6 miesięcy, zakończony dnia 30 czerwca 2022 roku 

i 30 czerwca 2021 roku oraz za okres 12 miesięcy, zakończony dnia 31 grudnia 2021 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 Holding S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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 Holding S.A. za rok zakończony 

31 grudnia 2021 r.  

Waluta pomiaru i waluta sprawozdania finansowego 

Walutą pomiaru Spółki i walutą sprawozdawczą niniejszego skróconego śródrocznego 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 sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego 

nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę. 

Kierownictwo K2 Holding na bieżąco analizuje sytuację gospodarczą i wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 i epidemii 

COVID-19 na działalność Spółki. Skutki pandemii uzależnione są od czynników, które pozostają poza kontrolą Spółki 

oraz związane są z wyjątkowo dużą niepewnością i zmiennością sytuacji rynkowej. 
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Zatwierdzenie skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 

Niniejsze skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki 

w dniu 30 sierpnia 2022 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. 

2 Pozostałe udziały posiadają członkowie kluczowego kierownictwa PerfectBot Sp. z o.o. 

Testy na trwałą utratę wartości w jednostkach zależnych zostały przeprowadzone na koniec 2021 roku i są przedstawione 

w sprawozdaniu rocznym.  

 

 

OKTAWAVE S.A. 

Kierownictwo Spółki K2 Holding S.A. przyznało programy płatności w formie udziałów dla kluczowych menedżerów 

Spółki zależnej OKTAWAVE S.A. Programy zakładały możliwość nabycia przez tych menedżerów udziałów 

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

program płatności w formie akcji. W ramach pierwszego etapu tego programu osoby nabyły 2.558 akcji w Spółce od 

K2 Holding S.A. (dawniej: K2 Internet S.A.), za stałą cenę 2.558 zł (tj. 1 zł za akcję). Koszty programu zostały 

uwzględnione w całości w roku 2019. Na podstawie wyników za rok 2019 przewidzianych do przydzielenia było 

830 akcji Spółki. W dniu 4 lutego 2022 r. zostały zawarte umowy sprzedaży akcji OKTAWAVE S.A. pomiędzy 

Emitentem a osobami uprawnionymi do udziału w programie motywacyjnym dla kadry zarządzającej spółki zależnej 

Emitenta OKTAWAVE S.A. w ramach realizacji Programu Drugiego Etapu przyjętego na podstawie uchwały 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OKTAWAVE S.A. z dnia 20 listopada 2020 r., w wykonaniu 

opcji call przysługujących za rok 2019 (Umowy sprzedaży). W wyniku zawarcia Umów sprzedaży Emitent dokonał 

zbycia na rzecz osób uprawnionych 759 sztuk akcji OKTAWAVE S.A., stanowiących 1,63% kapitału zakładowego 

spółki OKTAWAVE S.A.  
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Dnia 10 czerwca 2022 r. w procesie zbycia przez emitenta wszystkich akcji Spółki OKTAWAVE S.A. osoby 

uprawnione nabyły 2.227 akcji dodatkowych związanych z tzw. opcją przyspieszonego wyjścia, co stanowiło koszt 

realizacji Transakcji Wyjścia. 

Na dzień publikacji sprawozdania finansowego program opcji OKTAWAVE został zakończony, a emitent nie posiada 

akcji w OKTAWAVE S.A. 

 

K2 Holding S.A. 

Grupa postanowiła wprowadzić program motywacyjny, w ramach którego określone osoby uzyskują możliwość 

nabycia akcji Spółki. Program Motywacyjny K2 Holding został wprowadzony na podstawie Uchwały nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 18 listopada 2020 roku, zmienioną uchwałą z dnia 

17 grudnia 2020 roku i zmienioną uchwałą z dnia 23 sierpnia 2022 roku.  

Przedmiotem programu motywacyjnego jest warunkowe podwyższenia kapitału zakładowego spółki o nie więcej niż 

150 000 złotych, poprzez emisję nie więcej niż 150 000 akcji. Celem warunkowego podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia Akcji Motywacyjnych uprawnionym z Warrantów 

Subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów 

subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego, zmiany Statutu. 

Osobami uprawnionymi do nabycia akcji Spółki w ramach Programu Motywacyjnego K2 Holding Spółka Akcyjna 

emitowanych w ramach kapitału warunkowego oraz zmiany Statutu jest trzech obecnych członków zarządu. Kwota 

kosztu związanego z Programem rozpoznanego w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku wynosi 1.175 tys. zł, 

a w roku 2022 do dnia 30 czerwca 282 tys. zł. 

Zgodnie z raportem bieżącym RB 34/2021 z dnia 13 października 2021 r., w dniu 13 października 2021 r., osoby 

uprawnione – członkowie Zarządu K2 Holding S.A., objęli łącznie 30.000 sztuk niezbywalnych w drodze czynności 

prawnej warrantów subskrypcyjnych serii C1 (dalej: „Warranty subskrypcyjne”) uprawniających do objęcia takiej 

samej ilości sztuk akcji zwykłych serii B.  

Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych jest wynikiem spełnienia się warunków opisanych w § 3 pkt. 10 – 11 uchwały 

nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Holding S.A. z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia 

programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji warrantów 

subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów 

subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego, zmiany Statutu oraz uchylenia uchwały 

nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 listopada 2020 r. 

Warranty Subskrypcyjne zostały objęte nieodpłatnie w formie zdematerializowanej. Wydanie Warrantów 

Subskrypcyjnych oraz powstanie praw z nich wynikających nastąpiło w dniu ich pierwszego zapisania na 

rachunkach papierów wartościowych Osób Uprawnionych, tj. w dniu 2 listopada 2021 r. zgodnie z raportem 

bieżącym nr 36/2021 z dnia 4 listopada 2021 r. 

Dnia 23.08.2022 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednostki dominującej podjęło uchwałę nr 2, w której uznaje 

się, że zostały spełnione przesłanki realizacji celów programu motywacyjnego. Do dnia publikacji niniejszego 
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sprawozdania nie podjęto decyzji w sprawie przyznania pozostałych przysługujących członkom zarządu warrantów 

subskrypcyjnych. 

 

 

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

bilansowego. 

 

 

W prezentowanym okresie w spółce K2 Holding 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.  

 

 

 

Ponadto w ramach transakcji sprzedaży akcji spółki Oktawave S.A. Wiceprezes Zarządu – Michał Paschalis-Jakubowicz otrzymał 95 tys. zł w ramach 

umowy o usługi doradcze związane z transakcją oraz 945 tys. zł jako cenę sprzedaży posiadanych akcji Oktawave S.A. Dnia 10 czerwca 2022 r. zostało 

zawarte porozumienie z Panem Michałem Paschalisem-Jakubowiczem, w którym nabył prawo do wykonania Opcji Call w odniesieniu do 1.149 akcji. 

Łączna liczba posiadanych akcji wyniosła 1.571. 
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Wykazane wynagrodzenie Zarządu dotyczy jedynie K2 Holding S.A. Członkowie Zarządu pobierają także 

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

Kapitałowej K2 Holding prezentowane jest w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy K2 Holding. 

 

 

 

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

wynosi 19%. W przypadku, gdy zaistnieją istotne różnice przejściowe ujawniane są aktywa i rezerwy na podatek 

odroczony.  

K2 Holding S.A. wykazała w sprawozdaniu finansowym stawkę podatku na poziomie 18 %. Kluczową różnicą nie 

przejściową, determinującą niską podstawę opodatkowania był przychód z niepodatkowanej dywidendy w kwocie 

1.786 tys. złotych. Ponadto do kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu zaliczony został koszt 

programu opcyjnego na kwotę 282 tys. złotych oraz inne koszty trwale nie stanowiące koszów uzyskania 

przychodów. 

Po uwzględnieniu wszystkich różnic nie przejściowych, stopa podatkowa wyniesie 19%. 

 

 

Powyższe instrumenty finansowe zostały wycenione według zamortyzowanego kosztu. 

Wartość godziwa powyższych instrumentów finansowych nie odbiega w istotny sposób od ich wartości bilansowej. 
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K2 Holding S.A. wykonuje głównie działalność wsparcia administracyjnego dla podmiotów z Grupy Kapitałowej 

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

w związku z powyższym w sprawozdaniu finansowym nie wyszczególnia się segmentów operacyjnych.  

Segmenty operacyjne zostały wyodrębniane na poziomie Grupy Kapitałowej K2 Holding i zawarte 

w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 

 

 

Sprzedaż udziałów w spółce zależnej PerfectBot Sp. z o.o. 

Dnia 18 sierpnia 2022 r. została zawarta umowa sprzedaży udziałów członkom kluczowego kierownictwa Spółki 

PerfectBot Sp. z o.o. K2 Holding S.A. sprzedała łącznie 64 udziały za cenę jednostkową Dodatkowego Udziału 

wynoszącą 50 zł za każdy udział. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania K2 Holding S.A. posiada 50% 

udziałów Spółki PerfectBot Sp. z o.o. 

Przedłużenie umowy kredytowej 

Dnia 22 sierpnia 2022 roku została przedłużona umowa kredytowa z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. 

o kredyt w rachunku bieżącym. Szczegóły dotyczące umowy zostały opisane w nocie 2.5.12. 
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Uchwalona dywidenda 

Dnia  23  sierpnia  2022  r.  Walne  Zgromadzenie  Akcjonariuszy  jednostki  dominującej  podjęło  uchwałę  nr  7 

w sprawie wypłaty dywidendy. Szczegóły znajdują się w nocie 2.5.1.   

 

 

Pozostałe informacje i objaśnienia zostały ujawnione w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu 

Grupy Kapitałowej K2 Holding. 
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Zarząd K2 Holding S.A. pragnie przedstawić Państwu szczegółowy opis działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej 

K2 Holding w okresie pierwszych 6 miesięcy 2022 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. 
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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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Dane za rok 2021 po przekształceniu. 
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Wyniki za pierwsze półrocze 2022 roku Grupy K2 wskazują na istotny rozwój biznesu Grupy. Wzrost przychodów 

operacyjnych w I półroczu 2022 wyniósł w skali całej Grupy 20% (z konsolidacją pełną zbytej spółki Oktawave S.A.), 

a głównym motorem wzrostu była spółka Fabrity, która osiągnęła 30% wzrost przychodów i blisko 35% wzrost 

przychodów operacyjnych. W obliczu presji kosztowej, związanej z inflacją, pozwoliło to uzyskać porównywalne do 

ubiegłorocznych wyniki na poziomie operacyjnym, zarówno na poziomie skonsolidowanym, jak i na poziomie 

poszczególnych segmentów. 

Wynik ze sprzedaży spółki Oktawave, ujęty w pozycji Przychody/koszty finansowe w skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym wyniósł 21,3 mln zł, co przełożyło się na osiągnięcie przez Grupę K2 rekordowego 

poziomu skonsolidowanego zysku brutto na poziomie 25,5 mln zł. Wynik ze sprzedaży spółki Oktawave na poziomie 

jednostkowego sprawozdania K2 Holding S.A. wyniósł 14,2 mln zł, a jednostkowy wynik brutto to 16,1 mln zł. 

Podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 23 sierpnia br. akcjonariusze zdecydowali o wypłacie 6,40 zł dywidendy na 

akcję za rok 2021. Dzień dywidendy został ustalony na 30 sierpnia 2022 r., a jej wypłata nastąpi 6 września 2022 

r. Stosowna uchwała zakłada również rekomendację co do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 

rok 2022 w kwocie 4,6 mln zł, czyli 2,00 zł na akcję. 

 

SEGMENT SOFTWARE 

W pierwszym półroczu 2022 roku FABRITY ponownie wypracowało istotne wzrosty przychodów. Przychody ze 

sprzedaży wyniosły 24,6 mln zł, co stanowi wzrost o 30% w porównaniu analogicznego okresu roku ubiegłego. 

Przychody operacyjne wzrosły o 35% do poziomu 22,7 mln zł. Wynik EBIT w omawianym okresie wyniósł 2,9 mln zł 

i był zbliżony do poziomu ubiegłorocznego.  

Wzrosty przychodów były związane głównie z poszerzaniem współpracy z obecnymi klientami. Rozwijała się 

zarówno współpraca na nowych rynkach (głównie Wielka Brytania), jak i działalność w nowych obszarach 

biznesowych i produktowych. Do grona nowych klientów dołączyło kilka firm, z czego najważniejsze to wiodąca sieć 

handlowa, działająca w segmencie „dom i ogród” oraz duży podmiot działający na rynku mediów w Polsce. Spółka 

szacuje, że w kolejnych kwartałach przychody ze sprzedaży usług dla tych klientów będą stanowiły zauważalny 

udział w całości przychodów, a współpraca z nimi przyczyni się do dalszego wzrostu firmy.  

Spółka nie zanotowała istotnych, negatywnych decyzji po stronie stałych klientów, które miałyby wpłynąć na 

ograniczenie współpracy w ciągu najbliższych miesięcy, w związku z wojną w Ukrainie, kryzysem energetycznym, 

inflacją w Polsce i w strefie Euro, czy też sytuacją makroekonomiczną. Pojedyncze negatywne zdarzenia wystąpiły 

jak dotąd w niewielkiej skali, głównie w segmencie rozwiązań e-commerce. Trzon bazy stałych klientów stanowią 

międzynarodowe firmy produkcyjne (głównie B2B), duże instytucje finansowe, branża farmaceutyczna oraz sektor 

prywatnej opieki zdrowotnej.  

W najbliższych miesiącach Fabrity zamierza konsekwentnie pozyskiwać z rynku wykwalifikowanych specjalistów 

IT, przewidując jednocześnie niższą niż w ciągu ostatniego półrocza presję na wzrost wynagrodzeń. 
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Zgodnie z założeniami strategii rozwoju Fabrity, firma intensywnie pracuje nad poszukiwaniem szans wzrostu 

w oparciu o akwizycje, rozważając przy tym inwestycje również poza Polską.  

 

SEGMENT MARKETINGOWY 

K2 Precise osiągnęła w pierwszym półroczu 2022 r. niższe o 17% od ubiegłorocznych poziomy sprzedaży operacyjnej 

i zysku operacyjnego, jednak znacząco powyżej planowanych. Obniżenie wyników związane jest z efektem utraty 

istotnego klienta w trzecim kwartale 2021 r., natomiast szybszą od oczekiwanej odbudowę biznesu należy wiązać 

z reorganizacją usług w roku 2022 tj. rozwojem usług martech i SEO oraz content marketing.  

W pierwszym półroczu 2022 r. K2 Precise nawiązała współpracę w zakresie martech m.in. z dwoma 

międzynarodowymi klientami. Pierwsza połowa roku to także intensywny rozwój partnerstw narzędziowych. Spółka 

została w tym czasie m.in. partnerem HubSpot oraz Adobe. K2 Precise oferuje wdrożenia i realizacje taktyk 

marketing automation za pomocą wiodących rozwiązań technologicznych.   

W obszarze SEO, pierwsza połowa 2022 to okres rozwijania współpracy z dotychczasowymi klientami, jak również 

pozyskanie nowych klientów takich jak m.in. Samsung. 

W zakresie usług mediowych spółka m.in. obroniła w przetargu współpracę z Mann+Hummel, przeprowadziła 

kampanię wprowadzającą markę LESS.BIKE na rynek polski, jak również przeprowadziła pierwszą wspólną 

kampanię z Sarantis. 

W ramach usług analitycznych spółka wdrożyła narzędzie OneTrust dla jednego z największych polskich banków. 

W obszarze SEM spółka uzyskała status Partnera Premium Google, co oznacza, że znalazła się w wąskim gronie 3% 

agencji wyspecjalizowanych w tej istotnej dziedzinie. 

K2 Create, pomimo trudności na rynku reklamowym po wybuchu wojny w Ukrainie, w pierwszym półroczu 2022 

roku osiągnęła przychody operacyjne o 22% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i o blisko 30% wyższy 

wynik operacyjny, jednocześnie przekraczając założenia planu budżetowego. Wzrost przychodów był efektem 

sukcesów w pozyskiwaniu nowych projektów.  

Pierwsze półrocze agencja rozpoczęła współpracą m.in. z Google, Morizon i Maxon, a także rozwojem współpracy 

z dotychczasowymi Klientami. 

W pierwszym półroczu br.  Media Marketing Polska opublikował coroczny raport branżowy "Agencje Reklamowe 

i Domy Mediowe". K2 Create otrzymało w nim wysokie oceny od obsługiwanych klientów, znacząco powyżej średniej 

rynkowej na wymiarach "zadowolenie ze współpracy z agencją", "zadowolenie z obsługi klienta, "zadowolenie 

z kreacji i produkcji", a na wymiarze "czy klient poleciłby agencję swojemu przyjacielowi" - najwyższy wynik ze 

wszystkich badanych agencji. Autor raportu ocenia, że "nowy biznes i jakość realizowanych projektów wyglądają 

bardzo dobrze". 

PerfectBot w pierwszym półroczu uruchomił samoobsługowy Edytor Bota, który w skali globalnej jest prostszym 

sposobem na uruchomienie skutecznego chatbota do automatyzacji obsługi w eCommerce. PerfectBot oferuje 

obecnie gotowe do użycia inteligentne chatboty dla segmentu eCommerce „Fashion”, a wkrótce również dla 

segmentu „Beauty”. Edytor Bota jest kluczowym elementem produktu w planach ekspansji zagranicznej. 
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Strategia PerfectBot zakłada rozwój przez partnerstwa z czołowymi dostawcami narzędzi obsługi klienta dla 

eCommerce. Edytor Bota już teraz umożliwia proste podłączenie PerfectBota do LiveChat, a w trzecim kwartale 

planowana jest integracja z kolejnym wiodącym dostawcą w USA. 

Spółka prawie w całości sprzedaje swój produkt w subskrypcyjnym modelu płatności. Roczny przychód powtarzalny 

(ARR – Anual Reccuring Revenue) urósł do 1,3 MLN zł.  

PerfectBot automatyzuje obecnie obsługę klienta dla 16 firm z branży eCommerce, m.in., Reserved Sinsay, IKEA, 

Modivo, Diverse, Tatuum, Displate, Ryłko czy 4F. W pierwszym półroczu pozyskała m.in. takich klientów jak Wojas 

i 8a.pl. 

Zgodnie z raportem bieżącym nr 21/2022 z dnia 18 sierpnia br. zawarte zostało porozumienie pomiędzy K2 Holding 

S.A. a pozostałymi udziałowcami Spółki PerfectBot: Panem Łukaszem Lewandowskim, Panem Mikołajem 

Machowczykiem oraz Panem Maciejem Maliszewskim („Pozostali Udziałowcy”), dotyczące określenia zasady 

współpracy stron w celu pozyskania inwestycji ze strony funduszy typu venture capital. W wykonaniu umowy 

K2 Holding S.A. dokonała zbycia na rzecz Pozostałych Udziałowców 64 udziałów, reprezentujących łącznie 32% 

kapitału zakładowego Spółki, w związku z czym K2 Holding S.A. posiada obecnie 100 udziałów, reprezentujących 

łącznie 50% w kapitale zakładowym Spółki. Celem spółki na trzeci kwartał jest pozyskanie zewnętrznego 

finansowania w postaci inwestycji ze strony funduszy typu venture capital, które umożliwi dalszy rozwój firmy. 

W przypadku braku realizacji inwestycji w ustalonym horyzoncie czasowym, zgodnie z porozumieniem, K2 będzie 

przysługiwało prawo odkupu zbytych udziałów. 

 

OKTAWAVE 

Zgodnie z raportem bieżącym nr 9/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. K2 Holding S.A. oraz pozostali akcjonariusze 

mniejszościowi w dniu 21 czerwca 2022 r. zawarli i wykonali umowę sprzedaży („Umowa”) 100 % akcji („Transakcja”) 

spółki zależnej K2 Holding S.A. – Oktawave S.A. („Spółka”). 

W ramach Transakcji K2 Holding S.A.  sprzedała na rzecz Netia S.A. 41.887 akcji reprezentujących 90,08% kapitału 

zakładowego Spółki. Cena Sprzedaży 1 akcji Spółki wynosiła 601,56 PLN co oznacza cenę  27.972.727,00 PLN za 

100% akcji Spółki w tym  25.197.711,27 PLN za 41.887 akcji zbytych przez K2 Holding S.A. Cena Sprzedaży - 100% 

akcji Spółki została ustalona na podstawie mechanizmu wartości przedsiębiorstwa Spółki w kwocie 33.700.000,00 

PLN na bazie „cash free debt free” czyli pomniejszonego o zadłużenie finansowe netto Spółki oraz dokonaną korektę 

kapitału obrotowego netto Spółki, na podstawie danych finansowych Spółki na dzień 30 kwietnia 2022. 

Cena Sprzedaży może podlegać korekcie in minus według stanu na dzień 31 maja 2022 r. w oparciu o zmianę 

zadłużenia finansowego netto oraz korektę kapitału obrotowego netto, Spółki, która to powinna zostać dokonana 

w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.  

Jednocześnie w ramach Transakcji Netia SA spłaciła zadłużenie Spółki wobec K2 Holding S.A.  z tytułu udzielonych 

pożyczek w kwocie 6.500.000 PLN. 

W ramach Transakcji pomiędzy K2 Holding S.A. lub spółkami zależnymi K2 Holding S.A. a Spółką zostało zawartych 

szereg umów odnośnie współpracy oraz wzajemnego świadczenia usług. K2 Holding S.A. zobowiązała się w okresie 

do dnia 31 maja 2024 r. aby podmioty z grupy K2 Holding zleciły na rzecz Spółki usługi o wartości nie mniejszej niż 

887.000 PLN rocznie. 
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Opis organizacji Grupy Kapitałowej K2 Holding 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 Holding 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 Holding S.A. byli: 

 

 

 

1 Dane na podstawie zawiadomienia z dnia 5.07.2022 r., opublikowanego Raportem bieżącym nr 16/2022, oraz korekty 

zawiadomienia z dnia 9.08.2022 r., opublikowanej Raportem bieżącym nr 20/2022. 

 

 

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

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

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

 

 

 

1 Dane na podstawie zawiadomienia z dnia 5.07.2022 r., opublikowanego Raportem bieżącym nr 16/2022, oraz korekty 

zawiadomienia z dnia 9.08.2022 r., opublikowanej Raportem bieżącym nr 20/2022. 

2 Dane na podstawie zawiadomienia z dnia 4.07.2022 r., opublikowanego Raportem bieżącym nr 13/2022. 
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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 Holding 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 Holding S.A.: 

 

 

Dane na podstawie zawiadomienia z dnia 5.07.2022 r., opublikowanego Raportem bieżącym nr 16/2022, oraz korekty 

zawiadomienia z dnia 9.08.2022 r., opublikowanej Raportem bieżącym nr 20/2022. 

 

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. Perspektywy 

możliwych do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów drugiego półrocza 2022 na poziomie skonsolidowanego wyniku 

operacyjnego są względnie optymistycznie głównie dzięki dotychczasowemu szybkiemu rozwojowi Segmentu 

Software.  

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 Grupy K2 na dzień 30.06.2022 roku 

wynosiło 3,0 mln zł., natomiast środki pieniężne 38,9 mln zł. Wobec czego zadłużenie finansowe netto Grupy K2 

było ujemne (czyli występowała nadwyżka środków pieniężnych nad zadłużeniem odsetkowym) i wynosiło -35,9 mln 

zł. Wskaźnik płynności bieżącej (aktywa obrotowe podzielone przez krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy) na 

dzień 30.06.2022 roku wynosił 3,4 wobec 1,5 w poprzednim roku. 

Wynagrodzenie związane z usługami audytora i usługami pokrewnymi 

Dnia 30 sierpnia 2022 roku została podpisana umowa z CSWP Audyt PSA na przegląd i badanie sprawozdań 

finansowych. Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe podlegało badaniu za okres 2 kwartału 2022 r., 

a wynagrodzenie za nie wyniosło 40 tys. zł. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 

2 kwartał 2022 r. podlegało przeglądowi, a wynagrodzenie za nie wyniosło 30 tys. zł. 

Dnia 29 lipca 2022 roku została podpisana umowa z CSWP Audyt PSA na przeprowadzenie weryfikacji raportów 

o wynagrodzeniach na 31 grudnia 2021. Kwota wynagrodzenia wyniosła 6 tys. zł. 
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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 inwestycji firm w nowe technologie i poziom 

wydatków reklamowych. Skłonność do wydatków inwestycyjnych i popyt na reklamę zależy od warunków 

ekonomicznych firm jak również konsumentów. 

Niespodziewane zmiany sytuacji gospodarczej, długotrwała dekoniunktura, wysoka inflacja, zmienny kurs walut czy 

niepewność 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, obniżenie wzrostu gospodarczego oraz atmosfera niepewności mogą wpłynąć 

niekorzystnie na nasze przychody i wyniki z działalności. Nawet jeśli Polska w wyniku w/w czynników doświadczy 

niższego spadku PKB w porównaniu do innych krajów, nasi klienci, wśród których jest wiele międzynarodowych 

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

popytu, a w konsekwencji negatywnie wpłynąć na przychody i wyniki z działalności Grupy. 

Do okoliczności mogących mieć wpływ na popyt Klientów na usługi spółek z Grupy K2 Holding, a co za tym idzie 

realizowane wyniki Grupy K2, należy zaliczyć sytuację związaną z inwazją Rosji na Ukrainę. Z jednej strony, mimo 

wstrzymania części działań reklamowych na początku wojny w Ukrainie, Grupa K2 nie obserwuje istotnych zmian 

budżetów reklamowych. Na rynku nie było paniki, niewielkie spowolnienie trwało przez pierwsze tygodnie wojny, 

na początku marca, ale kampanie nie były odwoływane, a jedynie przesuwane w czasie. Z drugiej zaś strony trudno 

przewidzieć jakie będą dalsze konsekwencje wojny i rozwijającego się kryzysu energetycznego na zachowania 

Klientów Grupy. Te czynniki mogą wpłynąć na wyniki Grupy w najbliższych kwartałach.  

Ponadto w dalszym ciągu wpływ na popyt na usługi spółek z Grupy K2 może mieć sytuacja związana z pandemią 

koronawirusa SARS-CoV-2. Na dzień publikacji niniejszego raportu trudno przewidzieć jakie będą dalsze 

konsekwencje rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, Europie i na świecie. Te czynniki mogą wpłynąć na 

wyniki w najbliższych kwartałach. Przebieg i 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 dalszego pogorszenia się sytuacji gospodarczej w Polsce lub na świecie, wprowadzania obostrzeń ze 

strony państwa, a co za tym idzie wystąpienia spadku popytu konsumpcyjnego, pozycja rynkowa Spółki może 

osłabnąć w określonych obszarach, a realizowane przez nią wyniki finansowe mogą ulec pogorszeniu.  

W związku z sytuacją pandemiczną cała Grupa K2 Holding pracuje w trybie pracy hybrydowej. Zmiana formy 

organizacji pracy, w tym prowadzenia większości spotkań i konwersacji w formie hybrydowej, może wiązać się 
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z utrudnieniami, dodatkowymi nakładami pracy i ponoszonych kosztów jak i ryzykiem zmniejszonej efektywności. 

Czynniki te mogą mieć wpływ na wydajność pracy, bezpieczeństwo i efektywność prowadzenia projektów w Grupie 

K2 Holding.  

Ocena ryzyka: bardzo wysokie. 

 

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. Ponadto częste, głębokie i nierzadko niejasne zmiany przepisów mają 

istotny wpływ na koszty ponoszone w związku z dostosowaniem działalności do nowych regulacji, w tym m.in. 

modyfikacji procedur, zakresu raportowania, nakładów pracy ludzkiej czy środków ponoszonych na aktualizację 

oprogramowania czy usługi doradcze. 

Ocena ryzyka: wysokie. 

 

Ryzyko związane ze wzrostem konkurencji i spadkiem marż 

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

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

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

nowych firm, dotychczas aktywnych w innych krajach lub na innych rynkach. Ponadto nie można wykluczyć 

wzrostu presji konkurencyjnej na rynkach, na których Grupa prowadzi działalność, w następstwie konsolidacji 

spółek z określonych branż, 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. 
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Czynniki ryzyka związane z działalnością prowadzoną przez spółki Grupy K2 

Ryzyko związane z utratą kluczowych Klientów bądź znaczącym obniżeniu wartości świadczonych usług 

Spółki Grupy K2 generują sprzedaż i wypracowują 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 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. 

 

Ryzyko nieumiejętności spełnienia oczekiwań Klientów 

Spółki Grupy K2 świadczą 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, spółka Grupy 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, 

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

Spółki Grupy K2 monitorują poziom zadowolenia Klientów w ramach bieżącej współpracy jak również poprzez 

cykliczne badania satysfakcji oraz odpowiednio korygują procesy w sytuacji niewystarczającego poziomu 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 spółki Grupy 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 K2. W sytuacji, gdy podmioty trzecie wystąpią 
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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 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 pra-

cowników mogłaby negatywnie wpłynąć na terminowość realizacji bieżących zadań oraz tempo kreowania nowych 

usług. Nie można wykluczyć, że konieczność przeprowadzenia rekrutacji i wdrożenia nowo zatrudnionych 

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 wysokiej klasy 

specjalistów 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 spółki Grupy K2 

przechowują 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 ich interesów chronionych prawem. K2 korzysta 

z rozwiązań firm trzecich, w których to rozwiązaniach mogą zostać wykryte i wykorzystane luki zabezpieczeń 

a korzystanie z tych rozwiązań może stanowić dodatkowe ryzyko. K2, aby zminimalizować ryzyko, na bieżąco 

aktualizuje oprogramowanie i dokonuje inwestycji w rozwiązania i urządzenia techniczne zabezpieczające przed 

dostępem do systemu przez osoby nieuprawnione. K2 wdrożyła także odpowiednie procedury wewnętrzne, których 

przestrzeganie ma na celu ograniczenie ryzyk związanych z nieautoryzowanym dostępem do danych i systemów, 

również w warunkach pracy zdalnej.  

Ocena ryzyka: średnie. 
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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, 

zniekształcenie lub utrata danych. 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, zabezpieczania, 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 spółek Grupy 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. 

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. 



 

63 

  

 

W zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, Zarząd K2 Holding 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 2021 z mocą obowiązującą 

od dnia 1 lipca 2021 r., zgodnie z treścią Oświadczenia Zarządu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego 

w K2 Holding S.A. opublikowanego w dniu 28 kwietnia 2022 r.  

 

 

 

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 Holding 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 2022 roku i dane 

porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Grupę Kapitałową K2 Holding i Spółkę 

K2 Holding S.A. zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację 

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

z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 roku zawiera 

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