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1. LIST ZARZĄDU 

  

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, 

  

Ubiegły rok naznaczony został pandemią koronawirusa, która odcisnęła globalnie swoje piętno niemal 

na każdej dziedzinie życia zarówno gospodarczego, politycznego jak i społecznego. Wprowadzane obostrzenia 

w połączeniu ze zmianą zachowań konsumenckich, powodowanych podwyższoną niepewnością, w sposób 

naturalny przenosiły się na kondycję przedsiębiorstw operujących w realnej gospodarce.  

  

Opisywane negatywne tendencje z całą mocą były obserwowane w branży eventowej, gdzie aktywność 

praktycznie zanikła. Odwołane wydarzenia oraz zamrożone budżety promocyjne i reklamowe powodowały                

nie tylko presję przychodową, ale również zmniejszały zainteresowanie serwisami o tematyce muzycznej,                        

a obserwowany długookresowy trend odchodzenia od prasy drukowanej w okresie pandemii przybrał jeszcze 

na sile. Podejmujemy działania mające na celu w możliwym zakresie ograniczenie negatywnych skutków 

gospodarczych i finansowych tej pandemii na działalność Spółki. 

 

Tak nakreślone warunki rynkowe były katalizatorem do decyzji o wyjściu z segmentu mediowego oraz 

o redefinicji modelu działania Spółki. Rynek klasycznych mediów jest rynkiem nasyconym, gdzie przewagę 

stopniowo mogą zdobywać serwisy agregujące informacje. W takim scenariuszu realną konkurencją dla tych 

podmiotów będą silne grupy mediowe posiadające zdywersyfikowany portfel tytułów i portali. Spółce nie udało 

się zbudować wymaganej pozycji pozwalającej wyjść poza specyficzne nisze rynkowe. W konsekwencji                               

w kwietniu ub.r. zrealizowana została sprzedaż Portalu Graczy PPE.pl do spółki Online Venture Sp. z o.o.                           

za satysfakcjonującą kwotę 2,05 mln zł, natomiast w październiku ub.r. zrealizowana została transakcja 

sprzedaży muzycznej części naszego portfolio - pisma Teraz Rock oraz portalu TerazMuzyka.pl za 0,4 mln zł                      

do Neker Media Sp. z o.o.  

 

Zmiana profilu działania była przyczynkiem do zmian właścicielskich. Aktualnie pracujemy nad 

wskazaniem nowych kierunków rozwoju, które mają zapewnić Inwestorom satysfakcjonujący zwrot                                      

z zainwestowanego kapitału. Te strategiczne decyzje podejmowane mają być przy koncentracji na branżach, 

które relatywnie dobrze powinny zachowywać się w postpandemicznej rzeczywistości. 

 

Zapraszamy do lektury raportu rocznego i zachęcamy do obserwowania raportów bieżących 

publikowanych przez Spółkę.  

 

Z poważaniem  

 

Łukasz Górski – Prezes Zarządu 

Kraków, dnia 11 marca 2021 r.  
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2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 

 

Firma ADVERTIGO S.A. 

Forma prawna Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba Warszawa 

Adres ul. Cedrowa 34, 04-533 Warszawa 

Tel./fax 12 654 05 19 

Strona WWW www.advertigo.pl 

E-mail biuro@advertigo.pl 

KRS 0000358773 

REGON 142446421 

NIP 9522090656 

 

 

3. WYBRANE DANE FINANSOWE 

 

Wybrane informacje finansowe zawierają podstawowe dane liczbowe (w złotych polskich) podsumowujące 

sytuację finansową spółki ADVERTIGO S.A. (dalej „Spółka”). Zamieszczone w tabelach dane prezentują wyniki 

finansowe Spółki w 2020 r. tj. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wraz z danymi 

porównywalnymi za analogiczny okres 2019 r. 

 

Dane finansowe prezentowane są zgodnie z Ustawą o rachunkowości i pochodzą ze zbadanego sprawozdania 

finansowego. Dane finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. i rok porównywalny zakończony 31 grudnia 

2019 r. zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: 

 

€ Poszczególne pozycje bilansu - przeliczone po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego na dzień 

bilansowy, tzn.:  

- na dzień 31 grudnia 2019 r.: 1 EUR = 4,2585 zł 

- na dzień 31 grudnia 2020 r.: 1 EUR = 4,6148 zł 

 

€ Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych i zmian w kapitale 

przeliczone po kursie reprezentującym średnią arytmetyczną średnich kursów Narodowego Banku 

Polskiego na ostatni dzień każdego z miesięcy:  

- w okresie pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2019 r.: 1 EUR = 4,3018 zł 

- w okresie pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2020 r.: 1 EUR = 4,4742 zł 
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Wyszczególnienie  

12 miesięcy zakończonych 12 miesięcy zakończonych 

31.12.2020 

PLN 

31.12.2020 

EUR 

31.12.2019 

PLN 

31.12.2019 

EUR 

Przychody ze sprzedaży ogółem 2 445 774 546 639 4 007 553 931 599 

Zysk (strata) brutto 1 358 354 303 597 154 652 35 951 

Zysk (strata) netto 1 187 638 265 441 51 706 12 020 

Przepływy netto  

z działalności operacyjnej 
2 971 250 664 085 414 258 96 299 

Przepływy netto  

z działalności inwestycyjnej 
-168 400 -37 638 0 0 

Przepływy netto  

z działalności finansowej 
-378 861 -84 677 140 873 32 748 

Środki pieniężne na koniec okresu 3 041 855 679 866 617 866 143 630 

Aktywa trwałe 0 0 499 179 117 219 

Aktywa obrotowe 3 486 551 755 515 2 339 893 549 464 

Aktywa razem 3 486 551 75 515 2 839 073 666 684 

Należności krótkoterminowe 61 923 13 418 550 848 129 353 

Zobowiązania i rezerwy  

na zobowiązania 
34 126 7 395 574 286 134 856 

Kapitał własny 3 452 425 748 120 2 264 787 531 827 

 

 

4. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2020 

 

Sprawozdanie finansowe ADVERTIGO S.A. za rok obrotowy 2020 zbadane przez podmiot uprawniony do badania 

sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi stanowi osobny 

załącznik do niniejszego raportu rocznego.  

 

 

5. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2020  

  

Sprawozdanie Zarządu z działalności ADVERTIGO S.A w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku 

stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego. 
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6. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI 

 

6.1. Oświadczenie w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego za 2020 rok  

 

Działając jako Zarząd ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie oświadczam, że wedle mojej wiedzy, roczne 

sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z przepisami 

obowiązującymi Spółkę lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że dane te odzwierciedlają 

w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Ponadto 

oświadczam, że sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 zawiera prawdziwy obraz jej sytuacji, 

w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 

Kraków, dn. 11 marca 2021 r. 

Łukasz Górski - Prezes Zarządu 

  

6.2. Oświadczenie w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania 

finansowego 

 

Działając jako Zarząd ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie oświadczam, że wybór firmy audytorskiej 

przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 został dokonany 

zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz, że firma 

audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego                    

i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 zgodnie                     

z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej. 

 

Kraków, dn. 11 marca 2021 r. 

Łukasz Górski - Prezes Zarządu 

  

 

7. SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 

OBROTOWY 2020 

 

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 stanowi osobny 

załącznik do niniejszego raportu rocznego. 

 

 

8. SPRAWOZDANIE ZE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK 

NOTOWANYCH NA NEWCONNECT” 

  

Sprawozdanie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” 

jest częścią Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku. 

 

 

Kraków, dn. 11 marca 2021 r. 

Łukasz Górski - Prezes Zarządu 

 

 


