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Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015   

 
            Warszawa, dnia 27 czerwca 2016 r.    



Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (z późn. zm.) Zarząd  jednostki dominującej jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym obejmującego istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń.   1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność grupy kapitałowej, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego   1.1. Skład Grupy Kapitałowej Emitenta  
 
Działalność operacyjna Emitenta zlokalizowana jest w trzech spółkach. Na ostatni dzień 
okresu objętego niniejszym raportem w skład Grupy kapitałowej Emitenta wchodziły 
następujące podmioty: 

 
1) Optizen Labs S.A. 02-661 Warszawa, ul. Wita Stwosza 18                                                               j. 

dominująca 
Optizen Labs S.A. jest jednostką zależną od MCI Privaate Ventures 
Fundusz Zamknięty S.A. z siedzibą w Warszawie. 
  

2) Time4Mobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,   
Spółka TIME4MOBILE Sp. z o.o. - Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego, postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział 
Gospodarczy, dnia 09 lutego 2012 roku pod numerem 0000410751. 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność w zakresie 
telekomunikacji bezprzewodowej z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD – 
61.20 Z).   
Spółka działa w obszarze zarządzania platformami promującymi aplikacje mobilne: 
Juupstore oraz Edustore (obecnie platformy są niedostępne: trwają kolejne prace z 
zakresu IT).  
Emitent posiada 52,63% udziałów w Spółce.   
 
 

3) M-Concepts Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  
 



Spółka M-CONCEPTS Sp. z o.o. - Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego, postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy, dnia 31 marca 2010 roku pod numerem 0000353097. 
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność w zakresie 
telekomunikacji bezprzewodowej z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD – 
61.20 Z). Spółka działa w obszarze mobile marketing (SMS Premium, wysyłka SMS 
promocyjnych).   

 
Emitent posiada 100% udziałów w Spółce (po połączeniu spółek Optizen sp. z o.o.  
 z M-Concepts sp. z o.o. i po zmianie nazwy Spółki z Optizen sp. z o.o. na M-Concepts sp. 
z o.o.).  

 Schemat Grupy Kapitałowej przedstawiony jest poniżej:  
 

Struktura grupy kapitałowej Emitenta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Konsolidacji pełnej podlegają wszystkie wyżej wymienione podmioty.     1.2. Opis czynników ryzyka i zagrożeń  
 Opisane poniżej czynniki ryzyka, wskazane według najlepszej aktualnej wiedzy Zarządu jednostki dominującej, mogą nie być jedynymi, które dotyczą grupy kapitałowej i prowadzonej przez nią działalności. W przyszłości mogą powstać ryzyka trudne do przewidzenia w chwili obecnej, na przykład o charakterze losowym i niezależne od grupy kapitałowej, które powinny zostać wzięte pod uwagę przez Inwestorów. Należy podkreślić, że spełnienie się któregokolwiek z wymienionych poniżej czynników ryzyka może mieć istotny negatywny wpływ na prowadzoną przez grupę kapitałową działalność, sytuację finansową, a także wyniki z prowadzonej działalności, a przez to na kształtowanie się rynkowego kursu akcji jednostki dominującej.   Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Zarząd jednostki dominującej nie kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia ani oceną ich ważności. 

Optizen Labs S.A. 

 
Time4Mobile Sp. z o.o. 

M-Concepts Sp. z o.o.  
po połączeniu spółek  Optizen sp. z o.o. 

i  
 M-Concepts sp. z o.o 

 

100% 52,63% 



 1.2.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność  a. Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce 
Na sytuację finansową Emitenta znaczny wpływ mają między innymi czynniki 
makroekonomiczne, w tym wielkość produktu krajowego brutto, wysokość inflacji 
oraz poziom inwestycji przedsiębiorstw, wpływające na ogólną kondycję polskiej 
gospodarki. Niekorzystne zmiany wskaźników makroekonomicznych oraz słaba 
sytuacja gospodarcza krajowych przedsiębiorstw mogą uwidocznić się poprzez 
zmniejszenie ogólnych wydatków reklamowych, w tym wydatków na reklamę 
mobilną (która choć jest najefektywniejszą formą reklamy, wciąż nie jest tak 
powszechna jak reklama internetowa i telewizyjna) oraz opóźnieniem digitalizacji 
tytułów wydawców, co z kolei może wpłynąć na obniżenie przychodów Spółki oraz 
pogorszenie jego sytuacji finansowej. Ogólna kondycja krajowej gospodarki ma 
również przełożenie na sytuację na rynku pracy, co z kolei wpływa na wysokość 
kosztów ponoszonych przez Spółkę. 

 
b. Ryzyko związane z krajowym i unijnym otoczeniem prawnym 

Optizen Labs S.A. i spółki od niego zależne, prowadząc działalność gospodarczą w 
Polsce, narażeni są na ryzyko zmian regulacji w polskim i unijnym otoczeniu 
prawnym. Regulacje prawne w Polsce ulegają częstym zmianom, a przepisy prawa nie 
są stosowane przez polskie sądy oraz organy administracji publicznej w sposób 
jednolity. Niektóre budzą wątpliwości interpretacyjne ze względu na ich 
niejednoznaczność, co rodzi ryzyko nałożenia kar administracyjnych lub 
finansowych w przypadku przyjęcia niewłaściwej wykładni prawnej. Zakres 
oddziaływania ryzyk związanych z otoczeniem prawnym uległ w ostatnich latach 
znacznemu poszerzeniu ze względu na przystąpienie nowych państw członkowskich 
do UE w maju 2004 roku, w wyniku czego Polska miała obowiązek przyjąć i wdrożyć 
wszystkie akty prawne UE oraz acquis communautaire (zestaw praw i obowiązków, 
w tym orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, które wiążą 
wszystkie państwa członkowskie UE). Przepisy prawne dotyczące prowadzenia 
działalności gospodarczej przez Emitenta, które w ostatnich latach ulegały częstym 
zmianom, to przede wszystkim: prawo podatkowe, prawo pracy i ubezpieczeń 
społecznych, prawo handlowe. Zarówno wyżej wymienione zmiany, jak i kierunek 
tych zmian, mają wpływ na realizację założonych przez Emitenta celów. Wystąpienie 
jednego lub kilku z powyższych ryzyk może negatywnie wpłynąć na działalność, 
pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Emitenta. 

 
c. Ryzyko związane ze zmianami w systemie podatkowym i ubezpieczeń społecznych 

Istotnymi czynnikami, które mogą mieć wpływ na działalność Emitenta są zmiany 
systemu podatkowego i przepisów podatkowych oraz przepisów dotyczących 
ubezpieczeń społecznych. Istnieje ryzyko zmiany obecnych przepisów w taki sposób, 



że nowe regulacje okażą się mniej korzystne dla Emitenta, co może przełożyć się 
w sposób bezpośredni lub pośredni na jego wyniki finansowe. Ponadto, wiele 
z obecnie obowiązujących przepisów podatkowych nie zostało sformułowanych 
w sposób dostatecznie precyzyjny i brak jest ich jednoznacznej wykładni. Może to 
powodować różnice interpretacyjne pomiędzy Emitentem a organami skarbowymi. 
Nie można więc wykluczyć ryzyka, że zeznania podatkowe, deklaracje podatkowe 
oraz deklaracje dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne (również tych 
złożonych za poprzednie lata) zostaną zakwestionowane przez odpowiednie 
instytucje, zaś nowy wymiar podatku lub opłat będzie znacznie wyższy od 
zapłaconego. Konieczność uregulowania ewentualnych zaległości podatkowych lub 
zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wraz z odsetkami, mogłyby 
mieć istotny negatywny wpływ na osiągane wyniki Emitenta. Wystąpienie jednego 
lub kilku z powyższych ryzyk może negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję 
rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy finansowych Emitenta. 

 
d. Ryzyko związane z partnerami Spółki 

Istnieje ryzyko, że partnerzy Spółki popadną w kłopoty, zostaną przejęci, sprzedani 
lub poddani innej transakcji, w wyniku której zmieni się osoba lub podmiot 
decydujący o losach współpracy ze Spółką. Zdarzenia te mogą mieć negatywny wpływ 
na wyniki i kondycję finansową Spółki. 

 
e. Ryzyko związane z dostępem do urządzeń mobilnych 

Wyniki finansowe Spółki w bezpośredni sposób zależą od dostępu użytkowników do 
urządzeń mobilnych (tablety, smartfony). Istnieje ryzyko, że wielkość rynku 
mobilnego będzie niższa od oczekiwań Spółki, co negatywnie odbije się na sprzedaży 
oraz na wynikach finansowych Spółki. 

 
f. Ryzyko związane z rynkiem nowoczesnych technologii 

Spółka operuje na niezwykle dynamicznym rynku nowoczesnych technologii i musi z   
być w stanie szybko adaptować się do nowych trendów i rozwiązań. Jej działalność 
wystawiona jest na ryzyko związane z pojawieniem się nowych urządzeń, formatów 
oraz pozostałych nowinek technologicznych, które mogą zrewolucjonizować 
zachowania konsumentów. Nienadążanie za rozwojem technologii może negatywnie 
wpływać na rozwój Spółki. 

 
g. Ryzyko związane z koniunkturą na rynku reklamy i marketingu 

Wyniki finansowe Spółki zależą od koniunktury na rynku reklamy i marketingu 
w Polsce. Spółka ponosi ryzyko związane ze zmniejszeniem dynamiki wzrostu lub 
pogorszeniem koniunktury na tych rynkach, co może przełożyć się na zmniejszenie 
popytu na oferowane przez Spółkę rozwiązania i w konsekwencji zmniejszenie 
poziomu sprzedaży i pogorszenie wyniku finansowego spółki. 

 
h. Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży 



Rynek, na którym Emitent prowadzi swoją działalność charakteryzuje sezonowość 
sprzedaży, wynikająca z przesłanek niezależnych od Emitenta. Na sezonowy rozkład 
wydatków związanych z reklamą i marketingiem wpływ ma występowanie okresów 
o wzmożonym popycie rynkowym, np. okresy świąteczne. Z doświadczenia Emitenta 
oraz ogólnych tendencji rynkowych wynika, że rynek reklamy, w tym rynek reklamy 
mobilnej, charakteryzuje się największą dynamiką wzrostu w IV kwartale roku. 
Zjawisko sezonowości sprzedaży może wpływać na pogorszenie wyniku Spółki poza 
okresami wzmożonego popytu rynkowego i powinno być brane pod uwagę przy 
ocenie wyników finansowych Emitenta. 

 
i. Ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych zjawisk 

Działalność oraz kondycja finansowa Spółki może zostać znacząco naruszona 
w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zjawisk, takich jak wybuch wojny bądź 
klęski żywiołowe. 

1.2.2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 
a. Ryzyko związane z krótkim okresem działalności operacyjnej. 

Dostosowując się do zmian rynkowych, Emitent zmienił w 2011 roku profil 
działalności i do dnia publikacji raportu prowadzi działalność operacyjną w obecnej 
formie. Dalszy rozwój przedsiębiorstwa Emitenta uzależniony jest przede wszystkim 
od rozwoju rynku usług mobilnych i digital publishing w Polsce, od postępu w 
działalności inwestycyjnej oraz od zdolności Emitenta do pozyskiwania nowych 
klientów. Jeśli działania wykonywane przez Emitenta nie przyniosą spodziewanych 
zysków, bądź też jeśli nie doprowadzą do realizacji założonych celów inwestycyjnych, 
wówczas może mieć to negatywny wpływ na sytuację finansową Emitenta, a tym 
samym narazić nabywców akcji Emitenta na straty. 
 

b. Ryzyka związane z umowami 
Działalność Spółki zależy od umów z wieloma stronami w tym, lecz nie tylko, z 
dostawcami i klientami. Każda umowa przedstawia sobą zwykle znaczną wartość i 
dochód dla Spółki. Ponadto, niektóre z umów są regulowane przez prawo 
zagraniczne, co może tworzyć zarówno prawne i praktyczne trudności w przypadku 
sporu lub konfliktu. 
 

c. Ryzyko związane z pogorszeniem warunków zawartych umów 
Spółka jest wystawiona na ryzyko zmiany warunków umów zawartych m.in. 
z partnerami, domami mediowymi lub wydawcami. Nie można wykluczyć, że obecni 
partnerzy Spółki nie przedłużą umów, na bazie których Spółka świadczy obecnie 
usługi mobilne. Przyczyną takiej sytuacji może być np. agresywna działalność 
konkurencji bądź pojawienie się nowej technologii. Powyższe zmiany mogą mieć 
znaczący wpływ na finanse i rozwój Spółki. 
 

d. Ryzyko umów powiązanych 



Spółka i jej spółki zależne mogą działać na bazie umów podpisanych z podmiotami 
powiązanymi. Istnieje ryzyko, że warunki tych umów mogą odbiegać od standardów 
rynkowych. Spółka dokłada starań, aby wszystkie umowy z podmiotami 
powiązanymi były zawierane na rynkowych zasadach, jednak nie da się wykluczyć 
ryzyka, że niektóre umowy mogą być postrzegane jako zawarte nie na zasadach 
rynkowych. 
 

e. Ryzyko związane z konkurencją 
Emitent prowadzi działalność na wysoce konkurencyjnym rynku, który jednocześnie 
jest rynkiem nowym i nieprecyzyjnie zwymiarowanym. Nie ma pewności, że Spółka 
będzie w stanie odpowiedzieć na działania istniejących i nowych konkurentów. 
Dodatkowo w związku z faktem, że rynek ten jest we wczesnej fazie rozwoju, trudno 
jest precyzyjnie określić jego strukturę oraz przyszłą dynamikę i kierunek zmian 
konkurencyjności. Konkurencja może więc mieć negatywny wpływ na wyniki 
operacyjne Spółki, zyski i kondycję finansową Spółki. 

 
f. Uzależnienie od kluczowych pracowników 

Działalność Emitenta i perspektywy jego dalszego rozwoju są w dużej mierze 
uzależnione od kompetencji, zaangażowania, lojalności i doświadczenia 
pracowników, w tym zwłaszcza kluczowej kadry menedżerskiej. W celu zapobieżenia 
utraty takich pracowników, Emitent będzie kładł nacisk na zaimplementowanie 
systemów motywacyjnych dla jego kluczowych pracowników, które będą zachęcały 
do efektywnej pracy i uzależniały ich wynagrodzenie od zaangażowania w 
działalność operacyjną oraz od uzyskiwanych wyników. Dodatkowo w wyniku 
wniesienia udziałów Optizen Labs na kapitał zakładowy Spółki, część kluczowych 
pracowników Emitenta, w tym m.in. Prezes Zarządu Emitenta, wszedł w posiadanie 
znaczącego pakietu akcji Emitenta. Nie można jednak całkowicie wykluczyć ryzyka 
odejścia niektórych członków kadry kierowniczej i innych kluczowych pracowników. 
Ponadto nie ma także pewności, że Emitent będzie w stanie w przyszłości zatrudnić 
wystarczającą liczbę pracowników o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach. Może to 
negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i 
perspektywy rozwoju Emitenta. 

 
g. Ryzyko związane z możliwością prowadzenia działalności konkurencyjnej przez 

pracowników Emitenta 
Spółka ponosi ryzyko odejścia kluczowych pracowników i prowadzenia przez nich 
konkurencyjnej działalności gospodarczej względem Spółki. Utrata na rzecz 
konkurencji doświadczonych pracowników, zwłaszcza na młodym i dynamicznie 
rosnącym rynku, mogłaby doprowadzić do znacznego pogorszenia wyników i 
kondycji finansowej Spółki. 

 
h. Ryzyko walutowe 



W swojej strategii rozwojowej Emitent bierze pod uwagę możliwość zawarcia umów 
z zagranicznymi dostawcami, co naraziłoby Emitenta na ryzyko walutowe. Zmiany 
kursu walutowego na niekorzyść Emitenta mogą mieć wpływ na wzrost zobowiązań 
w transakcjach zagranicznych w przeliczeniu na walutę krajową, których wzrost 
może doprowadzić do pogorszenia wyniku finansowego Spółki. 
 

i. Ryzyko związane z niepowodzeniem strategii Spółki 
Z uwagi na fakt, że Emitent działa na rynku znajdującym się w początkowej fazie 
rozwoju, o stosunkowo krótkiej historii, obarczonym wysokim ryzykiem 
nieprzewidywalności oraz zmienności, Spółka narażona jest na ryzyko związane z 
nieadekwatnością przyjętej strategii do warunków rynkowych, w szczególności 
założeń dotyczącej zapotrzebowania klientów na oferowane usługi. 
Nieprawidłowość założeń będących podstawą przyjętej strategii może mieć 
negatywny wpływ na wynik finansowy Spółki. 
 

j. Ryzyko złego zarządzania 
Spółka znajduje się tuż przed okresem dynamicznego wzrostu i rozwoju. Istnieje 
ryzyko, że obecne procedury i procesy mogą się okazać niewystarczająco 
dopracowane. Konieczne będzie też poszerzanie i przebudowa zespołu o osoby spoza 
dotychczasowych pracowników będących najdłużej związanych z firmą. Ponadto, 
istnieje też ryzyko braku umiejętności Zarządu Spółki lub braku możliwości 
zbudowania przez Zarząd sprawnego zespołu. Spółka działa na nowym rynku, na 
którym nie ma jeszcze doświadczonych managerów, co skutkuje brakiem kadr i 
koniecznością inwestycji w ich wykształcenie. 
 
 

k. Ryzyko związane z działalnością spółek zależnych 
 
Struktura prawna Grupy Emitenta podlega w dalszym ciągu ustaleniom i istnieje 
ryzyko, że jej ostateczna forma będzie inna niż przewidywana. Ponadto, zmiana 
struktury prawnej Grupy Emitenta może pociągnąć za sobą konieczność poniesienia 
kosztów podatkowych. Zmiana struktury prawnej Grupy Emitenta, nieprawidłowość 
przyjętych założeń co do jej ostatecznej formy oraz ewentualne konflikty interesów 
wynikające ze struktury prawnej mogą mieć wpływ zarówno na wynik finansowy 
Spółki, jak i na ewentualne rozwodnienie akcjonariatu. 
 

l. Ryzyko wizerunkowe 
Działalność Spółki w dużej mierze zależy od jej wizerunku wśród wydawców, 
partnerów i domów mediowych. Istnieje ryzyko, że mimo starań dokładanych przez 
Spółkę jej reputacja może się pogorszyć, co negatywnie odbiłoby się na wynikach 
i kondycji finansowej Spółki. Dlatego też Spółka robi wszystko, aby być postrzegana 
jako transparentna i dynamicznie rozwijająca się firma. 

 



m. Ryzyko związane z awariami sprzętu komputerowego 
Działalność Emitenta wymaga wykorzystania komputerów oraz serwerów, dlatego 
nie można wykluczyć ryzyka ich awarii, które mogą spowodować czasowe obniżenie 
jakości świadczonych przez Spółkę usług, czasowe ich zawieszenie oraz uszkodzenie 
lub, w skrajnym wypadku, zniszczenie lub wyciek przechowywanych danych. 
Ewentualna awaria może mieć więc negatywny wpływ na działalność Emitenta, jego 
wyniki finansowe oraz reputację. 

 
n. Ryzyko związane z awariami sieci GSM 

Charakter świadczonych przez spółki powiązane z Emitentem usług nierozerwalnie 
związany jest z wykorzystywaniem infrastruktury GSM, która może podlegać 
awariom. Powstałe awarie sieci GSM mogą spowodować czasową niezdolność do 
świadczenia usług. Może to mieć bezpośredni wpływ na spadek przychodów, a co za 
tym idzie pogorszenie wyników finansowych Emitenta, jak również na 
niezadowolenie klientów, a w konsekwencji spadek popularności i wiarygodności 
Spółki. 

 
o. Ryzyko niespłacalności należności od odbiorców 

Umowy o świadczeniu określonych usług, które są podstawą przychodów Emitenta, 
zawierają ustalenia dotyczące terminów płatności. Istnieje ryzyko, że odbiorca nie 
dotrzyma ustalonych terminów. Dodatkowo, biorąc pod uwagę charakter 
sprzedawanych usług i ich dostosowanie do specyfiki wymagań klienta, Emitent 
może mieć problem ze zbyciem nieopłaconej usługi na rzecz innego odbiorcy. 
Wystąpienie powyższych ryzyk może skutkować ograniczeniem płynności 
finansowej Spółki. 
 

p. Ryzyko związane w wypełnianiu obowiązków spółki publicznej 
Zarząd Emitenta jako spółka publiczna jest zobowiązana  wypełniać  obowiązki  
związane z wymogami wobec spółki publicznej, w szczególności obowiązki 
informacyjne i sprawozdawcze. Emitent jest świadomy sankcji związanych z 
niewykonywaniem lub nieodpowiednim wykonywaniem tych obowiązków i 
zamierza wypełniać je w należyty sposób, biorąc pod uwagę konieczność 
zapewnienia bezpieczeństwa obrotu giełdowego oraz ochrony interesów 
inwestorów. Do wspomnianych sankcji należą kary nakładane przez Komisję 
Nadzoru Finansowego, w tym wykluczenie, na czas określony lub bezterminowo, 
papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, lub nałożenie kary 
pieniężnej, oraz kary wynikające z regulaminu GPW, nakładane przez Zarząd Giełdy i 
Sąd Giełdowy. Spółka podejmie wszelkie działania, aby w sposób należyty wypełnić 
wszelkie nakładane na nią obowiązki informacyjne i sprawozdawcze, nie można 
jednak wykluczyć ryzyka, że wystąpią opóźnienia lub zaniedbania w realizacji takich 
działań, czego konsekwencją może być negatywne postrzeganie Emitenta i jego 
działalności, co może doprowadzić do pogorszenia wyników Emitenta. 

 



q. Ryzyko związane z uprawnieniami osobistymi akcjonariusza MCI.Private Ventures 
FIZ do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki 
Inwestorzy powinni wziąć pod uwagę, iż realizowanie przez MCI.Private Ventures FIZ 
uprawnienia osobistego do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej 
może prowadzić do tego, ze większość członków Rady Nadzorczej nie będzie 
powoływana i odwoływana przez wszystkich akcjonariuszy w drodze uchwały 
Walnego Zgromadzenia. Wynika to z faktu, ze Rada Nadzorcza składa sie z 5 
członków, a akcjonariusz MCI przy aktualnej strukturze akcjonariatu może 
powoływać trzech członków Rady Nadzorczej. Powyższe uprawnienie obowiązuje 
również po wprowadzeniu akcji Emitenta do Alternatywnego Systemu Obrotu, aż do 
momentu, gdy MCI będzie posiadać mniej niż 25% ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki (szczegóły w Statucie Spółki, par. 15, pkt. 3). 

 
r. Ryzyko związane z kontrolą Emitenta przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów 
Emitent organizował konkursy i quizy przeprowadzane za pośrednictwem telefonów 
komórkowych. Obecnie tożsamą działalność prowadzi spółka w 100% zależna od 
Emitenta - M-Concepts Sp. z o.o. Przy prowadzeniu tego typu działalności należy mieć 
w szczególności na względzie ryzyko kontroli ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów. Bieżąca praktyka pokazuje, iż wszczynane są liczne postępowania 
przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mające na celu 
kontrolę zgodności konkursów i quizów z Ustawą o ochronie konkurencji i 
konsumentów. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w przeprowadzaniu 
konkursu Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na 
Spółkę lub M-Concepts karę pieniężną do 10% przychodów osiągniętych w roku 
obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary. 

 
s. Ryzyko związane ze sporami sądowymi, których Emitent jest stroną 

Emitent jest stroną kilku postępowań sądowych. Rozstrzygnięcie tych postępowań na 
niekorzyść Emitenta negatywnie wpłynie na jego sytuację finansową i wiązać się 
będzie z obowiązkiem zapłaty kwot zasądzonych wyrokiem sądowym. Nie jest 
wykluczone, iż w stosunku do Emitenta zostaną wszczęte inne postępowania, poza 
postępowaniami aktualnie toczącymi się. 

 
t. Ryzyko związane z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 
101, poz.926 z późn. zm.) nakłada na podmioty przetwarzające dane osobowe liczne 
obowiązki. Do najważniejszych obowiązków należy uzyskanie zgody osoby, której 
dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, rejestracja posiadanych przez 
dany podmiot zbiorów danych, obowiązek informacyjny wobec osób, których dane 
osobowe są przetwarzane (art. 24 ust. 1 ustawy), zapewnienie środków technicznych 
i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych 
odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną (art. 36 ustawy). 



W przypadku gdyby Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych uznał, że 
Emitent nie przestrzega wymogów ustawy o ochronie danych osobowych rodzi to 
ryzyko nałożenia na Emitenta grzywny. Działalność Emitenta w dużym stopniu 
podlega pod rygory ustawy o ochronie danych osobowych. Nie można wykluczyć, iż 
Emitent w zakresie swojej działalności narusza wskazane powyżej obowiązki, 
w związku z czym zobowiązany będzie ponieść sankcje przewidziane w ustawie. 

 
u. Ryzyko związane z prawami autorskimi 

Emitent w ramach swojej działalności zawiera liczne umowy, na podstawie których 
przenoszone są na niego autorskie prawa majątkowe lub udzielane są na jego rzecz 
licencje. Istnieje ryzyko, iż przenoszący majątkowe prawa autorskie lub udzielający 
licencji mogą kwestionować korzystanie przez Emitenta z utworów w rozumienia 
prawa autorskiego, z uwagi na nieprzeniesienia praw autorskich na określonych 
polach eksploatacji. 
 

v. Ryzyko związane z uznaniem konkursów organizowanych przez spółkę zależną 
Emitenta jako podlegających rygorom ustawy o grach hazardowych 
Grami losowymi są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w 
szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin. Zaliczamy do 
nich m.in. loterie audioteksowe, w których uczestniczy się przez odpłatne połączenie 
telefoniczne lub wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) z użyciem 
publicznej sieci telekomunikacyjne, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane 
pieniężne lub rzeczowe. Z kolei stosownie do dyspozycji art. 7 ust. 2 ustawy o grach 
hazardowych loterie audioteksowe mogą być urządzane, na podstawie udzielonego 
zezwolenia, wyłącznie przez spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Zdaniem Emitenta wynik urządzanych przez M-Concepts (spółkę zależną od 
Emitenta) konkursów nie zależy od przypadku, bowiem uczestnicy konkursów 
zobowiązani są do udzielania odpowiedzi na pytania, na podstawie których uzyskują 
punkty. Osoba z największą liczbą punktów wygrywa. W przypadku gdyby dyrektor 
izby celnej, udzielający zezwolenia na organizowanie loterii audioteksowych, uznał, 
że organizowane przez M-Concepts konkursy podlegają reżimowi ustawy o grach 
hazardowych może zostać nałożona na M-Concepts kara pieniężna w wysokości do 
100% przychodu uzyskanego z urządzanej gry. 

 
w. Ryzyko uznania Emitenta za przedsiębiorcę telekomunikacyjnego 

Emitent 7 lutego 2011 r. połączył się ze spółką Overnet Interactive Agency Sp. z. o.o., 
spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych i w związku z tym 
jako następca prawny został wpisany do wskazanego rejestru. W opinii Emitenta, 
Emitent nie prowadzi jednak działalności, która mogłaby być uznana za działalność 
telekomunikacyjną i stąd Emitent nie powinien podlegać wpisowi do rejestru 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych. W związku z tym Emitent podjął działania 
skutkujące wykreśleniem Emitenta z rejestru. W przypadku gdyby prezes Urzędu 



Komunikacji Elektronicznej uznał, iż Emitent wykonuje jednak taką działalność, a nie 
jest wpisany do rejestru, rodzić to będzie ryzyko nałożenia na Emitenta kary 
pieniężnej. Z drugiej Strony pozostawanie Emitenta w rejestrze przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych, w przypadku gdy Emitent nie wykonuje działalności 
telekomunikaęyjnej, stwarza dla Emitenta ryzyko konieczności uczestniczenia w 
dopłacie zgodnie z art. 95 Prawa Telekomunikacyjnego (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z 
póżn, zm.) na rzecz przedsiębiorcy wyznaczonego do świadczenia usługi 
powszechnej, o której mowa w art. 81 ust. 1 - 3 Prawa Telekomunikacyjnego. 

 
x. Ryzyko związane z przesyłaniem niezamówionej informacji handlowej  

Emitent w ramach swojej działalności przesyła różnego rodzaju informacje 
handlowe. Istnieje ryzyko, iż niektóre informacje handlowe kierowane za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej mogą zostać uznane za niezamówione w 
rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przesyłanie 
przez Spółkę informacji handlowych drogą elektroniczną bez zgody konsumenta 
należy rozpatrywać w kontekście naruszenia art. 10 ust. 1 Ustawy o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną. W takim przypadku może zostać nałożona na Emitenta 
grzywna. 

 
y. Ryzyko związane z uznaniem działań Emitenta jako nieuczciwe praktyki rynkowe 

W ramach swojej działalności Emitent podejmuje liczne działania w stosunku do 
konsumentów. Istnieje ryzyko, iż niektóre działania Emitenta mogą być uznane za 
nieuczciwą praktykę rynkową, o której mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 roku 
o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. W takim przypadku może 
zostać nałożona na Emitenta grzywna, a konsument, którego interes został zagrożony 
lub naruszony, może żądać od Emitenta m.in. naprawienia szkody na zasadach 
ogólnych. 

1.2.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym i wtórnym obrotem akcjami jednostki dominującej   a) Ryzyko związane z przyszłym kursem oraz płynnością papierów wartościowych  
 Kurs i płynność papierów wartościowych notowanych na NewConnect zależy od liczby 
oraz wielkości zleceń kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów. Na zachowania 
inwestorów mają wpływ różne czynniki także takie, które nie są związane bezpośrednio 
z sytuacją finansową grupy kapitałowej, takie jak sytuacja na giełdach i rynkach 
europejskich i światowych, sytuacja makroekonomiczna Polski, czy też aktualna sytuacja 
polityczna. Zarząd jednostki dominującej nie może zapewnić, iż osoba nabywająca akcje 
będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie.  
 

b) Ryzyko inwestycji na rynku NewConnect  



Inwestor inwestujący w akcje jednostki dominującej musi być świadom faktu, że 
inwestycja ta jest bardziej ryzykowna niż inwestycja w akcje spółek notowanych na rynku 
podstawowym GPW. Na rynku NewConnect dominuje szczególnie wysoka zmienność cen 
akcji w powiązaniu z niską płynnością obrotu. Inwestowanie w akcje na rynku 
NewConnect musi być rozważane w perspektywie średnio i długoterminowej inwestycji. 

 
c) Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu papierów wartościowych Emitenta  

 
Zgodnie z § 11 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może 
zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z 
zastrzeżeniem § 12 ust. 3 i § 17c ust. 2 Regulaminu ASO                        na wniosek emitenta 
lub jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu. 
W przypadku naruszenia zasad obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu, 
Organizator ASO może:  
1) upomnieć emitenta,  
2) nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł,  
3) zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie,  
4) wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.  
 

d) Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect  
Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu może 
wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:  
o na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym 

zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,  
o jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,  
o wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd 

wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na 
zaspokojenie kosztów postępowania,  

o wskutek otwarcia likwidacji emitenta. 
o wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale 

lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu 
może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału 
(wydzielenia) albo z dniem przekształcenia. 

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza 
instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie:  

o w przypadkach określonych przepisami prawa,  
o jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,  
o w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,  
o po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu 

upadłości emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o 
oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków 
w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.  



§ 12 ust. 3 Regulaminu ASO stanowi, że przed podjęciem decyzji o wykluczeniu 
instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić 
obrót tymi instrumentami finansowymi. Do terminu zawieszenia w tym przypadku nie 
stosuje się postanowienia § 11 ust. 1.  
Ponadto zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w 
przypadku gdy obrót instrumentami finansowymi zagraża w sposób istotny 
prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu 
obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie 
interesów inwestorów, wówczas na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, organizator 
alternatywnego systemu obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty 
finansowe. Komisja podaje niezwłocznie  do publicznej wiadomości informację o 
wystąpieniu z takim żądaniem.  
Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości 
w odniesieniu do jednostki dominującej, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych 
na NewConnect.  
 e. Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez Komisję Nadzoru Finansowego na Emitenta kar administracyjnych za niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa   Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć kary administracyjne na emitenta za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej, Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Wspomniane sankcje wynikają z art. 96 i 97 Ustawy o ofercie publicznej oraz z art. 169 – 174 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.  Maksymalna wysokość kary pieniężnej, jaka zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi mogłaby zostać nałożona na Emitenta, wynosi 1.000.000 PLN. Zarząd jednostki dominującej oświadcza, że nieznane są mu fakty, zdarzenia oraz okoliczności, które mogłyby skutkować nałożeniem na jednostkę dominującą sankcji administracyjnych, o których mowa powyżej.  2. Przewidywany rozwój grupy kapitałowej  
Grupa Kapitałowa Emitenta podtrzymuje prezentowane w poprzednich raportach plany 
rozwojowe. Niemal wszyscy wydawcy dostrzegają potrzebę oferowania swoim 
czytelnikom treści w formie cyfrowej.  Pozytywne sygnały płynące z rynku zostały 
zauważone przez akcjonariuszy, którzy w styczniu 2015 r. udzielili wsparcia finansowego 
spółce. Grupa kapitałowa zamierza wykorzystać pozyskane środki na pozyskanie 
klientów oraz dalszy rozwój kompetencji w obszarze digital publishing. Sytuacja 
finansowa grupy uzależniona jest od rozwoju rynku prasy cyfrowej. Dostępne na rynku 
raporty oraz opinie ekspertów wskazują, że prasa cyfrowa będzie rozwijała się 
przynajmniej na poziomie dwucyfrowym.   
 
3. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju  



W 2015 r. w dalszym ciągu Grupa zwiększała swoje kompetencje w obszarze digital 
publishing. W 2015 r. Grupa wdrożyła własne oprogramowanie do cyfryzacji treści o 
nazwie Digitivo. Nowe rozwiązanie spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem przez 
rynek w wyniku czego spółka pozyskała wielu klientów. 
 4.  Informacja o sytuacji finansowej Grupy kapitałowej. 
W 2015 r. przychody Grupy spadły w stosunku do 2014 r. o 8,2% i wyniosły 3.289.916,50 
zł. Strata na działalności operacyjnej wyniosła w 2015 r. 8.980.093,61 zł, podczas gdy w 
2014 r. strata wyniosła 3.081.015,55 zł. Wzrost straty wynika z utworzonych w 2015 r. 
odpisów aktualizujących wartość aktywów na kwotę 8.024.328 zł. W 2015 r. Grupa 
wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 322.230,05 zł. Spółka 
wygenerowała ujemne przepływy z działalności operacyjnej, które wyniosły 375.362,56 
zł. Grupa kapitałowa wykazuje w sprawozdaniu finansowych aktywa o wartości 
1.819.406,56 zł. 22% tej kwoty stanowią środki pieniężne zgromadzone na rachunku 
bankowym oraz w kasach spółek tworzących grupę kapitałową, 26% stanowią należności 
handlowe. Aktywa o niskim stopniu płynności stanowią 48% wartości aktywów. 
Zobowiązania handlowe stanowią 42% wartości pasywów. Ze względu na utworzony 
odpis aktualizujący wartość wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 8.024.328 zł 
kapitały skonsolidowane mają wartość ujemną. Grupa kapitałowa posiada zobowiązania 
wobec organów podatkowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o łącznej wartości 
331.284 zł co stanowi 18% wartości pasywów. Kapitał pracujący rozumiany jako 
rozumiany jako różnica pomiędzy należnościami handlowymi, środkami pieniężnymi a 
zobowiązaniami handlowymi jest dodatni i wynosi 109.600 zł. Wypracowane środki 
pieniężne spółka przeznacza na finansowanie działalności operacyjnej. Spółka nie 
inwestuje w lokaty kapitałowe. W 2015 r. Grupa wdrożyła własne oprogramowanie do 
cyfryzacji treści o nazwie Digitivo. Zarząd jednostki dominującej opiera dalszy rozwój 
spółki zarówno o własne oprogramowanie jak i oprogramowanie oferowanej przez 
Adobe, którego spółka dominująca jest wyłącznym partnerem o statusie expert level dla 
regionu Polski oraz krajów Unii Europejskiej. Analiza wskaźnikowa została 
przedstawiona w tabeli poniżej. 
 
Tabela nr 1. Analiza wskaźnikowa 

  2015 r. 2014 r. 
Wskaźnik rotacji należności [dni] 52 48 
Wskaźnik rotacji zobowiązań [dni] 84 99 
Wskaźnik płynności 0,7 0,4 
Rentowność sprzedaży -280,80% -90,40% 
Rentowność operacyjna aktywów -493,70% -28,90% 

 
Spadek wskaźników rentowności spowodowany jest przede wszystkim utworzonym 
przez spółkę dominującą odpisem aktualizującym wartość wartości niematerialnych i 
prawnych. Dodatni kapitał obrotowy znajduje odzwierciedlenie we wskaźnikach rotacji 
należności i zobowiązań. 



Grupa kapitałowa w roku 2015 r. nie udzieliła gwarancji ani poręczeń. Nie posiada też 
zobowiązań warunkowych. Jako zabezpieczenie spłaty leasingu finansowego spółka 
dominująca wystawiła weksel in blanco na użytek leasingodawcy. Leasingodawca jest 
upoważniony wypełnić weksel do kwoty stanowiącej równowartość wszystkich 
wymagalnych, lecz nie zapłaconych należności przysługujących leasingodawcy oraz 
zobowiązań powstałych wyniku wygaśnięcia umowy leasingu. 
5.  Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Jednostka dominująca Optizen Labs S.A. oraz jednostki zależne dzięki udzielonemu przez głównego udziałowca dofinansowaniu mają stabilną sytuację finansową. Na sytuację finansową grupy kapitałowej wpływ będzie miał rozwój czytelnictwa cyfrowego.   6.  Udziały/akcje własne  Spółka dominująca i spółki zależne nie obejmowały akcji własnych.  7.  Oddziały (zakłady) posiadane przez jednostki grupy kapitałowej  Jednostka dominująca Optizen Labs  S.A. nie posiada oddziałów (zakładów), ani żadna ze spółek zależnych.  8.  Instrumenty finansowe  Informacje na temat ryzyka kredytowego  Zarząd stosuje politykę kredytową, zgodnie z którą ekspozycja na ryzyko kredytowe jest 
monitorowana na bieżąco w oparciu o cotygodniowe raporty ze stanu należności  
i zobowiązań oraz comiesięcznych wyników ekonomicznych. Istnieje jednak ryzyko, że 
odbiorca nie dotrzyma ustalonych terminów. Dodatkowo, biorąc pod uwagę charakter 
sprzedawanych usług i ich dostosowanie do specyfiki wymagań klienta, Spółka może mieć 
problem ze zbyciem nieopłaconej usługi na rzecz innego odbiorcy. Wystąpienie 
powyższego ryzyka może skutkować ograniczeniem płynności finansowej Spółki. 

 
Informacje na temat ryzyka walutowego 

 W swojej strategii rozwojowej Zarząd bierze pod uwagę możliwość zawarcia umów z 
zagranicznymi dostawcami, co naraziłoby Spółkę na ryzyko walutowe. Zmiany kursu 
walutowego na niekorzyść Spółki mogą mieć wpływ na wzrost zobowiązań w 
transakcjach zagranicznych w przeliczeniu na walutę krajową, których wzrost może 
doprowadzić do pogorszenia wyniku finansowego. 
 9.  Wpływ działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne  Nie dotyczy.    



4. Przeciętne zatrudnienie   
Lp. Wyszczególnienie Rok bieżący Rok poprzedni 

        
 Pracownicy razem 7,8 10,8 

  10.  Dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym   Nie dotyczy.    Zarząd Jednostki dominującej Optizen Labs  S.A.    


