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GRUPA AGORA 
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI 

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 R. 

PRZYCHODY 524,8 MLN ZŁ,  

STRATA NETTO 10,5 MLN ZŁ,  

EBITDA 38,3 MLN ZŁ,  

GOTÓWKA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 36,4 MLN ZŁ 

Wszystkie dane (jeżeli nie zostanie wskazane inaczej) obejmują okres styczeń - czerwiec 2014 r., zaś porównania mówią 
o dynamice w stosunku do analogicznego okresu 2013 r. Źródła danych zostały przedstawione na końcu części IV 
niniejszego komentarza. 

I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY  

� Od pierwszego kwartału 2014 r., w wyniku zmian organizacyjnych, Grupa Agora („Grupa”) zmieniła sposób 
raportowania wybranych segmentów operacyjnych. Najistotniejsze zmiany dotyczą wyodrębnienia działalności 
poligraficznej z dotychczasowego segmentu Prasa Codzienna jako odrębnego segmentu operacyjnego. Kolejna 
istotna zmiana dotyczy włączenia działalności związanej z wydawaniem czasopism Agory do nowego segmentu 
Prasa oraz przeniesieniem dotychczasowej działalności pionu Projekty Specjalne do nowego segmentu Film i 
Książka (wcześniej segment Kino). Dokładny opis zmian w sposobie raportowania poszczególnych działalności 
biznesowych Grupy Agora znajduje się we właściwych sekcjach niniejszego komentarza. Dane porównawcze za 
analogiczne okresy 2013 r. zostały odpowiednio przekształcone. Zarząd pragnie jednak zwrócić uwagę, że w 
związku z tą zmianą, dane prezentowane w raportach kwartalnych za poprzednie okresy mogą nie być w pełni 
porównywalne z obecnie prezentowanym podejściem zarządczym. 

� W drugim kwartale 2014 r. przychody Grupy wyniosły 270,8 mln zł i zmniejszyły się jedynie o 0,4% w 
porównaniu do drugiego kwartału 2013 r. Dzięki poprawie kondycji rynku reklamowego większość segmentów 
operacyjnych Grupy (Internet, Film i Książka, Reklama Zewnętrzna i Radio) odnotowała wzrost przychodów. 
Segment Druk odnotował przychody na poziomie porównywalnym do drugiego kwartału 2013 r. Niższe 
przychody zostały odnotowane w segmencie Prasa. W pierwszym półroczu 2014 r. przychody Grupy wyniosły 
524,8 mln zł i były o 1,7% niższe niż w analogicznym okresie 2013 r. Złożyły się na to wyższe, w stosunku do 
pierwszego półrocza 2013 r., o 9,7% przychody ze sprzedaży usług poligraficznych klientom zewnętrznym, które 
wyniosły 81,8 mln zł.  Wzrost ten jest związany z większym wolumenem zamówień. Dodatkowo, w pierwszym 
półroczu 2014 r. sieć kin Helios odnotowała wzrost liczby sprzedanych biletów, co przełożyło się na wzrost 
przychodów ze sprzedaży biletów o 7,1% do kwoty 66,1 mln zł. Przychody z pozostałej sprzedaży Grupy 
wyniosły 54,0 mln zł i wzrosły o 1,9% w porównaniu z pierwszym półroczem 2013 r. Pozytywnie na wartość 
pozostałych przychodów wpłynęły wyższe przychody ze sprzedaży barowej w kinach, które wzrosły o  21,0% do 
kwoty 22,5 mln zł. Negatywnie na wartość przychodów wpłynęły niższe o 6,6% wpływy ze sprzedaży usług 
reklamowych, które wyniosły 257,3 mln zł oraz niższe o 4,9% wpływy ze sprzedaży wydawnictw w wysokości 
65,6 mln zł.  

� W drugim kwartale 2014 r. koszty operacyjne netto Grupy wzrosły o 1,2% do kwoty 270,8 mln zł. Głównym 
powodem tego wzrostu były wyższe o 7,4% koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników, które 
wyniosły 76,7 mln zł. Największe wzrosty tej pozycji widoczne były w segmencie Prasa, Internet, Film i Książka 
oraz Radio i są one związane z działaniami rozwojowymi prowadzonymi w Grupie.  Nieznacznie wzrosły koszty 
usług obcych, co było związane m.in. z wyższymi kosztami produkcji w segmencie Druk. W pierwszym półroczu 
2014 r. koszty operacyjne netto Grupy wyniosły 534,4 mln zł i wzrosły o 0,9% w porównaniu z pierwszym 
półroczem 2013 r. Jednym z głównych czynników wpływających na wzrost kosztów operacyjnych Grupy były 
wyższe koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników, które wzrosły o 3,9% do kwoty 149,6 mln zł, 
m.in. ze względu na wyższe, w stosunku do analogicznego okresu 2013 r., koszty związane z rezerwą urlopową.  
W omawianym okresie wzrosły również koszty zużycia materiałów i energii oraz wartość sprzedanych towarów 
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i materiałów związane z większym zapotrzebowaniem na materiały produkcyjne działalności poligraficznej na 
rzecz klientów zewnętrznych. Wyższe koszty usług obcych związane są głównie z wyższym kosztem zakupu kopii 
filmowych oraz wyższymi kosztami usług produkcyjnych dla klientów zewnętrznych w efekcie zwiększenia 
wolumenu produkcji. Wzrost kosztów usług obcych został częściowo ograniczony przez niższe koszty 
utrzymania nośników reklamowych w segmencie Reklamy Zewnętrznej oraz niższe koszty zakupu czasu 
antenowego w segmencie Radio. W pierwszym półroczu 2014 r. nieznacznie wzrosły również koszty 
reprezentacji i reklamy.  

� W drugim kwartale 2014 r. EBITDA Grupy wyniosła 24,1 mln zł. Pomimo rosnących kosztów operacyjnych 
Grupa zamknęła drugi kwartał 2014 r. pozytywnym wynikiem operacyjnym na poziomie EBIT. Strata netto 
wyniosła 1,5 mln zł, a strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej 1,0 mln zł. W 
pierwszym półroczu 2014 r. EBITDA Grupy zmniejszyła się do 38,3 mln zł. Strata operacyjna Grupy wyniosła 9,6 
mln zł, a strata netto 10,5 mln zł. Strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniosła 
10,6 mln zł.  

� Na koniec czerwca 2014 r. Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 137,6 mln zł, na które 
składały się gotówka i jej ekwiwalenty w wysokości 67,9 mln zł oraz 69,7 mln zł zainwestowane w 
krótkoterminowe papiery wartościowe. Dodatkowo, Grupa posiada należności z tytułu złożonych przez spółkę 
AMS S.A. kaucji pieniężnych w wysokości 47,0 mln zł stanowiących zabezpieczenie gwarancji bankowych 
udzielonych w związku z realizacją umowy koncesji na budowę i modernizację wiat przystankowych w 
Warszawie (prezentowane w bilansie w należnościach długoterminowych). 

� Na koniec czerwca 2014 r. zadłużenie kredytowe Grupy wyniosło 128,8 mln zł (w tym zewnętrzne zadłużenie 
grupy Helios S.A. („Helios”) obejmujące kredyty bankowe i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego w 
wysokości 102,9 mln zł). 

� W dniu 15 marca 2014 r. Grupa Agora we współpracy z Kino Polska TV S.A. uruchomiła kanał filmowy 
Stopklatka TV rozwijany w ramach spółki Stopklatka S.A. Spółka Stopklatka S.A. planuje osiągnąć rentowność 
już w 2015 r., a kanał filmowy realizuje założenia co do udziału w oglądalności powyżej założeń. Wyniki spółki 
Stopklatka S.A. są konsolidowane w wynikach Grupy Agora metodą praw własności.  

 

II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE DLA ROZWOJU GRUPY 

1. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE  

1.1. Rynek reklamy [3] 

 
Według szacunków Agory S.A. („Spółka”, „Agora”), opartych na dostępnych źródłach danych, w drugim kwartale 2014 r. 
wartość wydatków reklamowych ogółem w Polsce wyniosła około 2,0 mld zł i wzrosła o ponad 2,5% w stosunku do 
drugiego kwartału 2013 r.  

Tab.1 

  
II kwartał 
2012 

III 
kwartał 

2012 

IV kwartał 
2012 

I kwartał 
2013 

II kwartał 
2013 

III 
kwartał 

2013 

IV kwartał 
2013 

I kwartał 
2014 

II kwartał 
2014 

Zmiana 
wartości 
rynku 
reklamy 
r/r 

(5,5%) (6,5%) (5,0%) (8,0%) (7,0%) (3,5%) (2,0%) 1,0% 2,5% 

 

W drugim kwartale 2014 r. reklamodawcy ograniczyli swoje wydatki na reklamę w prasie i w kinie. Wzrosły natomiast 
wydatki na reklamę w pozostałych segmentach rynku reklamy. Dane dotyczące szacunków dynamiki zmian wartości 
wydatków reklamowych w poszczególnych mediach zaprezentowano w tabeli poniżej: 
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Tab. 2 

Wydatki na 
reklamę ogółem 

Telewizja Internet Czasopisma Radio 
Reklama 

zewnętrzna 
Dzienniki Kino 

2,5% 5,5% 7,0%  (12,0%) 6,0% 0,5% (16,5%) (3,0%)  

 
Udział poszczególnych segmentów rynku w wydatkach na reklamę ogółem w drugim kwartale 2014 r. przedstawiono w 
tabeli poniżej: 

Tab. 3 

 

Wydatki na 
reklamę ogółem 

Telewizja Internet Czasopisma Radio 
Reklama 

zewnętrzna 
Dzienniki Kino 

100,0%  52,0%  21,5%  8,0%  7,0%  6,5%  4,0%  1,0%  

 
W pierwszym półroczu 2014 r. wartość wydatków reklamowych ogółem w Polsce wyniosła około 3,6 mld zł i wzrosła o 
prawie 2,0% w stosunku do pierwszego półrocza 2013 r. W tym czasie reklamodawcy ograniczyli swoje wydatki na 
reklamę w prasie, kinie oraz zewnętrzną. Wzrosły natomiast wydatki na reklamę w pozostałych segmentach rynku 
reklamy. Dane dotyczące szacunków dynamiki zmian wartości wydatków reklamowych w poszczególnych mediach 
zaprezentowano w tabeli poniżej: 

Tab. 4 

Wydatki na 
reklamę ogółem 

Telewizja Internet Czasopisma Radio 
Reklama 

zewnętrzna 
Dzienniki Kino 

2,0% 5,0% 6,5%  (12,5%) 6,0% (1,0%) (21,0%) (9,5%)  

 
Udział poszczególnych segmentów rynku w wydatkach na reklamę ogółem w pierwszym półroczu 2014 r. przedstawiono 
w tabeli poniżej: 

Tab. 5 

Wydatki na 
reklamę ogółem 

Telewizja Internet Czasopisma Radio 
Reklama 

zewnętrzna 
Dzienniki Kino 

100,0%  52,0%  21,5%  8,0%  7,5%  6,0%  4,0%  1,0%  

 
 

 

1.2 Sprzedaż egzemplarzowa dzienników [4] 

W drugim kwartale 2014 r. rozpowszechnianie płatne razem dzienników w Polsce zmniejszyło się o ponad 10,7%. 
Największe spadki miały miejsce, w segmencie dzienników ogólnopolskich ogólnoinformacyjnych. W pierwszym 

półroczu 2014 r. spadek rozpowszechniania płatnego razem dzienników w Polsce wyniósł 10,5%.  

 

1.3 Frekwencja w kinach [10] 

Liczba biletów sprzedanych w polskich kinach w drugim kwartale 2014 r. zmniejszyła się o 2,1% w porównaniu z drugim 
kwartałem 2013 r. i wyniosła 7,3 mln biletów. W pierwszym półroczu 2014 r. liczba biletów sprzedanych w polskich 
kinach wzrosła o 9,3% w porównaniu z pierwszym półroczem 2013 r. i wyniosła 19,3 mln biletów. 
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2. CZYNNIKI WEWNĘTRZNE  

2.1. Przychody  

Tab. 6 

w mln zł 
II kwartał 

2014 
Udział % 

II kwartał 
2013 

Udział % 
% zmiany  

2014 do 2013 

Przychody ze sprzedaży netto (1) 270,8 100,0% 271,9 100,0% (0,4%) 

Sprzedaż usług reklamowych 146,3 54,0% 148,3 54,5% (1,3%) 

Sprzedaż wydawnictw 32,5 12,0% 33,4 12,3% (2,7%) 

Sprzedaż biletów do kin  24,6 9,1% 26,5 9,7% (7,2%) 

Sprzedaż usług poligraficznych 41,1 15,2% 41,4 15,2% (0,7%) 

Pozostała sprzedaż 26,3 9,7% 22,3 8,3% 17,9%  

      

w mln zł 
I półrocze 

2014 
Udział % 

I półrocze 
2013 

Udział % 
% zmiany  

2014 do  

2013 

Przychody ze sprzedaży netto (1) 524,8 100,0%            533,7  100,0% (1,7%) 

Sprzedaż usług reklamowych 257,3 49,0% 275,4 51,6% (6,6%) 

Sprzedaż wydawnictw 65,6 12,5% 69,0 12,9% (4,9%) 

Sprzedaż biletów do kin  66,1 12,6% 61,7 11,6% 7,1%  

Sprzedaż usług poligraficznych 81,8 15,6% 74,6 14,0% 9,7%  

Pozostała sprzedaż 54,0 10,3% 53,0 9,9% 1,9%  

 

(1) poszczególne pozycje przychodów ze sprzedaży, poza przychodami ze sprzedaży biletów i usług poligraficznych, 
zawierają przychody ze sprzedaży Projektów Specjalnych (w tym kolekcji wydawniczych), opisane szczegółowo w 
części IV.B niniejszego raportu. 

 

W drugim kwartale 2014 r. najistotniejszy wpływ na poziom przychodów Grupy miał spadek wartości wydatków na 
rynku reklamy prasowej. Wpłynęło to negatywnie na poziom przychodów segmentu Prasa, które skurczyły się o 8,0%. 
Niewielki spadek przychodów odnotował także segment Druk. Pozostałe segmenty Grupy (Internet, Film i Książka, 
Reklama Zewnętrzna i Radio) odnotowały wzrost przychodów. W rezultacie, przychody Grupy wyniosły 270,8 mln zł i 
zmniejszyły się jedynie o 0,4% w porównaniu do drugiego kwartału 2013 r. 

Ze względu na ograniczenie wydatków reklamowych w dziennikach i w czasopismach w Polsce w drugim kwartale 
2014 r., wpływy ze sprzedaży usług reklamowych w Grupie zmniejszyły się o 1,3% w porównaniu z analogicznym 
okresem 2013 r. i wyniosły 146,3 mln zł. Do tego spadku przyczyniły się głównie niższe o 7,1 mln zł przychody ze 
sprzedaży reklam w segmencie Prasa. Pozostałe segmenty operacyjne Grupy odnotowały wzrost przychodów 
reklamowych.  

W drugim kwartale 2014 r. wartość przychodów ze sprzedaży wydawnictw wyniosła 32,5 mln zł i była niższa o 2,7% w 
porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. Wpływ na to miały niższe przychody ze sprzedaży wydawnictw w 
segmencie Film i Książka, co było związane głównie ze sprzedażą filmu „Drogówka” w formie płyty DVD w 2013 r. oraz 
niższa sprzedaż egzemplarzowa Gazety Wyborczej. Przychody ze sprzedaży Gazety Wyborczej wyniosły 24,4 mln zł i 
zmniejszyły się jedynie o 0,6 mln zł w porównaniu z drugim kwartałem 2013 r., pomimo niższej o 14,9% średniej 
sprzedaży egzemplarzowej oraz niższej sprzedaży wydań droższych (tzw. oferta dwucenowa). Pozytywny wpływ na 
dynamikę spadku przychodów ze sprzedaży egzemplarzy Gazety Wyborczej miała podwyżka ceny Gazety Wyborczej 
wprowadzona w lipcu 2013 r. oraz na początku 2014 r. Warto zauważyć, że w drugim kwartale 2014 r. o 7,0% wzrosły 
przychody ze sprzedaży czasopism i wyniosły 4,6 mln zł. W rezultacie segment Prasa odnotował wzrost przychodów ze 
sprzedaży wydawnictw o 0,3% do kwoty 30,8 mln zł.  
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W drugim kwartale 2014 r., przychody ze sprzedaży biletów do kin w sieci Helios zmniejszyły się o 7,2% i wyniosły 24,6 
mln zł pomimo nieznacznego wzrostu frekwencji w porównaniu z drugim kwartałem 2013 r. W omawianym okresie, w 
kinach sieci Helios zakupiono 1,5 mln biletów czyli o blisko 1,0% więcej niż w drugim kwartale 2013 r. [10].  

W drugim kwartale 2014 r. przychody ze sprzedaży usług poligraficznych wyniosły 41,1 mln zł i nieznacznie skurczyły się  
w stosunku do drugiego kwartału 2013 r. 

Przychody z pozostałej sprzedaży wyniosły 26,3 mln zł i wzrosły o 17,9% w porównaniu z drugim kwartałem 2013 r. 
Pozytywny wpływ na wzrost tej pozycji miały przychody z dystrybucji filmu „Powstanie Warszawskie” oraz wyższe 
przychody ze sprzedaży barowej w kinach sieci Helios.  

W pierwszym półroczu 2014 r. najistotniejszy wpływ na poziom przychodów Grupy miał spadek wartości wydatków na 
rynku reklamy prasowej. Wpłynęło to negatywnie na poziom przychodów segmentu Prasa, które skurczyły się o 13,5%. 
Niewielki spadek przychodów odnotował także segment Reklama Zewnętrzna. Pozostałe segmenty Grupy (Druk, 
Internet, Film i Książka oraz Radio) odnotowały wzrost przychodów. W rezultacie, przychody Grupy wyniosły 524,8 mln 
zł i zmniejszyły się jedynie o 1,7% w porównaniu do pierwszego półrocza 2013 r. 

Ze względu na ograniczenie wydatków reklamowych w dziennikach i w czasopismach w Polsce w pierwszym półroczu 
2014 r., wpływy ze sprzedaży usług reklamowych w Grupie zmniejszyły się o 6,6% w porównaniu z analogicznym 
okresem 2013 r. i wyniosły 257,3 mln zł. Do tego spadku przyczyniły się głównie niższe o 21,0 mln zł przychody ze 
sprzedaży reklam w segmencie Prasa. Niewielki spadek przychodów reklamowych, o 2,0 mln zł,  został odnotowany w 
segmencie Reklama Zewnętrzna. Pozostałe segmenty operacyjne Grupy (Film i Książka, Internet i Radio) odnotowały 
wzrost przychodów reklamowych.  

W pierwszym półroczu 2014 r. wartość przychodów ze sprzedaży wydawnictw wyniosła 65,6 mln zł i była niższa o 4,9% 
w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. Wpływ na to miały niższe przychody ze sprzedaży wydawnictw 
prasowych oraz ze sprzedaży książek w segmencie Film i Książka. Przychody ze sprzedaży Gazety Wyborczej wyniosły 
50,0 mln zł i zmniejszyły się jedynie o 3,3% w porównaniu z pierwszym półroczem 2013 r., pomimo niższej o 15,2% 
średniej sprzedaży egzemplarzowej oraz niższej sprzedaży wydań droższych (tzw. oferta dwucenowa). W tym czasie 
przychody ze sprzedaży czasopism zmniejszyły się o 10,2% i wyniosły 8,8 mln zł. W rezultacie segment Prasa odnotował 
spadek przychodów ze sprzedaży wydawnictw o 3,0%. O 15,3% do kwoty 5,5 mln zł zmniejszyły się również przychody ze 
sprzedaży wydawnictw w pionie Projekty Specjalne. W dużej mierze jest to efekt sprzedaży filmu „Drogówka” w formie 
wydawnictwa DVD w analogicznym okresie 2013 r. 

W pierwszym półroczu 2014 r., przychody ze sprzedaży biletów do kin w sieci Helios wzrosły o 7,1% do kwoty 66,1 mln zł 
dzięki wzrostowi frekwencji w kinach sieci Helios w porównaniu z pierwszym półroczem 2013 r. W omawianym okresie, 
w kinach sieci Helios zakupiono 3,9 mln biletów czyli o 8,7% więcej niż w pierwszym półroczu 2013 r. [10].  

W pierwszym półroczu 2014 r. przychody ze sprzedaży usług poligraficznych wzrosły o 9,7% i wyniosły 81,8 mln zł.  

Przychody z pozostałej sprzedaży wyniosły 54,0 mln zł i wzrosły o 1,9% w porównaniu z pierwszym półroczem 2013 r. 
Pozytywny wpływ na wzrost tej pozycji miały wyższe przychody ze sprzedaży barowej w kinach sieci Helios oraz 
przychody związane z dystrybucją filmu „Powstanie Warszawskie”. W pierwszym półroczu 2013 r. pozytywny wpływ na 
wartość tej pozycji miały przychody z dystrybucji filmu „Drogówka”, która przyciągnęła do kin ponad 1 milion widzów. 
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2.2. Koszty operacyjne  

 
                                                                                                                                                                                                      Tab. 7 

w mln zł 
II kwartał 

2014 
Udział % 

II kwartał 
2013 

Udział % 
% zmiany 2014 

do 2013 

Koszty operacyjne netto, w tym: (270,8) 100,0% (267,6) 100,0% 1,2%  

Usługi obce (84,3) 31,1% (83,5) 31,2% 1,0%  

Wynagrodzenia i świadczenia (1) (76,7) 28,3% (71,4) 26,7% 7,4%  

Zużycie materiałów i energii oraz wartość 
sprzedanych towarów i materiałów 

(58,6) 21,6% (61,2) 22,9% (4,2%) 

Amortyzacja (24,1) 8,9% (23,9) 8,9% 0,8%  

Reprezentacja i reklama (18,0) 6,6% (17,9) 6,7% 0,6%  

      

w mln zł 
I półrocze 

2014 
Udział % 

I półrocze 
2013 

Udział % 
% zmiany 2014 

do 2013 

Koszty operacyjne netto, w tym: (534,4) 100,0% (529,7) 100,0% 0,9%  

Usługi obce (169,9) 31,8% (167,7) 31,7% 1,3%  

Wynagrodzenia i świadczenia (1) (149,6) 28,0% (144,0) 27,2% 3,9%  

Zużycie materiałów i energii oraz wartość 
sprzedanych towarów i materiałów 

(118,2) 22,1% (116,0) 21,9% 1,9%  

Amortyzacja (47,9) 9,0% (49,2) 9,3% (2,6%) 

Reprezentacja i reklama (31,2) 5,8% (30,5) 5,8% 2,3%  

 

(1) podana kwota za 3 i 6 miesięcy 2013 r. obejmuje również niegotówkowe koszty związane z płatnościami w formie 
papierów wartościowych rozliczanymi w instrumentach finansowych w wysokości odpowiednio 0,7 mln zł i 1,4 mln zł. 

Koszty operacyjne netto Grupy w drugim kwartale 2014 r. wzrosły o 1,2% do kwoty 270,8 mln zł. Miało to wpływ na ich 
wzrost w pierwszym półroczu 2014 r. o 0,9% do kwoty 534,4 mln zł. 

Wzrost kosztów usług obcych w drugim kwartale 2014 r. związany był m.in. z wyższymi kosztami produkcji w segmencie 
Druk. Niższe były natomiast koszty zakupu kopii filmowych w segmencie Film i Książka oraz koszty utrzymania systemu 
w segmencie Reklama Zewnętrzna w wyniku zmian w portfelu posiadanych nośników oraz sukcesywnemu obniżaniu 
jednostkowych kosztów ich utrzymania. W pierwszym półroczu 2014 r. wzrost kosztów usług obcych związany jest z 
wyższymi kosztami zakupu kopii filmowych oraz wyższymi kosztami usług produkcyjnych dla klientów zewnętrznych. 
Grupa odnotowała niższe koszty zakupu czasu antenowego w stacjach obcych oraz niższe koszty utrzymania systemu w 
segmencie Reklama Zewnętrzna. 

Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników w drugim kwartale 2014 r. wzrosły o 7,4% do kwoty 76,7 mln 
zł. Wzrost tej pozycji kosztowej w segmencie Prasa wynika z projektu wdrożenia nowego limitowanego systemu dostępu 
do treści cyfrowych Gazety Wyborczej i innych działań rozwojowych. W segmencie Internet koszty wynagrodzeń i 
świadczeń na rzecz pracowników wzrosły o 8,6%, głównie ze względu na rozwój serwisów sportowych, rekrutacyjnych 
oraz wzmacnianie sił sprzedaży. Nieznaczny wzrost tej pozycji kosztowej był także widoczny w segmentach Film i Książka 
oraz Radio. W segmencie Reklama Zewnętrzna pozostały one na niezmienionym poziomie w stosunku do analogicznego 
okresu roku ubiegłego, a w segmencie Druk zostały lekko zredukowane. W pierwszym półroczu 2014 r. koszty 
wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników wzrosły o 3,9% do kwoty 149,6 mln zł. Wpływ miał na to wzrost tej 
pozycji kosztowej w segmentach Prasa,  Internet, Film i Książka oraz Radio. Dodatkowo, Spółka zwraca uwagę, iż wpływ 
na poziom kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników, zarówno w drugim kwartale jak i w pierwszym 
półroczu 2014 r. miała m.in. wyższa rezerwa urlopowa oraz zakończenie w 2013 r. realizacji programu motywacyjnego 
opartego na papierach wartościowych Spółki. 
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Zatrudnienie etatowe w Grupie na koniec czerwca 2014 r. wyniosło 3 092 etatów i zwiększyło się o 72 etaty w 
porównaniu z końcem czerwca 2013 r. Wzrost zatrudnienia wynika głównie z prowadzonych projektów rozwojowych w 
segmencie Internet oraz Film i Książka.  

W Grupie funkcjonują różne systemy motywacyjne (np. gotówkowe plany motywacyjne, systemy motywacyjne w 
działach sprzedaży itp.), których koszty obciążają pozycję wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników. 
Począwszy od trzeciego kwartału 2013 r. wynik operacyjny Grupy obciążany jest kwartalnie kosztami rezerwy na 
Trzyletni Plan Motywacyjny dla Zarządu Spółki za lata 2013 – 2015 (opisany w nocie 5B do skróconego półrocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy). W pierwszym półroczu 2014 r. koszt tego planu wyniósł 0,3 mln 
zł.  

Spadek kosztów zużycia materiałów i energii oraz wartości sprzedanych towarów i materiałów, w porównaniu z  
drugim kwartałem 2013 r., wynika głównie z mniejszego wolumenu usług poligraficznych dla klientów zewnętrznych. W 
pierwszym półroczu 2014 r. koszty te wzrosły o 1,9% do kwoty 118,2 mln zł ze względu na wyższy wolumen zamówień 
od klientów zewnętrznych. 

Koszty reprezentacji i reklamy Grupy zwiększyły się nieznacznie zarówno w drugim kwartale jak i w pierwszym półroczu 
2014 r. Wpłynęła na to większa aktywność promocyjna w segmentach Radio, Internet oraz Film i Książka.   

3. PERSPEKTYWY    

3.1. Przychody 

3.1.1 Rynek reklamy [3] 

Rynek reklamy w Polsce odnotowuje w 2014 r. systematyczną poprawę. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim kwartale 
roku reklamodawcy wydali więcej na promowanie swoich produktów i usług niż w analogicznych okresach 2013 
(odpowiednio: o 1,0% i 2,5%). Spółka dostrzega poprawę kondycji rynku reklamowego szczególnie w drugim kwartale 
2014 r., w którym wydatki reklamowe dużo wolniej zmniejszały się w prasie, a dynamicznie rosły w większości 
pozostałych segmentów rynku reklamowego. 
  
Sytuacja na rynku reklamy w znaczącym stopniu zależy od kondycji polskiej gospodarki - wzrost wartości wydatków na 
reklamę w Polsce następuje wraz z poprawą koniunktury gospodarczej. Prognozy dla polskiej gospodarki w 2014 r. 
zakładają możliwy wzrost produktu krajowego brutto na poziomie około 3%. 

Ponadto wpływ na polską gospodarkę mogą mieć wydarzenia międzynarodowe, mające konsekwencje dla rozwoju 
gospodarczego kraju oraz aktywności reklamowej przedsiębiorców. 

Biorąc pod uwagę wszystkie wskazane kwestie, a także pozytywne sygnały płynące z polskiej gospodarki, Spółka 
postanowiła nieznacznie skorygować swoje szacunki wzrostu wartości wydatków na reklamę w Polsce.    
  
Po analizie dostępnych danych rynkowych Spółka szacuje, iż w całym 2014 r. wartość wydatków na reklamę w Polsce 
może wzrosnąć w przedziale od 1 do 3%. Dane o szacowanych dynamikach zmian wartości wydatków reklamowych w 
poszczególnych mediach zaprezentowano w tabeli poniżej: 

 

Tab. 8 

Wydatki na 
reklamę ogółem 

Telewizja Internet Czasopisma Radio 
Reklama 

zewnętrzna 
Dzienniki Kino 

1-3% 3-6% 5-8%  (9)-(13)% 4-7% (1)- 2% (20)-(24)% 0-3%  

 
 
Na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania Zarządu Spółka skorygowała swoje estymacje co do potencjalnego wzrostu 
wydatków na reklamę w telewizji, radiu oraz w kinie. Zmianie uległa również estymacja wzrostu całkowitych wydatków 
na reklamę w Polsce w 2014 r. Bez zmian pozostały szacunki dotyczące dynamiki wydatków na reklamę w prasie oraz na 
nośnikach reklamy zewnętrznej. Warto też zauważyć, że pozytywny wpływ na wartość wydatków realizowanych w 
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dziennikach i w reklamie zewnętrznej w kolejnych kwartałach 2014 r. mogą mieć zbliżające się wybory do samorządów 
lokalnych. 
 

3.1.2 Sprzedaż prasy 

W kolejnych kwartałach 2014 r. negatywne trendy dotyczące spadku sprzedaży egzemplarzowej dzienników i czasopism 
w formie drukowanej utrzymają się. Spółka wierzy, iż wprowadzona na początku 2014 r. podwyżka ceny 
egzemplarzowej Gazety Wyborczej pozwoli na częściowe ograniczenie spadku przychodów ze sprzedaży dziennika. 
Jednocześnie, Spółka pracuje nad rozwojem sprzedaży wydawnictw w formie cyfrowej. Na początku 2014 r., Agora 
wdrożyła nowy model dostępu do treści cyfrowych Gazety Wyborczej oraz ofertę prenumeraty cyfrowej. W opinii Spółki 
w długim terminie działania te powinny przynieść pozytywne efekty w postaci wzrostu sprzedaży wydań cyfrowych 
dziennika. 
 

3.1.3. Sprzedaż biletów  

Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na frekwencję w polskich kinach jest planowany na dany rok repertuar 
kinowy. Po przeanalizowaniu dostępnych informacji szacowane jest, że liczba sprzedanych biletów w polskich kinach w 
2014 r. powinna wzrosnąć w porównaniu z 2013 r. Pierwsze półrocze 2014 r. przyniosło wzrost frekwencji w Polsce o 
9,3% [10].  

 

3.2 Koszty operacyjne  

W kolejnych kwartałach 2014 r. Grupa planuje projekty rozwojowe w wybranych segmentach biznesowych, które mogą 
wpłynąć na wzrost kosztów operacyjnych. Segmenty, w których będą realizowane największe projekty to Prasa, Film i 
Książka  oraz Internet.  
 

3.2.1 Koszty usług obcych 

Koszt usług obcych zależeć będzie w dużej mierze od kosztów odpłatności za kopie filmowe powiązanych bezpośrednio z 
poziomem przychodów ze sprzedaży biletów, kursu wymiany euro do złotego oraz kosztów pośrednictwa sprzedaży. 
Dodatkowo, na wzrost tej pozycji kosztowej wpłyną dwa nowe obiekty kinowe, które zostały otwarte w pierwszym 
kwartale 2014 r. oraz planowane otwarcia kolejnych obiektów w drugiej połowie 2014 r. i realizacja innych projektów 
rozwojowych.  
 

3.2.2 Koszty wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników 

Na wysokość kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników może wpłynąć realizacja projektów rozwojowych 
w Grupie. Największe tego typu projekty będą realizowane w segmencie Prasa i Internet. Związane są one głównie z 
transformacją modelu biznesowego działalności prasowej Grupy, w tym z wdrożeniem nowego modelu darmowego 
limitowanego dostępu do treści cyfrowych Gazety Wyborczej oraz rozwojem oferty prenumeraty cyfrowej dziennika. W 
segmencie Internet wzrost kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników wiąże się w największym stopniu z 
rozwojem wybranych serwisów grupy Gazeta.pl oraz ze wzmocnieniem zespołu sprzedaży.  

3.2.3 Koszty marketingu i promocji 

W pierwszym półroczu 2014 r. koszty reprezentacji i reklamy były wyższe w porównaniu z pierwszym półroczem 2013 r. 
Pamiętać jednak należy, że poziom tych wydatków jest uzależniony od dynamiki zmian zachodzących w  poszczególnych 
mediach, liczby uruchamianych projektów rozwojowych, w tym nowych obiektów kinowych, a także rynkowej 
aktywności i projektów konkurencji. W związku z tym, w kolejnych kwartałach 2014 r. wartość wydatków na reklamę i 
reprezentację może wzrosnąć w porównaniu z analogicznymi okresami 2013 r. 
 

3.2.4 Koszty materiałów i energii 

W pierwszym półroczu 2014 r. koszty te wzrosły o 1,7% w porównaniu do pierwszego półrocza 2013 r. Największy 
wpływ na tą pozycję kosztową ma działalność poligraficzna prowadzona w ramach Grupy. Wysokość tych kosztów w 
kolejnych kwartałach 2014 r. może wzrosnąć. Ich wysokość będzie uzależniona głównie od cen papieru, wolumenu 
produkcji oraz kursu wymiany euro do złotego. 
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III. WYNIKI FINANSOWE  

1. SPÓŁKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY AGORA  

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Agora za pierwsze półrocze 2014 r. obejmuje konsolidację Agory S.A., 
Agory Poligrafii Sp. z o.o., grupy AMS S.A. („grupa AMS”), Agory TC Sp. z o.o., Trader.com (Polska) Sp. z o.o., AdTaily  
Sp. z o.o., Sport4People Sp. z o.o., Sir Local Sp. z o.o. (od 1 grudnia 2013 r.),  5 spółek zależnych działających w branży 
radiowej, spółek Helios S.A. oraz Next Film Sp. z o.o. działających w branży kinowej oraz spółki ukraińskiej LLC Agora 
Ukraine (do 10 grudnia 2013 r.). Dodatkowo, Grupa posiada udziały w jednostce współkontrolowanej Stopklatka S.A. (od 
12 marca 2014 r.) oraz w jednostkach stowarzyszonych: GoldenLine Sp. z o.o., Online Technologies HR Sp. z o.o. i 
Instytut Badań Outdooru IBO Sp. z o.o. (od 1 czerwca 2013 r.). 

Szczegółowa lista spółek wchodzących w skład Grupy Agora znajduje się w nocie 12, a przeliczenie wybranych danych 
finansowych na EURO znajduje się w nocie 19 do skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego. 
 

2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPY AGORA  

Tab. 9 

w mln zł 
 II kwartał 

2014  
 II kwartał 

2013  

% zmiany  

2014 do 

2013 

 I półrocze 
2014  

 I półrocze 
2013  

% zmiany  

2014 do  

2013 

Przychody ze sprzedaży netto (1) 270,8  271,9  (0,4%) 524,8  533,7  (1,7%) 

Sprzedaż usług reklamowych 146,3  148,3  (1,3%) 257,3  275,4  (6,6%) 

Sprzedaż wydawnictw 32,5  33,4  (2,7%) 65,6  69,0  (4,9%) 

Sprzedaż biletów do kin  24,6  26,5  (7,2%) 66,1  61,7  7,1%  

Sprzedaż usług poligraficznych 41,1  41,4  (0,7%) 81,8  74,6  9,7%  

Pozostała sprzedaż 26,3  22,3  17,9%  54,0  53,0  1,9%  

Koszty operacyjne netto, w tym: (270,8) (267,6) 1,2%  (534,4) (529,7) 0,9%  

Zużycie materiałów i energii oraz 
wartość sprzedanych towarów i materiałów (58,6) (61,2) (4,2%) (118,2) (116,0) 1,9%  

Amortyzacja (24,1) (23,9) 0,8%  (47,9) (49,2) (2,6%) 

Usługi obce (84,3) (83,5) 1,0%  (169,9) (167,7) 1,3%  

Wynagrodzenia i świadczenia (2) (76,7) (71,4) 7,4%  (149,6) (144,0) 3,9%  

Reprezentacja i reklama (18,0) (17,9) 0,6%  (31,2) (30,5) 2,3%  

Wynik operacyjny - EBIT 0,0   4,3  - (9,6) 4,0  - 

Przychody i koszty finansowe netto, w tym: 0,2  (1,9) - 0,3  (2,8) - 

Przychody z krótkoterminowych 
inwestycji 1,4  1,0  40,0%  3,1  3,2  (3,1%) 
Koszty kredytów, pożyczek oraz leasingu 
finansowego (1,9) (2,6) (26,9%) (3,7) (5,6) (33,9%) 

Udział w jednostkach rozliczanych metodą 
praw własności (0,5) (0,4) (25,0%) (0,8) (0,3) (166,7%) 

Zysk/(strata) brutto (0,3) 2,0  - (10,1) 0,9  - 

Podatek dochodowy  (1,2) (1,4) (14,3%) (0,4) (1,7) (76,5%) 

Zysk/(strata) netto (1,5) 0,6  - (10,5) (0,8) (1 212,5%) 

Przypadająca na:     

Akcjonariuszy jednostki dominującej (1,0) 1,3  - (10,6) (0,2) (5 200,0%) 

Udziały niekontrolujące (0,5) (0,7) (28,6%) 0,1  (0,6) - 

marża EBIT (EBIT/Przychody) -  1,6%  (1,6pkt %) (1,8%) 0,7%  (2,5pkt %) 

EBITDA 24,1  28,2  (14,5%) 38,3  53,2  (28,0%) 

marża EBITDA (EBITDA/Przychody) 8,9% 10,4%  (1,5pkt %) 7,3% 10,0%  (2,7pkt %) 
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(1) poszczególne pozycje przychodów ze sprzedaży, poza przychodami ze sprzedaży biletów i usług poligraficznych, 
zawierają przychody ze sprzedaży Projektów Specjalnych (w tym kolekcji wydawniczych), opisane szczegółowo w 
części IV.B niniejszego Sprawozdania Zarządu; 

(2) podana kwota za 3 i 6 miesięcy 2013 r. obejmuje również niegotówkowe koszty związane z płatnościami w formie 
papierów wartościowych rozliczanymi w instrumentach finansowych w wysokości odpowiednio 0,7 mln zł i 1,4 mln zł. 

 

2.1. Wyniki wg głównych segmentów Grupy Agora za pierwsze półrocze 2014 r. [1] 

Podstawowe produkty i usługi oraz przychody i koszty operacyjne Grupy zostały zaprezentowane i omówione w części 
IV niniejszego Sprawozdania Zarządu („Wyniki operacyjne – główne segmenty Grupy Agora”).  

Tab. 10 

w mln zł Prasa  
Film i 

Książka 
Reklama 

zewnętrzna 
Internet Radio Druk 

Pozycje 
uzgadniające 

(3) 

Razem  
(dane 

skonsoli-
dowane) 
I półrocze 

2014 

Przychody ze 
sprzedaży (1) 

149,7  125,2  73,7  60,7  41,3  85,6  (11,4) 524,8  

Udział % 28,5% 23,9% 14,0% 11,6% 7,9% 16,3% (2,2%) 100,0% 

Koszty operacyjne, 
netto (1) 

(134,5) (122,5) (71,7) (50,3) (38,2) (86,8) (30,4) (534,4) 

EBIT 15,2  2,7  2,0  10,4  3,1  (1,2) (41,8) (9,6) 

Przychody i koszty 
finansowe        

0,3  

Udział w jednostkach 
wycenianych metodą 
praw własności 

       
(0,8) 

Podatek dochodowy 
       

(0,4) 

Strata netto za okres               (10,5) 

Przypadająca na: 
       

  

Akcjonariuszy 
jednostki dominującej        

(10,6) 

Udziały 
niekontrolujące        

0,1  

EBITDA 20,1  15,4  10,3  12,9  4,4  7,1  (31,9) 38,3  

Wydatki inwestycyjne 
(2) 

(0,7) (20,6) (4,4) (2,4) (1,0) (0,8) (3,4) (33,3) 

 

(1) podane kwoty nie zawierają przychodów i pełnych kosztów promocji realizowanej bez wcześniejszej rezerwacji 
pomiędzy segmentami Grupy Agora; jedyne koszty, które są prezentowane to bezpośrednie koszty zmienne 
kampanii na nośnikach reklamy zewnętrznej - są one alokowane z segmentu Reklama Zewnętrzna do pozostałych 
segmentów; 

(2) na podstawie zaksięgowanych w danym okresie faktur; dane segmentu Film i Książka uwzględniają również 6,7 
mln zł wydatków poniesionych na rzeczowe aktywa trwałe w leasingu oraz 7,0 mln zł wydatków poniesionych na 
nabycie praw do dystrybucji gry „Wiedźmin 3: Dziki Gon”; 

(3) pozycje uzgadniające zawierają dane nieujęte w poszczególnych segmentach, m.in. pozostałe przychody i koszty 
pionów wspomagających (scentralizowane funkcje technologiczne, administracyjno-finansowe, zarządzania 
zasobami ludzkimi itp.), a także Zarządu Agory S.A., spółki Agora TC Sp. z o.o., wyłączenia konsolidacyjne oraz 
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inne korekty uzgadniające dane prezentowane w raportach zarządczych do skonsolidowanych danych 
finansowych Grupy Agora. Od pierwszego kwartału 2014 r., w wyniku zmian organizacyjnych w Grupie Agora, 
pion administracji oddziałowej Spółki został włączony do pionów wspomagających (w latach ubiegłych pion ten 
znajdował się w segmencie Prasa Codzienna), zaś pion kolportażu został włączony do segmentu Prasa (w latach 
ubiegłych pion ten znajdował się w pionach wspomagających). Dodatkowo, w wyniku wydzielenia lub włączenia 
pionów biznesowych do nowych segmentów operacyjnych zmianie uległa wartość wyłączeń konsolidacyjnych 
pomiędzy segmentami Grupy Agora. 

2.2. Przychody i koszty finansowe 

Na wynik na działalności finansowej Grupy w pierwszym półroczu 2014 r. wpływ miały głównie przychody z lokowania 
posiadanych środków pieniężnych oraz koszty prowizji i odsetek związane z kredytami bankowymi oraz zobowiązaniami 
z tytułu leasingu finansowego.  

 

3. BILANS GRUPY AGORA 

Tab. 11 

w mln zł 30.06.2014 31.03.2014 
% zmiany do 

31.03.2014 
31.12.2013 30.06.2013 

Aktywa trwałe 1 201,1 1 215,2 (1,2%) 1 204,0 1 174,9 

udział w sumie bilansowej 74,1% 75,0%    (0,9pkt %) 73,3% 70,5% 

Aktywa obrotowe 419,6 404,5 3,7%  438,9 491,7 

udział w sumie bilansowej 25,9% 25,0%     0,9pkt %  26,7% 29,5% 

 
  

 
  

  
RAZEM AKTYWA 1 620,7 1 619,7 0,1%  1 642,9 1 666,6 

 
  

 
  

  
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki 
dominującej 

1 178,9 1 180,0 (0,1%) 1 189,6 1 189,5 

udział w sumie bilansowej 72,7% 72,9%    (0,2pkt %) 72,4% 71,4% 

Udziały niekontrolujące 17,6  18,7  (5,9%) 18,0  16,4  

udział w sumie bilansowej 1,1% 1,2%    (0,1pkt %) 1,1% 1,0% 

Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 140,2 146,8 (4,5%) 154,9 137,6 

udział w sumie bilansowej 8,7% 9,1%    (0,4pkt %) 9,4% 8,2% 

Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 284,0 274,2 3,6%  280,4 323,1 

udział w sumie bilansowej 17,5% 16,8%     0,7pkt %  17,1% 19,4% 

 
  

 
  

  
RAZEM PASYWA 1 620,7 1 619,7 0,1%  1 642,9 1 666,6 

 

3.1. Aktywa trwałe 

Na spadek wartości aktywów trwałych, w porównaniu do stanu z 31 marca 2014 r. jak i 31 grudnia 2013 r. wpływ miały 
głównie odpisy amortyzacyjne, które zostały częściowo skompensowane inwestycjami w rzeczowe aktywa trwałe i 
wartości niematerialne oraz wzrostem długoterminowych inwestycji w spółki powiązane (m. in. nabycie udziałów w 
Stopklatka S.A.). Ponadto, w pierwszym kwartale 2014 r., nastąpił wzrost należności długoterminowych z tytułu kaucji 
pieniężnych złożonych przez spółkę zależną AMS S.A. jako zabezpieczenie gwarancji bankowych udzielonych w związku z 
realizacją umowy koncesji na budowę i eksploatację wiat przystankowych w Warszawie. 

3.2. Aktywa obrotowe 

Na wzrost wartości aktywów obrotowych, w stosunku do 31 marca 2014 r., wpłynął głównie wzrost salda należności 
krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług. Na spadek wartości aktywów obrotowych, w stosunku do 31 grudnia 
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2013 r., wpłynął głównie spadek salda środków pieniężnych i ich ekwiwalentów związany m.in. z wydatkami 
inwestycyjnymi oraz spłatą zadłużenia z tytułu kredytów i leasingu finansowego, częściowo skompensowany wzrostem 
salda należności krótkoterminowych.  
  

3.3. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 

Na spadek salda zobowiązań i rezerw długoterminowych, w stosunku do 31 marca 2014 r. jak i 31 grudnia 2013 r., 
wpływ miał głównie spadek zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek. 

3.4. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 

Na wzrost salda zobowiązań i rezerw krótkoterminowych, w stosunku do 31 marca 2014 r. jak i 31 grudnia 2013 r., 
wpływ miał głównie wzrost zobowiązań krótkoterminowych, który został częściowo skompensowany spadkiem 
zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 
 

4. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY AGORA  

Tab. 12 

w mln zł 
 II kwartał 

2014  
 II kwartał 

2013  

% zmiany  

2014 do 

2013 

 I półrocze 
2014  

 I półrocze 
2013  

% zmiany  

2014 do  

2013 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 

27,8  11,5  141,7%  36,4  60,6  (39,9%) 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

(4,0) (113,1) (96,5%) (38,1) (132,4) (71,2%) 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 

(20,6) (23,4) (12,0%) (30,0) (39,6) (24,2%) 

Razem przepływy pieniężne netto 3,2  (125,0) - (31,7) (111,4) (71,5%) 

Środki pieniężne na koniec okresu  67,9  79,6  (14,7%) 67,9  79,6  (14,7%) 

 
Na dzień 30 czerwca 2014 r. Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 137,6 mln zł, na które składały się 
gotówka i jej ekwiwalenty w wysokości 67,9 mln zł (kasa, rachunki i lokaty bankowe) oraz 69,7 mln zł zainwestowane w 
krótkoterminowe papiery wartościowe. Dodatkowo, Grupa posiada należności z tytułu złożonych przez spółkę AMS S.A. 
kaucji pieniężnych w wysokości 47,0 mln zł stanowiących zabezpieczenie gwarancji bankowych udzielonych w związku z 
realizacją umowy koncesji na budowę i modernizację wiat przystankowych w Warszawie (prezentowane w bilansie w 
należnościach długoterminowych). 
 
Agora S.A. nie jest i nie była w 2014 r. zaangażowana w opcje walutowe, ani żadne inne instrumenty pochodne o 
charakterze zabezpieczającym lub spekulacyjnym. 

W dniu 28 maja 2014 r. Spółka zawarła nową umowę kredytową o Wielocelowy Limit Kredytowy („Umowa”) z Bankiem 
Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”). W związku z zawarciem nowej Umowy, w dniu 11 lipca 2014 r. nastąpiło rozwiązanie 
dotychczasowej umowy kredytowej z Bankiem dotyczącej długoterminowego kredytu konsorcjalnego zawartej w dniu 5 
kwietnia 2002 r. wraz z późniejszymi zmianami. Na podstawie nowej Umowy, Agora S.A. uzyskała kredyt refinansujący 
przeznaczony na spłatę istniejącego zadłużenia kredytowego wynikającego z niespłaconej części kredytu konsorcjalnego, 
jak również dysponuje otwartym kredytem terminowym do kwoty 100,0 mln zł (z okresem dostępności do dnia 31 maja 
2015 r.) oraz kredytem w rachunku bieżącym do kwoty 35,0 mln zł (z okresem dostępności do dnia 28 maja 2015 r.).  

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Agora za pierwsze półrocze 2014 r., biorąc 
pod uwagę posiadane środki własne oraz dostępny limit kredytowy, Grupa nie przewiduje wystąpienia problemów z 
płynnością finansową w związku z realizacją zamierzeń inwestycyjnych (w tym inwestycji kapitałowych). 

4.1. Działalność operacyjna 

Na spadek przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w pierwszym półroczu 2014 r., wpłynęła głównie mniejsza 
wartość środków pieniężnych wygenerowanych z podstawowej działalności operacyjnej oraz zmiana stanu należności 
krótkoterminowych.  
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4.2. Działalność inwestycyjna 

Ujemne przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej w pierwszym półroczu 2014 r. to głównie efekt 
wydatków inwestycyjnych na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne, złożenia kaucji pieniężnej w banku przez 
spółkę AMS S.A. oraz inwestycji w podmioty powiązane. 

4.3. Działalność finansowa 

W pierwszym półroczu 2014 r. przepływy pieniężne netto z działalności finansowej zawierały głównie spłaty jak i 
zaciągnięcia kredytów oraz płatności z tytułu leasingu finansowego w spółce Helios S.A. jak również spłaty kolejnych rat 
kredytu przez Agorę S.A.  
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5. WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWE [5] 

Tab. 13  

  
 II kwartał 

2014  
 II kwartał 

2013  

% zmiany  

2014 do 

2013 

 I półrocze 
2014  

 I półrocze 
2013  

% zmiany  

2014 do  

2013 

        
Wskaźniki rentowności       

rentowność sprzedaży netto  (0,4%) 0,5%   (0,9pkt %) (2,0%) (0,04%)  (2,0pkt %) 

rentowność sprzedaży brutto 30,8%  33,0%   (2,2pkt %) 28,4%  32,6%   (4,2pkt %) 

rentowność kapitału własnego  (0,4%) 0,4%   (0,8pkt %) (1,8%) (0,03%)  (1,8pkt %) 

        
Wskaźniki efektywności       

szybkość obrotu zapasów 13 dni 11 dni 18,2%  13 dni 12 dni 8,3%  

szybkość obrotu należności 67 dni 65 dni 3,1%  71 dni 68 dni 4,4%  

szybkość obrotu zobowiązań 41 dni 42 dni (2,4%) 42 dni 40 dni 5,0%  

        
Wskaźnik płynności       

wskaźnik płynności 1,5  1,5  -  1,5  1,5  -  

        
Wskaźniki finansowania       

stopa zadłużenia (1) -  -  - -  -  - 

wskaźnik pokrycia odsetek  0,0  1,8  (100,0%) (2,9) 0,8  - 

kasowy wskaźnik pokrycia odsetek 9,6  0,6  1 645,5% 0,2  5,7  (97,0%) 

 

(1) na dzień 30 czerwca 2014 r. i 30 czerwca 2013 r. występowała nadwyżka gotówki i aktywów finansowych o wysokim 
stopniu płynności nad zadłużeniem z tytułu kredytów i pożyczek. 

Definicje wskaźników finansowych [5] zostały omówione na końcu części IV niniejszego komentarza („Wyniki operacyjne 
- główne segmenty Grupy Agora”). 
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IV. WYNIKI OPERACYJNE - GŁÓWNE SEGMENTY GRUPY AGORA 

 

IV.A. PRASA [1] 

Segment Prasa obejmuje skonsolidowane pro-forma dane dotyczące Gazety Wyborczej oraz pionu Czasopisma i Prasa 
Bezpłatna.  

Od pierwszego kwartału 2014 r., w wyniku zmian organizacyjnych w Grupie, z segmentu Prasa (dawniej segment Prasa 
Codzienna) został wydzielony nowy segment Druk, a pion Projektów Specjalnych został połączony z segmentem Kino 
tworząc nowy segment Film i Książka. Do pozostałej części prasowej (Gazeta Wyborcza i pion Prasa Bezpłatna) został 
włączony pion Czasopisma (dawniej segment Czasopisma) oraz pion Kolportaż (raportowany wcześniej w pionach 
wspomagających), w wyniku czego powstał nowy segment Prasa. Dodatkowo, pion Administracji Oddziałowej Spółki 
został włączony do pionów wspomagających (wcześniej był raportowany w segmencie Prasa Codzienna). Dane 
porównawcze za analogiczne okresy 2013 r. zostały odpowiednio przekształcone. Zarząd pragnie zwrócić uwagę, że w 
związku z tą zmianą, dane prezentowane w raportach kwartalnych za poprzednie okresy mogą nie być w pełni 
porównywalne z obecnie prezentowanym podejściem zarządczym. 

Tab. 14 

w mln zł 
 II 

kwartał 
2014  

 II 
kwartał 

2013  

% zmiany  

2014 do 2013 

 I półrocze 
2014  

 I półrocze 
2013  

% zmiany  

2014 do 2013 

Łączne przychody, w tym: 80,5  87,5  (8,0%) 149,7  173,0  (13,5%) 

Przychody ze sprzedaży wydawnictw 30,8  30,7  0,3%  62,2  64,1  (3,0%) 

w tym Gazeta Wyborcza 24,4  25,0  (2,4%) 50,0  51,7  (3,3%) 

w tym Czasopisma 4,6  4,3  7,0%  8,8  9,8  (10,2%) 

Przychody ze sprzedaży reklam (1) 48,6  55,7  (12,7%) 85,6  106,6  (19,7%) 

w tym Gazeta Wyborcza (2) 30,5  38,5  (20,8%) 55,3  74,8  (26,1%) 

w tym Czasopisma 6,8  7,3  (6,8%) 11,3  13,8  (18,1%) 

         w tym Metro (3) 5,9  6,0  (1,7%) 10,6  11,2  (5,4%) 

Razem koszty operacyjne, w tym (4):  (71,5) (69,5) 2,9%  (134,5) (136,4) (1,4%) 

Materiały, energia, towary i usługi 
poligraficzne 

(21,5) (21,6) (0,5%) (39,9) (43,7) (8,7%) 

Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz 
pracowników (5) 

(28,8) (26,8) 7,5%  (55,3) (53,2) 3,9%  

Amortyzacja (2,7) (2,0) 35,0%  (4,9) (4,3) 14,0%  

Reprezentacja i reklama (1), (6) (10,2) (11,2) (8,9%) (18,5) (20,0) (7,5%) 

EBIT 9,0  18,0  (50,0%) 15,2  36,6  (58,5%) 

marża EBIT 11,2% 20,6%  (9,4pkt %) 10,2% 21,2%   (11,0pkt %) 

EBITDA 11,7  20,0  (41,5%) 20,1  40,9  (50,9%) 

marża EBITDA 14,5% 22,9%  (8,4pkt %) 13,4% 23,6%   (10,2pkt %) 

 

(1) podane kwoty nie zawierają przychodów i pełnych kosztów wzajemnej promocji pomiędzy różnymi segmentami 
Grupy Agora (jedynie bezpośrednie koszty zmienne kampanii na nośnikach reklamy zewnętrznej), jeżeli taka promocja 
jest realizowana bez wcześniejszej rezerwacji; 

(2) podane kwoty uwzględniają tylko część wpływów z reklamowych ofert dwumedialnych (publikowanych zarówno 
w tradycyjnej Gazecie jak i wortalach internetowych GazetaPraca.pl, Domiporta.pl, Komunikaty.pl oraz serwisie 
Nekrologi.Wyborcza.pl) przypisaną drukowanemu wydaniu Gazety; 

(3) podane kwoty zawierają całkowite wpływy Prasy Bezpłatnej rozumiane jako wpływy z ogłoszeń oraz insertów w 
bezpłatnym dzienniku Metro, przychody z akcji specjalnych realizowanych w ramach projektów specjalnych Metra oraz 
wpływy z akcji realizowanych przez mTarget; 

(4) koszty operacyjne segmentu związane z produkcją tytułów własnych Grupy rozliczane są na zasadzie alokacji kosztów 
bezpośrednich i pośrednich związanych z ich produkcją z segmentu Druk; 
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(5) podana kwota za 3 i 6 miesięcy 2013 r. obejmuje również niegotówkowe koszty związane z płatnościami w formie 
papierów wartościowych rozliczanymi w instrumentach finansowych w wysokości odpowiednio 0,3 mln zł i 0,6 mln zł; 

(6) podane kwoty zawierają m.in. koszty produkcji i promocji gadżetów dołączanych do Gazety Wyborczej i tytułów 
czasopism. 

 
Spółka zwraca uwagę, że wpływ na porównywalność danych w pierwszym półroczu 2014 r. w stosunku do 
analogicznego okresu 2013 r. miała zmiana portfela wydawniczego pionu Czasopisma. W lutym 2013 r. Agora S.A. zbyła 
prawa do wydawania magazynu Poradnik Domowy spółce Edipresse Polska S.A. i nabyła od tej spółki prawa do 
wydawania miesięcznika Dom&Wnętrze. 

Zarówno w drugim kwartale jak i w pierwszym półroczu 2014 r. segment Prasa odnotował pogorszenie wyniku 
operacyjnego ze względu na niższe przychody niż w analogicznych okresach 2013 r. [1].   

1. PRZYCHODY  

W drugim kwartale 2014 r. łączne przychody segmentu Prasa wyniosły 80,5 mln zł i były niższe o 8,0% w stosunku do 
analogicznego okresu 2013 r., głównie za sprawą niższych przychodów reklamowych w Gazecie Wyborczej i 
czasopismach. Warto zauważyć, że w omawianym okresie segment odnotował wzrost przychodów ze sprzedaży 
wydawnictw za sprawą rosnących przychodów ze sprzedaży czasopism. Jest to efekt konsekwentnie wprowadzanych 
zmian w wybranych tytułach oraz podwyżki ceny egzemplarzowej wybranych tytułów. 

W pierwszym półroczu 2014 r. łączne przychody segmentu Prasa wyniosły 149,7 mln zł i były niższe o 13,5% w stosunku 
do analogicznego okresu 2013 r., głównie za sprawą niższych przychodów reklamowych w Gazecie Wyborczej i 
czasopismach. Należy pamiętać, iż istotny wpływ na poziom przychodów zarówno ze sprzedaży egzemplarzy jak i ze 
sprzedaży reklam miała sprzedaż praw do wydawania miesięcznika Poradnik Domowy. Dodatkowo, od lutego 2014 r. 
został zmieniony cykl wydawniczy magazynu „Wysokie Obcasy Extra”, który obecnie ukazuje się na rynku jako 
miesięcznik. 

 

1.1.  Przychody ze sprzedaży wydawnictw 

1.1.1. Sprzedaż egzemplarzowa i czytelnictwo  Gazety Wyborczej [4] 

W drugim kwartale 2014 r. Gazeta Wyborcza utrzymała pozycję lidera wśród dzienników opiniotwórczych. Średnie 
rozpowszechnianie płatne Gazety Wyborczej wyniosło 191 tys. egzemplarzy i zmniejszyło się o 14,9% w stosunku do 
analogicznego okresu 2013 r. W tym okresie wpływy ze sprzedaży Gazety Wyborczej spadły jedynie o 2,4% w stosunku 
do drugiego kwartału 2013 r., co było możliwe dzięki podniesieniu ceny codziennych wydań podstawowych Gazety 
Wyborczej w lipcu 2013 r. i w styczniu 2014 r. W omawianym okresie, tygodniowy zasięg czytelniczy Gazety Wyborczej 
(według wskaźnika CCS) wyniósł 9,2% (2,8 mln czytelników), co uplasowało ją, na drugim miejscu wśród dzienników 

ogólnopolskich.  

W pierwszym półroczu 2014 r. Gazeta Wyborcza utrzymała pozycję lidera wśród dzienników opiniotwórczych. Średnie 
rozpowszechnianie płatne Gazety Wyborczej wyniosło 195 tys. egzemplarzy i zmniejszyło się o 15,2% w stosunku do 
analogicznego okresu 2013 r. W tym okresie wpływy ze sprzedaży Gazety Wyborczej spadły jedynie o 3,3% w stosunku 
do pierwszego półrocza 2013 r., co było możliwe dzięki podniesieniu ceny codziennych wydań podstawowych Gazety 
Wyborczej w lipcu 2013 r. i w styczniu 2014 r. Od stycznia 2014 r. Spółka wprowadziła podwyżkę ceny wydania 
podstawowego do 2,80 zł w poniedziałki, wtorki i środy oraz do 3,20 zł w czwartki, piątki i soboty. W omawianym 
okresie, tygodniowy zasięg czytelniczy Gazety Wyborczej (według wskaźnika CCS) wyniósł 9,5% (2,9 mln czytelników), co 

uplasowało ją, na drugim miejscu wśród dzienników ogólnopolskich.   

Pozytywnie na wartość przychodów segmentu zarówno w drugim kwartale jak i w pierwszym półroczu 2014 r. ze 
sprzedaży wydawnictw wpłynął wzrost o odpowiednio 18,7% i 16,7% przychodów ze sprzedaży magazynów Gazety 
Wyborczej (Wysokie Obcasy Extra, Książki. Magazyn do czytania). 
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1.1.2. Sprzedaż egzemplarzowa czasopism 

W drugim kwartale 2014 r. przychody pionu ze sprzedaży wydawnictw były o 7,0% wyższe niż w analogicznym okresie 
2013 r. pomimo spadku liczby sprzedanych egzemplarzy. Było to możliwe głównie dzięki podniesieniu cen wydań 
podstawowych większości tytułów. Średnie rozpowszechnianie płatne miesięczników Agory wyniosło 357,2 tys. egz. i 
zmniejszyło się o 31,3% w stosunku do drugiego kwartału 2013 r.  

W pierwszym półroczu 2014 r. przychody pionu ze sprzedaży wydawnictw były o 10,2% niższe niż w analogicznym 
okresie 2013 r. Pamiętać należy, iż istotny wpływ na poziom przychodów ze sprzedaży egzemplarzy miała sprzedaż praw 
do wydawania miesięcznika Poradnik Domowy. W tym czasie średnie rozpowszechnianie płatne miesięczników Agory 
wyniosło 349,0 tys. egz. i zmniejszyło się o 43,0% w stosunku do pierwszego półrocza 2013 r. Dla tytułów pozostających 
w ofercie wydawniczej pionu Czasopisma i Prasa Bezpłatna, spadek przychodów ze sprzedaży wydawnictw wynika 
głównie z niższego o 17,8% średniego rozpowszechniania płatnego oferty miesięczników porównywalnej z pierwszym 
półroczem 2013 r. 
 

1.2. Sprzedaż reklam [3] 

1.2.1. Przychody reklamowe Gazety Wyborczej  

W drugim kwartale 2014 r. przychody netto Gazety Wyborczej z całej działalności reklamowej (zawierającej ogłoszenia 
wymiarowe, drobne i inserty) wyniosły 30,5 mln zł i były o 20,8% niższe niż w drugim kwartale 2013 r.  

W pierwszym półroczu 2014 r. przychody netto Gazety Wyborczej z całej działalności reklamowej (zawierającej 
ogłoszenia wymiarowe, drobne i inserty) wyniosły 55,3 mln zł i były o 26,1% niższe niż w pierwszym półroczu 2013 r.  

Dane te uwzględniają część wpływów z reklamowych ofert dwumedialnych (publikowanych zarówno w tradycyjnej 
Gazecie jak i wortalach internetowych (GazetaPraca.pl, Domiporta.pl, Komunikaty.pl oraz serwisie 
Nekrologi.Wyborcza.pl) przypisaną drukowanemu wydaniu Gazety Wyborczej. 

W drugim kwartale 2014 r. wydatki na reklamę w dziennikach w Polsce spadły o ponad 16,5%. W omawianym okresie 
spadek wydatków na reklamę wymiarową w Gazecie Wyborczej wyniósł prawie 18,0%, a jej szacowany udział w tych 
wydatkach zmniejszył się o 0,5pkt% w stosunku do drugiego kwartału 2013 r. i wyniósł ponad 36,0%, a łączny udział 
Gazety i Metra zwiększył się o 1,0 pkt% poziomie stosunku do analogicznego okresu 2013 r.  

W drugim kwartale 2014 r. udział Gazety w wydatkach na reklamę w dziennikach ogólnopolskich wyniósł prawie 42,5% i 
utrzymał się na poziomie z drugiego kwartału 2013 r. W tym okresie, Gazeta zmniejszyła swój udział w wydatkach na 
reklamę w dziennikach stołecznych o ponad 5,5pkt%, a łączny udział Gazety i Metra w tych wydatkach zwiększył się o 
1,0 pkt% poziomie stosunku do analogicznego okresu 2013 r. Udział Gazety w wydatkach na reklamę w dziennikach 
lokalnych (pozawarszawskich) utrzymał się w omawianym okresie na tym samym poziomie co w analogicznym okresie 
2013 r., a łączny udział Gazety i Metra zwiększył się o  prawie 1,0pkt%. 

W pierwszym półroczu 2014 r. wydatki na reklamę w dziennikach w Polsce spadły o ponad 21,0%. W omawianym 
okresie spadek wydatków na reklamę wymiarową w Gazecie Wyborczej wyniósł 23,0%, a jej szacowany udział w tych 
wydatkach zmniejszył się o prawie 1,0pkt% w stosunku do pierwszego półrocza 2013 r. i wyniósł ponad 35,5%,  a łączny 
udział Gazety i Metra zwiększył się o 0,5 pkt% w stosunku do analogicznego okresu 2013 r.  

W pierwszym półroczu 2014 r. udział Gazety w wydatkach na reklamę w dziennikach ogólnopolskich wyniósł prawie 
42,5% i utrzymał się na poziomie z pierwszego półrocza 2013 r. W tym okresie, Gazeta zmniejszyła swój udział w 
wydatkach na reklamę w dziennikach stołecznych o prawie 5,5pkt%, a łączny udział Gazety i Metra w tych wydatkach 
zwiększył się o 0,5pkt% w stosunku do analogicznego okresu 2013 r. Udział Gazety w wydatkach na reklamę 
w dziennikach lokalnych (pozawarszawskich) zmniejszył się w omawianym okresie o ponad 0,5pkt%, a łączny udział 
Gazety i Metra zwiększył się o prawie 0,5pkt%. 

Należy zauważyć, że szacunki dotyczące udziałów w wydatkach na reklamę mogą być obarczone błędem, co jest 
związane ze znaczącą presją rabatową ze strony ogłoszeniodawców. Wraz z uzyskiwaniem dokładniejszych informacji 
rynkowych w kolejnych kwartałach, Spółka może skorygować szacunki dotyczące tych udziałów. 

W drugim kwartale 2014 r. udział stron ogłoszeniowych w sumie objętości Gazety Wyborczej wyniósł około 27,2% 
(spadek o około 3,6 pkt% w stosunku do analogicznego okresu 2013 r.), zaś średnia dzienna liczba publikowanych stron 
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ogłoszeniowych płatnych we wszystkich krajowych i lokalnych wydaniach Gazety Wyborczej wyniosła około 101 i była 
niższa o około 13% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.  

W pierwszym półroczu 2014 r. udział stron ogłoszeniowych w sumie objętości Gazety Wyborczej wyniósł około 26,6% 
(spadek o około 3,1 pkt% w stosunku do analogicznego okresu 2013 r.), zaś średnia dzienna liczba publikowanych stron 
ogłoszeniowych płatnych we wszystkich krajowych i lokalnych wydaniach Gazety Wyborczej wyniosła około 94 i była 
niższa o około 16% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.  

1.2.2. Przychody reklamowe  Metra  [3], [4]  

Wpływy reklamowe Metra w drugim kwartale 2014 r. były niższe o 1,7%, w tym wpływy z reklam wymiarowych wzrosły 
o ponad 8,0%. W tym samym czasie, wydatki na ogłoszenia wymiarowe we wszystkich dziennikach spadły o około 
16,5%. W rezultacie Metro zwiększyło swój udział w wydatkach na reklamę we wszystkich dziennikach o 1,5pkt% do 
6,5%. W omawianym okresie, Metro zwiększyło swój udział w wydatkach na reklamę w dziennikach ogólnopolskich o 
ponad 1,5pkt% oraz o prawie 1,0pkt% w wydatkach na reklamę w dziennikach lokalnych. Tytuł zwiększył swój udział w 
dziennikach stołecznych o ponad 6,5pkt% do prawie 29,0%.  

Wpływy reklamowe Metra w pierwszym półroczu 2014 r. były niższe o 5,4%, w tym wpływy z reklam wymiarowych 
wzrosły o prawie 2,0%. W tym samym czasie, wydatki na ogłoszenia wymiarowe we wszystkich dziennikach spadły o 
około 21,0%. W rezultacie Metro zwiększyło swój udział w wydatkach na reklamę we wszystkich dziennikach o prawie 
1,5pkt% do prawie 6,5%. W omawianym okresie, Metro zwiększyło swój udział w wydatkach na reklamę w dziennikach 
ogólnopolskich o prawie 1,5pkt% oraz o prawie 1,0pkt% w wydatkach na reklamę w dziennikach lokalnych. Tytuł 
zwiększył swój udział w dziennikach stołecznych o prawie 6,0pkt% do 27,0%.  

1.2.3  Przychody reklamowe czasopism   

Należy pamiętać, że wpływ na poziom przychodów reklamowych czasopism Agory w pierwszym półroczu 2013 r. 
wywarły zmiany w portfelu wydawniczym. Z tego też powodu dane te nie są w pełni porównywalne z danymi za bieżące 
okresy sprawozdawcze.  

W drugim kwartale 2014 r. przychody ze sprzedaży reklam w czasopismach Agory zmniejszyły się o 6,8% do kwoty 6,8 
mln zł. W tym samym czasie rynkowy spadek wydatków na reklamę w czasopismach wyniósł około 12,0%. Udział 
czasopism Agory w wydatkach reklamowych w magazynach ogólnopolskich wyniósł prawie 4,0% (według danych 
cennikowych) [7], natomiast w wydatkach reklamowych w miesięcznikach wyniósł 8,0% (według danych cennikowych) 
[7]. 

W pierwszym półroczu 2014 r. przychody ze sprzedaży reklam w czasopismach Agory zmniejszyły się o 18,1% do kwoty 
11,3 mln zł. W tym samym czasie rynkowy spadek wydatków na reklamę w czasopismach wyniósł ponad 12,5%. Udział 
czasopism Agory w wydatkach reklamowych w magazynach ogólnopolskich wyniósł prawie 3,5% (według danych 
cennikowych) [7], natomiast w wydatkach reklamowych w miesięcznikach wyniósł prawie 7,5% (według danych 
cennikowych) [7]. 

 

2. KOSZTY   

W drugim kwartale 2014 r. koszty operacyjne segmentu zwiększyły się o 2,9% do kwoty 71,5 mln zł.  Główną przyczyną 
tego wzrostu są wyższe koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników związane z projektem wdrożenia 
nowego limitowanego systemu dostępu do treści cyfrowych Gazety Wyborczej. 

W pierwszym półroczu 2014 r. koszty operacyjne segmentu zmniejszyły się o 1,4% do kwoty 134,5 mln zł. Ograniczenie 
kosztów operacyjnych było możliwe dzięki obniżeniu kosztów materiałów, energii, towarów i usług poligraficznych o 
8,7% w stosunku do pierwszego półrocza 2013 r., głównie w efekcie niższych wolumenów produkcji zarówno Gazety 
Wyborczej jak i publikacji pionu Czasopism i Prasy Bezpłatnej. Do redukcji kosztów operacyjnych segmentu przyczyniły 
się także niższe o 7,5% koszty reprezentacji i reklamy, głównie w efekcie niższych nakładów na promocję pionu 
Czasopisma i Prasy Bezpłatnej.  

 

3. NOWE INICJATYWY 

4 lutego 2014 r. Gazeta Wyborcza, jako pierwszy tytuł w Polsce, wprowadziła system limitowanego darmowego dostępu 
do swoich cyfrowych treści.  Pozwala on czytelnikom dziennika  przeczytać bezpłatnie do 10 dowolnych artykułów w 
ciągu miesiąca z serwisów internetowych Wyborcza.pl, Wyborcza.biz, Wysokieobcasy.pl i 22 serwisów 
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przygotowywanych przez redakcje lokalne Gazety Wyborczej. Po przekroczeniu limitu mogą oni wykupić jeden z trzech 

pakietów cyfrowej prenumeraty. To nadal początkowa faza rozwoju tego modelu dostępu do treści. Zespół cyfryzacyjny 
wykorzystuje dotychczasowe doświadczenia oraz wprowadza i testuje nowe pomysły i rozwiązania, aby  dalej rozwijać 
tę formę dostępu do treści Wyborczej. W dniu 30 czerwca 2014 r. Gazeta Wyborcza miała 15,1 tys. aktywnych 
subskrypcji cyfrowych (aktywne subskrypcje miesięczne kwartalne, roczne zakupione na stronach internetowych 
serwisów Gazety Wyborczej, w systemie  Piano International, w księgarni internetowej Publio.pl oraz w formie aplikacji 
mobilnych na tablety i smartfony z  systemami iOS, Win8 i Android.  

 
Od maja 2014 r. Gazeta Wyborcza wprowadziła do swojej oferty  nowe multimedialne pakiety reklamowe. Dzięki nim 
reklamodawcy mogą dotrzeć ze swoim przekazem do wszystkich czytelników Wyborczej - osób korzystających z jej treści 
w wersji drukowanej, w internecie i na urządzeniach mobilnych. Nowa oferta działu sprzedaży marek prasowych Agory 
obejmuje 3 korzystne cenowo pakiety reklamowe, zapewniające tygodniową kampanię we wszystkich lub wybranych 
odsłonach Gazety Wyborczej. 
 
3 czerwca 2014 r. pion Czasopism Agory wprowadził na rynek  Avanteen – pierwszy polski magazyn shoppingowy dla 
młodzieży w wieku 11-19 lat poświęcone modzie i urodzie. Część pisma poświęcona urodzie zawiera praktyczne porady 
dotyczące pielęgnacji cery, wykonania makijażu i stylizacji fryzur oraz propozycje kosmetyków. Materiały z sesji 
zdjęciowych wzbogacone są o nagrania backstage, które można oglądać na urządzeniach mobilnych dzięki aplikacji Viuu.  
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IV.B. FILM I KSIĄŻKA [1] 

Segment Film i Książka zawiera skonsolidowane pro-forma dane spółek: Helios S.A. i Next Film Sp. z o.o. (tworzących 
grupę Helios) oraz Pionu Projektów Specjalnych Agory S.A. 

Od pierwszego kwartału 2014 r., w wyniku zmian organizacyjnych w Grupie Agora, z segmentu Prasa (dawniej Prasa 
Codzienna) został wydzielony pion Projektów Specjalnych, który został połączony z segmentem Kino tworząc nowy 
segment Film i Książka. Dane porównawcze za analogiczne okresy 2013 r. zostały odpowiednio przekształcone. Zarząd 
pragnie zwrócić uwagę, że w związku z tą zmianą, dane prezentowane w raportach kwartalnych za poprzednie okresy 
mogą nie być w pełni porównywalne z obecnie prezentowanym podejściem zarządczym. 

Tab. 15 

w mln zł 
 II 

kwartał 
2014  

 II 
kwartał 

2013  

% zmiany  

2014 do 

2013 

 I półrocze 
2014  

 I półrocze 
2013  

% zmiany  

2014 do 

2013 

Łączne przychody, w tym:  54,3  52,0  4,4%  125,2  120,4  4,0%  

Przychody ze sprzedaży biletów do kina 24,6  26,5  (7,2%) 66,1  61,7  7,1%  

Przychody ze sprzedaży barowej 9,3  8,3  12,0%  22,5  18,6  21,0%  

Przychody ze sprzedaży reklam w kinach (1) 7,0  5,6  25,0%  12,1  11,2  8,0%  

Przychody z działalności Projektów 
Specjalnych 

6,8  7,7  (11,7%) 13,3  15,0  (11,3%) 

Razem koszty operacyjne, w tym: (56,7) (56,8) (0,2%) (122,5) (122,1) 0,3%  

Zużycie materiałów i energii oraz wartość 
sprzedanych towarów i materiałów (2) 

(5,6) (5,5) 1,8%  (12,4) (11,9) 4,2%  

Usługi obce (2) (25,3) (25,6) (1,2%) (58,5) (53,9) 8,5%  

Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz 
pracowników (2) 

(7,1) (6,6) 7,6%  (14,3) (13,5) 5,9%  

Amortyzacja (2) (6,4) (6,1) 4,9%  (12,4) (12,3) 0,8%  

Reprezentacja i reklama (1), (2) (4,9) (3,7) 32,4%  (8,8) (7,8) 12,8%  

Koszty operacyjne z działalności Projektów 
Specjalnych 

(6,5) (7,7) (15,6%) (13,5) (19,6) (31,1%) 

EBIT (2,4) (4,8) 50,0%  2,7  (1,7) - 

marża EBIT (4,4%) (9,2%)  4,8pkt %  2,2%  (1,4%)   3,6pkt %  

EBITDA (3) 4,1  1,5  173,3%  15,4  12,0  28,3%  

marża EBITDA 7,6%  2,9%  4,7pkt %  12,3%  10,0%   2,3pkt %  

 

(1) podane kwoty nie zawierają przychodów i pełnych kosztów wzajemnej promocji pomiędzy różnymi działalnościami 
Grupy Agora (jedynie bezpośrednie koszty zmienne kampanii na nośnikach reklamy zewnętrznej), jeżeli taka promocja 
jest realizowana bez wcześniejszej rezerwacji; 

(2) podane kwoty nie uwzględniają kosztów pionu Projekty Specjalne; 

(3) podane kwoty uwzględniają koszty amortyzacji w pionie Projekty Specjalne, które w pierwszym półroczu 2014 r. 
wyniosły 0,3 mln zł, a w samym drugim kwartale 2014 r. 0,1 mln zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego odpowiednio 
1,4 mln zł oraz 0,2 mln zł). 

 
Segment Film i Książka zakończył drugi kwartał 2014 r. poprawą wyników operacyjnych. EBITDA segmentu wyniosła 4,1 
mln zł i była istotnie wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Segment zmniejszył stratę operacyjną na 
poziomie EBIT do 2,4 mln zł. Udało się tego dokonać dzięki wyższym przychodom reklamowym, przychodom ze 
sprzedaży barowej oraz niższym kosztom działalności pionu Projekty Specjalne.  

Wynik operacyjny EBIT pionu Projekty Specjalne za drugi kwartał 2014 r. wyniósł  0,3 mln zł i był on lepszy o 0,3 mln zł 
od tego odnotowanego w drugim kwartale 2013 r. [1]. Pion Projekty Specjalne zakończył pierwsze półrocze 2014 r. 
stratą operacyjną na poziomie EBIT w wysokości 0,2 mln zł. Wynik ten był lepszy o 4,4 mln zł od tego odnotowanego w 
pierwszym półroczu 2013 r. [1]. 
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W pierwszym półroczu 2014 r. segment odnotował również poprawę wyników operacyjnych. EBIT wyniósł 2,7 mln zł i 
był wyższy o 4,4 mln zł od wyniku odnotowanego w pierwszym półroczu 2013 r., a EBITDA segmentu wzrosła do 15,4 
mln zł. Poprawa wyniku operacyjnego w pierwszym półroczu 2014 r. wynika ze wzrostu frekwencji w sieci kin Helios, 
która przyniosła wzrost przychodów ze sprzedaży biletów i sprzedaży barowej. Pozytywny wpływ na wynik operacyjny 
segmentu miały również niższe koszty działalności Projektów Specjalnych z tytułu działalności filmowej. 

 

1. PRZYCHODY [3] 

W drugim kwartale 2014 r. przychody segmentu Film i Książka wzrosły o 4,4% do kwoty 54,3 mln zł.  

W tym czasie liczba widzów w sieci kin Helios wyniosła 1,5 mln i wzrosła o blisko 1,0%  w stosunku do drugiego kwartału 
2013 r. Przełożyło się to na wyższe przychody z działalności barowej. Spadek przychodów ze sprzedaży biletów wynika z 
m.in. z mniejszego udziału filmów w technologii 3D oraz wysokiego poziomu sprzedaży biletów dla grup 
zorganizowanych.   

W drugim kwartale 2014 r. przychody z tytułu działalności pionu Projekty Specjalne wyniosły 6,8 mln zł i zmniejszyły się 
o 11,7% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W omawianym okresie Projekty Specjalne nie odnotowały 
istotnych przychodów z tytułu koprodukcji filmowej.  

Wydawnictwo Agory, działające w ramach pionu Projekty Specjalne wydało w drugim kwartale 2014 r. 22 publikacje 
książkowe i 2 albumy muzyczne oraz  kontynuowało wydawanie serii audiobooków Mistrzowie Słowa 3. W rezultacie, w 
omawianym okresie wydawnictwo sprzedało około 0,2 mln książek i książek z płytami CD i DVD. 

Należy pamiętać, że zarówno w drugim kwartale jak i w pierwszym półroczu 2013 r. istotny wpływ na dynamikę 
przychodów segmentu Film i Książka miała działalność z zakresu koprodukcji (realizowanej przez pion Projektów 
Specjalnych) i dystrybucji filmowej (realizowanej przez Next Film Sp. z o.o.), związana z filmem „Drogówka”. 

W pierwszym półroczu 2014 r. przychody segmentu Film i Książka wyniosły 125,2 mln zł i były o 4,0% wyższe w 
porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. 

W tym czasie liczba widzów w sieci kin Helios wyniosła 3,9 mln i wzrosła o 8,7% w stosunku do tej odnotowanej w 
pierwszym półroczu 2013 r. Wyższa frekwencja w sieci kin Helios wpłynęła na wyższe o 4,4 mln zł przychody ze 
sprzedaży biletów i wyższe o 3,9 mln zł przychody ze sprzedaży barowej w porównaniu z analogicznym okresem roku 
poprzedniego. 

Przychody z tytułu działalności pionu Projekty Specjalne wyniosły w pierwszym półroczu 2014 r. 13,3 mln zł i zmniejszyły 
się o 11,3% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W pierwszym półroczu 2014 r. pion Projekty Specjalne 
nie odnotował istotnych przychodów z tytułu koprodukcji filmowej.  

W pierwszym półroczu 2014 r. Agora rozpoczęła wydawanie 1 projektu seryjnego Mistrzowie słowa 3 oraz opublikowała 
37 wydawnictw jednorazowych. W tym okresie pion Projekty Specjalne sprzedał 0,3 mln książek i książek z płytami CD i 
DVD. 

Pozytywny wpływ na wartość przychodów pionu miały także przychody generowane przez uruchomioną w maju 2012 r. 
księgarnię internetową Publio.pl. 
 

2. KOSZTY 

W drugim kwartale 2014 r. koszty operacyjne segmentu Film i Książka były o 0,2% niższe w porównaniu z analogicznym 
okresem w 2013 r. i wyniosły 56,7 mln zł. 
 
Na spadek kosztów operacyjnych segmentu wpłynęły niższe o 15,6% koszty operacyjne działalności pionu Projekty 
Specjalne, które wyniosły 6,5 mln zł. Dodatkowo, czynnikiem wpływającym na spadek kosztów operacyjnych były niższe 
koszty usług obcych, co było związane z niższymi przychodami ze sprzedaży biletów do sieci kin Helios. Nieznaczny 
wzrost pozostałych pozycji kosztowych związany jest głównie z rozwojem sieci kin Helios. 
 
W pierwszym półroczu 2014 r. koszty operacyjne segmentu wyniosły 122,5 mln zł i były o 0,4 mln zł wyższe w stosunku 
do pierwszego półrocza 2013 r. Na wzrost kosztów operacyjnych segmentu wpłynęły wyższe koszty zakupu kopii 
filmowych związane z wyższymi przychodami ze sprzedaży biletów. Wzrost kosztów zużycia materiałów i energii, 
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wartości towarów i materiałów oraz kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników wiąże się z rozwojem sieci 
kin Helios. Na obniżenie poziomu kosztów operacyjnych segmentu w stosunku do analogicznego okresu 2013 r. 
wpłynęła mniejsza aktywność spółki Next Film w obszarze dystrybucji kinowej. 

Koszty działalności Projektów Specjalnych w pierwszym półroczu 2014 r. wyniosły 13,5 mln zł i były niższe o 31,1% w 
stosunku do pierwszego półrocza 2013 r. Istotny wpływ na wysokość tych kosztów w pierwszym półroczu 2013 r. miał 
udział w koprodukcji filmu „Drogówka”. W pierwszym półroczu 2014 r. Projekty Specjalne nie realizowały żadnego 
projektu z zakresu koprodukcji filmowej. 

 

3. NOWE INICJATYWY 

W pierwszym półroczu 2014 r. sieć kin Helios powiększyła się o dwa nowe kina: w Kaliszu i w Siedlcach. Obecnie sieć kin 
Helios liczy 34 nowoczesne kina wielosalowe ze 180 salami projekcyjnymi. 
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IV.C. REKLAMA ZEWNĘTRZNA (GRUPA AMS) 

Segment Reklama Zewnętrzna zawiera skonsolidowane pro-forma dane spółek: AMS S.A. oraz Adpol Sp. z o.o., 
wchodzących w skład grupy AMS.  

Tab. 16 

w mln zł 
 II 

kwartał 
2014  

 II 
kwartał 

2013  

% zmiany  

2014 do 2013 

 I półrocze 
2014  

 I półrocze 
2013  

% zmiany  

2014 do 2013 

Łączne przychody, w tym: 42,5  41,7  1,9%  73,7  76,3  (3,4%) 

Przychody ze sprzedaży reklam (1) 41,9  41,0  2,2%  72,3  74,3  (2,7%) 

Razem koszty operacyjne, w tym:  (37,0) (38,2) (3,1%) (71,7) (75,9) (5,5%) 

Koszty realizacji kampanii (6,6) (6,6) -  (11,5) (12,0) (4,2%) 

Koszty utrzymania systemu (16,8) (17,7) (5,1%) (33,4) (35,7) (6,4%) 

Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz 
pracowników (2) 

(5,2) (5,2) -  (9,9) (10,3) (3,9%) 

Reprezentacja i reklama (1,2) (1,9) (36,8%) (2,2) (3,4) (35,3%) 

Amortyzacja (4,2) (4,1) 2,4%  (8,3) (8,5) (2,4%) 

EBIT 5,5  3,5  57,1%  2,0  0,4  400,0%  

marża EBIT 12,9%  8,4%   4,5pkt %  2,7%  0,5%     2,2pkt %  

EBITDA 9,7  7,6  27,6%  10,3  8,9  15,7%  

marża EBITDA 22,8%  18,2%   4,6pkt %  14,0%  11,7%     2,3pkt %  

Liczba powierzchni reklamowych  (3) 23 365  23 931  (2,4%) 23 365  23 931  (2,4%) 

 

(1) podane kwoty nie zawierają przychodów i kosztów (bezpośrednich zmiennych) promocji innych działalności Grupy 
Agora na nośnikach grupy AMS, jeżeli taka promocja jest realizowana bez wcześniejszej rezerwacji;  

(2) podana kwota za 6 miesięcy 2013 r. obejmuje również niegotówkowe koszty związane z płatnościami w formie 
papierów wartościowych rozliczanymi w instrumentach finansowych w wysokości 0,1 mln zł; 

(3) bez nośników reklamowych należących do grupy AMS zainstalowanych na stacjach benzynowych, małoformatowych 
nośników na wiatach przystankowych i w metrze warszawskim oraz powierzchni reklamowych na autobusach i 
tramwajach. 

Segment Reklama Zewnętrzna poprawił wyniki operacyjne zarówno w drugim kwartale jak i w pierwszym półroczu 2014 
r. W drugim kwartale 2014 r. wzrost przychodów segmentu o 1,9% oraz redukcja kosztów operacyjnych o 3,1% sprawiły, 
że EBIT segmentu wzrósł do 5,5 mln zł. EBITDA segmentu wzrosła do 9,7 mln zł, a marża EBITDA wzrosła o 4,6 pkt% do 
poziomu 22,8%. W pierwszym półroczu 2014 r. głównym czynnikiem wpływającym na poprawę wyników segmentu było 
ograniczenie kosztów operacyjnych o 5,5%. Dzięki temu grupa AMS poprawiła zarówno wynik EBIT, do 2,0 mln zł,  jak i 
EBITDA do 10,3 mln zł.  Marża EBITDA wzrosła natomiast do 14,0%. 

1. PRZYCHODY [8] 

W drugim kwartale 2014 r. wartość wydatków na reklamę zewnętrzną, według szacunków IGRZ, wzrosła o ponad 0,5% 
w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W całym pierwszym półroczu 2014 r. wydatki na rynku reklamy 
zewnętrznej były o ponad 1,0% niższe niż w pierwszej połowie 2013 r. 

W drugim kwartale 2014 r. dynamika wzrostu przychodów reklamowych AMS była wyższa niż na całym rynku wydatków 
na reklamę zewnętrzną i wyniosła 2,2%. W pierwszym półroczu 2014 r. dynamika przychodów ze sprzedaży reklam 
grupy AMS nieznacznie odbiegała od dynamiki całego rynku notując spadek na poziomie 2,7%. 

Wyższy niż rynkowy wzrost przychodów reklamowych segmentu w drugim kwartale 2014 r. osiągnięto dzięki 
pozytywnej dynamice wydatków reklamodawców na nośniki typu citylight oraz na reklamę na autobusach. Spadek 
przychodów segmentu w pierwszym półroczu 2014 r. to m.in. efekt niższych wpływów z kampanii realizowanych na 
nośnikach typu billboard 12 w efekcie ograniczania wielkości tego systemu. 
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Szacowany udział grupy AMS w wydatkach na reklamę zewnętrzną w drugim kwartale 2014 r. wyniósł blisko 35%, a w 
całym pierwszym półroczu 2014 r. blisko 36%. 

2. KOSZTY 

Grupa AMS, zarówno w drugim kwartale jak i w całym pierwszym półroczu 2014 r., ograniczyła koszty operacyjne 
odpowiednio o 3,1% oraz 5,5%, głównie za sprawą niższych kosztów utrzymania systemu oraz ograniczeniu kosztów 
reprezentacji i reklamy. 

W pierwszym półroczu 2014 r. koszty realizacji kampanii zmniejszyły się o 4,2% głównie w konsekwencji istotnego 
zmniejszenia kosztów wyklejania plakatów w efekcie mniejszego wolumenu klejeń.  

Redukcja kosztów utrzymania systemu o 5,1% w drugim kwartale i 6,4% w pierwszym półroczu 2014 r., to rezultat 
skutecznej optymalizacji portfela posiadanych nośników reklamowych oraz obniżenia stawek czynszów w niektórych 
grupach nośników.  

Spadek kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników o 3,9% w pierwszym półroczu 2014 r. wynika z 
niższego stopnia realizacji zakładanych na pierwszy kwartał 2014 r. celów sprzedażowych, co m.in. spowodowało spadek 
zmiennego elementu wynagrodzeń. W drugim kwartale 2014 r. koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników 
pozostały na tym samym poziomie co rok wcześniej. 

Do ograniczenia kosztów operacyjnych segmentu przyczyniły się również niższe, w porównaniu z analogicznymi 
okresami 2013 r., wydatki na reprezentację i reklamę. Spadek tych kosztów jest spowodowany niższymi kosztami 
kampanii patronacko – komercyjnych. 
 

3. NOWE INICJATYWY 

W kwietniu 2014 r. na terenie Warszawy firma Adpol, wchodzącą w skład grupy AMS, rozpoczęła instalację tablic 
Miejskiego Systemu Informacji Płatnej (MSI) z kierunkowymi panelami informacyjnymi w Warszawie. Firmy mogą na 
nich umieszczać swoje logo wraz z informacją dotyczącą odległości od siedziby, punktu usługowego lub handlowego. 
Projekt budowy komercyjnej części MSI realizowany jest przez grupę AMS we współpracy z firmą Venessa oraz 
Zarządem Dróg Miejskich. 
 
W maju 2014 r. AMS w konkursie Media Trendy 2014 zdobył nagrodę za AMS Metrics Transit oraz wyróżnienie za Urban 
Activity Segmentation. AMS został także zwycięzcą rankingu mediów. AMS Metrics Transit to nowa funkcjonalność 
narzędzia AMS Metrics, umożliwiająca zdefiniowanie wskaźników mediowych dla kampanii wykorzystujących 
powierzchnie reklamowe na autobusach. Urban Activity Segmentation to nowy moduł analityczny w badaniu 
konsumenckim Target Group Index. Jest strategicznym narzędziem w projektowaniu komunikacji marketingowej 
wykorzystującej OOH i mobile. 
 
 



 
 
 
 

 
[ w w w . a g o r a . p l ]  Strona 28 

 
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Agora za pierwsze półrocze 2014 r. 

IV.D. INTERNET [1] , [6]  

Segment Internet zawiera skonsolidowane pro-forma dane Pionu Internet Agory S.A., LLC Agory Ukraine (do 10 grudnia 
2013 r.), Trader.com (Polska) Sp. z o.o., AdTaily Sp. z o.o., Sport4People Sp. z o.o. oraz Sir Local sp. z o.o. (od 1 grudnia 
2013 r.).  

Tab. 17 

w mln zł 
 II 

kwartał 
2014  

 II 
kwartał 

2013  

% zmiany  

2014 do 2013 

 I półrocze 
2014  

 I półrocze 
2013  

% zmiany  

2014 do 2013 

Łączne przychody , w tym: 34,0  29,8  14,1%  60,7  54,9  10,6%  

Przychody ze sprzedaży reklam 
internetowych (1) 

27,2  24,2  12,4%  47,4  43,9  8,0%  

Przychody ze sprzedaży ogłoszeń w 
wortalach (2) 

3,8  4,1  (7,3%) 7,3  8,1  (9,9%) 

Razem koszty operacyjne, w tym:  (27,6) (24,9) 10,8%  (50,3) (48,1) 4,6%  

Koszty łączy i usług komputerowych (1,0) (0,7) 42,9%  (2,2) (1,5) 46,7%  

Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz 
pracowników (3) 

(11,4) (10,5) 8,6%  (22,0) (21,2) 3,8%  

Amortyzacja (1,3) (1,2) 8,3%  (2,5) (2,4) 4,2%  

Reprezentacja i reklama (1) (4,9) (4,4) 11,4%  (7,5) (6,5) 15,4%  

EBIT 6,4  4,9  30,6%  10,4  6,8  52,9%  

marża EBIT 18,8% 16,4%    2,4pkt %  17,1%  12,4%     4,7pkt %  

EBITDA 7,7  6,1  26,2%  12,9  9,2  40,2%  

marża EBITDA 22,6% 20,5%    2,1pkt %  21,3% 16,8%     4,5pkt %  

 

(1)  podane kwoty nie zawierają pełnych kosztów i przychodów z wzajemnej promocji pomiędzy różnymi działalnościami 
Grupy Agora (jedynie bezpośrednie koszty zmienne kampanii na nośnikach reklamy zewnętrznej), jeżeli taka promocja 
jest realizowana bez wcześniejszej rezerwacji. Dane uwzględniają również eliminację wzajemnej sprzedaży pomiędzy 
Pionem Internet, LLC Agora Ukraine, Trader.com (Polska) Sp. z o.o., AdTaily Sp. z o.o., Sport4People Sp. z o.o. oraz Sir 
Local sp. z o.o.; 

(2) podane kwoty zawierają m.in. alokowane wpływy z reklamowych ofert dwumedialnych (publikowanych zarówno 
w tradycyjnej Gazecie jak i wortalach internetowych GazetaPraca.pl, Domiporta.pl i Komunikaty.pl oraz w serwisie 
Nekrologi.Wyborcza.pl);  

(3) podana kwota za 6 miesięcy 2013 r. obejmuje również niegotówkowe koszty związane z płatnościami w formie 
papierów wartościowych rozliczanymi w instrumentach finansowych w wysokości 0,1 mln zł. 

 

Dzięki poprawie koniunktury rynkowej, utrzymaniu dobrej pozycji zasięgowej i wprowadzaniu nowych produktów 
redakcyjnych i reklamowych segment Internet znacząco poprawił wynik operacyjny zarówno w drugim kwartale,  jak i w 
całym pierwszym półroczu 2014 r. EBITDA segmentu Internet wyniosła w drugim kwartale 2014 r. 7,7 mln zł, a w 
pierwszym półroczu 2014 r. 12,9 mln zł i była istotnie wyższa od tej odnotowanej w analogicznych okresach 2013 r. [1].  
 

1. PRZYCHODY  

W drugim kwartale 2014 r. całkowite przychody segmentu Internet były wyższe o 14,1% i wyniosły 34,0 mln zł. W  
pierwszym półroczu 2014 r. przychody segmentu Internet wyniosły 60,7 mln zł i wzrosły o 10,6%. Na wzrost przychodów 
wpływ miała m.in. wyższa sprzedaż reklam internetowych w portalu Gazeta.pl i poprzez sieć reklamy internetowej 
AdTaily oraz zmiana systemu rozliczeń wpływów z rekrutacyjnych ogłoszeń prasowych z segmentem Prasa. 

W drugim kwartale 2014 r. przychody ze sprzedaży reklam internetowych wzrosły o 12,4% do kwoty 27,2 mln zł, przy 
rynkowym wzroście wydatków na reklamę graficzną o 4,5%. Istotny wpływ na zwiększenie przychodów reklamowych 
segmentu miał dynamiczny rozwój sprzedaży formatów wideo. 
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Przychody ze sprzedaży ogłoszeń w wortalach spadły zarówno w drugim kwartale jak i w pierwszym półroczu 2014 r. 
Główny wpływ na spadek przychodów z ogłoszeń internetowych miała zmiana zasad rozliczania wpływów ze sprzedaży 
łączonej oferty ogłoszeń rekrutacyjnych w prasie i internecie. 

2. KOSZTY 

W drugim kwartale 2014 r. koszty operacyjne segmentu Internet  wzrosły o 10,8% do kwoty 27,6 mln zł. W całym 
pierwszym półroczu 2014 r. wzrost kosztów operacyjnych był niższy i wyniósł 4,6%. Istotny wpływ na zwiększenie 
kosztów operacyjnych miał wzrost zatrudnienia, wzrost kosztów dzierżawy powierzchni reklamowej m.in. w sieciach 
reklamowych AdTaily i Searchlab oraz wzrost kosztów reklamy. 

Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników wzrosły w drugim kwartale 2014 r. o 8,6%, a w pierwszym 
półroczu 2014 r. wzrost ten wyniósł 3,8%. Wyższe koszty są efektem wzrostu zatrudnienia m.in. w serwisach 
rekrutacyjnych i sportowych, sieci Searchlab oraz spółce Sir Local. 

W drugim kwartale 2014 r. wydatki na reklamę i reprezentację segmentu Internet wzrosły o 11,4%, a w całym 
pierwszym półroczu 2014 r. wzrost ten wyniósł 15,4%. Jest to wynik realizacji m.in. kampanii reklamowej w serwisie 
nieruchomości Domiporta.pl, kampanii w serwisach rekrutacyjnych oraz wydatków na reklamę internetową w spółce Sir 
Local. 

Wzrost kosztów usług komputerowych zarówno w drugim kwartale jak i w całym pierwszym półroczu 2014 r. związany 
jest ze wzrostem kosztów utrzymania i  rozwoju oprogramowania w portalu Gazeta.pl oraz w serwisach rekrutacyjnych i 
nieruchomościowych. 

3. ISTOTNE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI INTERNETOWEJ 

W maju 2014 r. zasięg serwisów grupy Gazeta.pl, wśród polskich internautów łączących się z urządzeń niemobilnych, 
wyniósł 57,9% i uplasował grupę Gazeta.pl na trzecim miejscu wśród wydawców portali, po grupie Onet.pl - RASP i 
grupie Wirtualna Polska. Ich liczba osiągnęła poziom 12,5 mln osób. Na portalu użytkownicy wykonali z urządzeń 
nieprzenośnych 655,1 mln odsłon i spędzili średnio 1 godzinę i 23 minuty.[6]  

W maju 2014 r. liczba odsłon wykonanych z urządzeń przenośnych na serwisach grupy Gazeta.pl wyniosła 130,6 mln 
(wzrost o 58,4%), co dało grupie Gazeta.pl trzecie miejsce na rynku wg badania Megapanel PBI/Gemius. Odsetek odsłon 
mobilnych na serwisach grupy Gazeta.pl wyniósł 16,6% i był najwyższy wśród polskich portali horyzontalnych. [6] 

Serwisy tworzone w ramach grupy Gazeta.pl zajmują wysokie pozycje w rankingach tematycznych. Według danych 
Megapanel PBI/Gemius za maj 2014 r., serwisy grupy Gazeta.pl są liderem w kategorii Fora i grupy dyskusyjne. Grupa 
Gazeta.pl zajmuje drugie miejsce w kategoriach: Praca (m.in. GazetaPraca.pl), Wyposażenie wnętrz i ogród (m.in. serwis 
CzteryKaty.pl), Kuchnia, gotowanie (m.in. serwis Ugotuj.to),  oraz Zdrowie i medycyna (m.in. Zdrowie.Gazeta.pl). Trzecią 
pozycję grupa Gazeta.pl zajmuje kategoriach: Sport (m.in. Sport.pl), Plotki, życie gwiazd (m.in. Plotek.pl), Informacje i 
publicystyka – ogólne, Dzieci, rodzina (m.in. eDziecko.pl),  Informacje lokalne i regionalne, Blogi (m.in. Blox.pl) i Styl 
życia. 

4. NOWE INICJATYWY 

W kwietniu 2014 r. aplikacja mobilna Sport.pl LIVE udostępniona została na urządzeniach z systemem operacyjnym 
Windows 8. Aplikacja Sport.pl LIVE dostarcza użytkownikom relacje na żywo, wiadomości i materiały wideo ze 
wszystkich ważnych dla polskiego kibica dyscyplin sportowych. Sport.pl jest jedną z najważniejszych sportowych marek 
w Polsce.  

W maju 2014 r. premierę miało weekendowe wydanie Gazeta.pl. Atrakcyjne treści podane są w magazynowej formie, a 
ich sposób prezentacji dostosowany do ekranów dotykowych. W związku z projektem przygotowana została również 
specjalna oferta dla partnerów reklamowych. W maju 2014 r. udostępnione zostały również aplikacje Gazeta.pl, Sport.pl 
i Tuba FM na zegarki Samsung Gear. To pierwsze w Polsce aplikacje kontentowe na inteligentne zegarki, umożliwiające 
śledzenie najnowszych informacji, relacji sportowych, a także odtwarzanie muzyki. 

Pod koniec czerwca 2014 r. dla użytkowników urządzeń z systemem operacyjnym Windows 8 udostępniono również 
bezpłatną aplikację VOD - Kinoplex.pl, dzięki której użytkownicy mają możliwość legalnego oglądania blisko tysiąca 
filmów, bajek oraz seriali. 

W drugim kwartale 2014 r. nowe produkty wzbogaciły ofertę spółki AdTaily. Są to Yieldbird, system zwiększający 
przychody ze sprzedaży powierzchni reklamowych wydawców internetowych oraz Highway, platforma zakupu mediów 
metodą aukcyjną RTB. 
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IV.E. RADIO  

Segment Radio zawiera skonsolidowane pro-forma dane pionu radiowego w Agorze S.A., wszystkich radiostacji 
lokalnych i stacji ponadregionalnej TOK FM, wchodzących w skład Grupy Agora, czyli: 21 stacji lokalnych nadających pod 
marką Złote Przeboje, 7 stacji lokalnych nadających pod marką Rock Radio (od 31 stycznia 2014 r.), jednej radiostacji 
lokalnej oferującej muzykę w formacie CHR (Contemporary Hit Radio) oraz ponadregionalnej stacji TOK FM obejmującej 
16 obszarów miejskich.  

Tab. 18 

w mln zł 
 II 

kwartał 
2014  

 II 
kwartał 

2013  

% zmiany  

2014 do 2013 

 I półrocze 
2014  

 I półrocze 
2013  

% zmiany  

2014 do 2013 

Łączne przychody, w tym:  23,2  22,7  2,2%  41,3  40,8  1,2%  

Przychody ze sprzedaży reklam (1), (2) 22,7  22,1  2,7%  40,2  39,8  1,0%  

Razem koszty operacyjne, w tym: (2) (19,9) (19,2) 3,6%  (38,2) (37,4) 2,1%  

Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz 
pracowników (3) 

(6,8) (6,4) 6,3%  (13,6) (13,1) 3,8%  

Licencje, czynsze i koszty łączności (2,4) (2,1) 14,3%  (4,5) (4,1) 9,8%  

Amortyzacja (0,6) (0,6) -  (1,3) (1,2) 8,3%  

Reprezentacja i reklama (2) (2,5) (1,8) 38,9%  (4,8) (2,8) 71,4%  

EBIT 3,3  3,5  (5,7%) 3,1  3,4  (8,8%) 

marża EBIT 14,2%  15,4%  (1,2pkt %) 7,5%  8,3%   (0,8pkt %) 

EBITDA 3,9  4,1  (4,9%) 4,4  4,6  (4,3%) 

marża EBITDA 16,8%  18,1%  (1,3pkt %) 10,7%  11,3%   (0,6pkt %) 

 

(1) przychody ze sprzedaży reklam obejmują sprzedaż własnego i obcego czasu antenowego związanego ze 
świadczonymi usługami pośrednictwa;  

(2) podane kwoty nie zawierają przychodów i pełnych kosztów wzajemnej promocji pomiędzy różnymi działalnościami 
Grupy Agora (jedynie bezpośrednie koszty zmienne kampanii na nośnikach reklamy zewnętrznej), jeżeli taka promocja 
jest realizowana bez wcześniejszej rezerwacji; 

(3) podana kwota za 3 i 6 miesięcy 2013 r. obejmuje również niegotówkowe koszty związane z płatnościami w formie 
papierów wartościowych rozliczanymi w instrumentach finansowych w wysokości 0,1 mln zł. 
 
W drugim kwartale 2014 r. koszty operacyjne segmentu Radio rosły szybciej niż przychody, głównie za sprawą 
wydatków na reprezentację i reklamę. Segment osiągnął pozytywne wyniki operacyjne zarówno na poziomie EBIT, w 
wysokości 3,3 mln zł, jak i EBITDA w wysokości 3,9 mln zł. Były one tylko nieznacznie niższe niż rok wcześniej. W 
pierwszym półroczu 2014 r. segment Radio osiągnął również pozytywne wyniki na poziomie EBIT i EBITDA. Były one 
nieznacznie niższe niż w analogicznym okresie 2013 r., głównie z powodu wyższych wydatków na reprezentację i 
reklamę. 

 

1. PRZYCHODY [3] 

Przychody segmentu Radio w drugim kwartale 2014 r. wzrosły o 2,2% w porównaniu z drugim kwartałem 2013 r. i 
wyniosły 23,2 mln zł. Na wzrost przychodów wpływ miała wyższa sprzedaż własnego czasu antenowego. Jednocześnie 
niższe były wpływy z pośrednictwa sprzedaży czasu antenowego w stacjach obcych. Podobną sytuację segment 
odnotował w pierwszym półroczu 2014 r. z przychodami rosnącymi o 1,2% do kwoty 41,3 mln zł, głównie za sprawą 
sprzedaży własnego czasu antenowego. Jednocześnie, w drugim kwartale 2014 r. rynkowe wydatki na reklamę radiową 
zwiększyły się o 5,8%, a w pierwszym półroczu 2014 r. o 5,6% w porównaniu z analogicznymi okresami 2013 r.  

2. KOSZTY 

W drugim kwartale 2014 r. koszty operacyjne segmentu wzrosły o 3,6% do kwoty 19,9 mln zł. Istotnym czynnikiem 
przyczyniającym się do wzrostu kosztów operacyjnych w omawianym okresie były wyższe koszty reprezentacji i reklamy. 
Dodatkowo, do tego wzrostu przyczyniły się w dużej mierze wyższe koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz 
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pracowników, na które wpływ miała m.in. wyższa rezerwa na niewykorzystane urlopy. W 2013 r. większość działań 
promocyjnych segmentu realizowana była w drugiej połowie roku.  

W pierwszym półroczu 2014 r. koszty operacyjne segmentu wzrosły o 2,1% i wyniosły 38,2 mln zł. Na wzrost kosztów 
operacyjnych segmentu  wpływ miały wyższe wydatki na reprezentację i reklamę. W analogicznym okresie 2013 r. 
segment nie prowadził intensywnych działań promocyjnych przesuwając je na drugą połowę roku. Dodatkowo, głównie 
ze względu na wyższą rezerwę na niewykorzystane urlopy wzrosły koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz 
pracowników.  

 

3. UDZIAŁY W SŁUCHALNOŚCI [9] 

Tab. 19 

Udział % w  słuchalności II kwartał 2014  
zmiana  

w pkt% r/r 
I półrocze 2014  

zmiana  
w pkt% r/r 

Stacje muzyczne Grupy Agora (Rock Radio oraz 
Złote Przeboje) 

4,3%  0,6pkt% 4,3%  0,6pkt% 

Radio informacyjne TOK FM 1,2%  0,2pkt% 1,2%  0,2pkt% 

 

4. NOWE INICJATYWY 

W kwietniu 2014 r., przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, został uruchomiony nowy serwis internetowy Radia 
TOK FM, wyborywtoku.pl. Publikowane są w nim wyniki sondaży poparcia dla partii politycznych, komitetów wyborczych 
oraz poszczególnych kandydatów, przed zbliżającymi się wyborami. Serwis pokazuje też zmiany poparcia ugrupowań 
politycznych w dłuższym czasie według pracowni badawczych. 

7 czerwca 2014 r., Radio Złote Przeboje zainaugurowało w stolicy wakacyjną trasę Złote Przeboje na wakacjach - dla 
widzów zagrali Ryszard Rynkowski, Afromental i Margaret. Wśród 11 miast odwiedzanych w ramach trasy, 
oprócz Warszawy, są takie miasta jak Świnoujście, Mielno, Giżycko i Częstochowa, a wśród występujących 
artystów: Urszula, Kombi i Kasia Kowalska. Wszystkie imprezy mają charakter otwarty.  

W czerwcu br. odbyła się pierwsza, po zmianie nazwy i formatu muzycznego, kampania Rock Radia. W kampanii pod 
hasłem Jedyne Rock Radio w Polsce wystąpili dziennikarze stacji: Kuba Wojewódzki, Tymon Tymański, Mikołaj Lizut oraz 
Piotr Kędzierski. Reklamy Rock Radia można było zobaczyć w kinach Helios i Cinema City, serwisach internetowych 
Gazeta.pl, a także w Gazecie Wyborczej.  
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IV.F. DRUK [1]  

Segment Druk zawiera skonsolidowane pro-forma dane Pionu Druk Agory S.A. oraz Agory Poligrafii Sp. z o.o. 

Od pierwszego kwartału 2014 r. w wyniku zmian organizacyjnych w Grupie, wyodrębniono działalność poligraficzną z 
segmentu Prasa (dawniej Prasa Codzienna) tworząc segment Druk. Dane porównawcze za analogiczne okresy 2013 r. 
zostały odpowiednio przekształcone. 

Tab. 20 

w mln zł 
 II 

kwartał 
2014  

 II 
kwartał 

2013  

% zmiany  

2014 do 2013 

 I półrocze 
2014  

 I półrocze 
2013  

% zmiany  

2014 do 2013 

Łączne przychody, w tym:  43,0  43,1  (0,2%) 85,6  77,9  9,9%  

Przychody ze sprzedaży usług 
poligraficznych (1) 

41,1  41,4  (0,7%) 81,8  74,6  9,7%  

Razem koszty operacyjne (2), w tym: (43,4) (42,6) 1,9%  (86,8) (76,1) 14,1%  

Materiały, energia i usługi produkcyjne (30,6) (30,8) (0,6%) (61,4) (53,1) 15,6%  

Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz 
pracowników (3) 

(5,4) (5,6) (3,6%) (10,6) (10,8) (1,9%) 

Amortyzacja (3,9) (4,2) (7,1%) (8,3) (8,0) 3,8%  

EBIT (0,4) 0,5  - (1,2) 1,8  - 

marża EBIT (0,9%) 1,2%  (2,1pkt %) (1,4%) 2,3%   (3,7pkt %) 

EBITDA 3,5  4,7  (25,5%) 7,1  9,8  (27,6%) 

marża EBITDA 8,1%  10,9%  (2,8pkt %) 8,3%  12,6%   (4,3pkt %) 

 

(1) Przychody uzyskiwane ze świadczenia usług na rzecz klientów zewnętrznych; 

(2) Koszty operacyjne segmentu związane z produkcją tytułów własnych Grupy rozliczane są na zasadzie alokacji kosztów 
bezpośrednich i pośrednich związanych z ich produkcją do segmentu Prasa; 

(3) podana kwota za 3 i 6 miesięcy 2013 r. obejmuje również niegotówkowe koszty związane z płatnościami w formie 
papierów wartościowych rozliczanymi w instrumentach finansowych w wysokości 0,1 mln zł. 

 

Zarówno w drugim kwartale jak i w całym pierwszym półroczu 2014 r. segment Druk odnotował pozytywny wynik 
operacyjny na  poziomie EBITDA w wysokości, odpowiednio 3,5 mln zł oraz 7,1 mln zł [1]. 

 

1. PRZYCHODY 

W drugim kwartale 2014 r. przychody segmentu z tytułu sprzedaży usług poligraficznych dla klientów zewnętrznych 
wyniosły 41,1 mln zł i były na zbliżonym poziomie do analogicznego okresu roku ubiegłego.  

W pierwszym półroczu 2014 r. przychody segmentu z tytułu sprzedaży usług poligraficznych dla klientów zewnętrznych 
wzrosły o 9,7% w stosunku do analogicznego okresu 2013 r. i wyniosły 81,8 mln zł, głównie ze względu na rosnące 
przychody z tytułu produkcji w technologii heatset. 

2. KOSZTY 

W pierwszym półroczu 2014 r. koszty operacyjne segmentu wzrosły o 14,1% do kwoty 86,8 mln zł. Główną przyczyną 
tego wzrostu były wyższe koszty materiałów i energii związane z wyższym wolumenem produkcji heatsetowej. 
 

3. NOWE INICJATYWY 

W pierwszym półroczu 2014 r. w drukarni w Tychach realizowany był projekt wdrożenia systemu 5S, który jest 
wiodącym na świecie rozwiązaniem organizacyjnym wspierającym poprawę jakości produkowanych wyrobów, 
zwiększenie stabilności procesów oraz obniżenie kosztów działania.  
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PRZYPISY  

[1] EBIT i EBITDA dla segmentów Prasa, Internet, Film i Książka oraz Druk wyliczane są po kosztach bezpośrednio 
przypisanych do danego segmentu operacyjnego Grupy, bez alokacji kosztów ogólnofirmowych Spółki (np. kosztów 
zarządu, większości kosztów pionów wspomagających Spółki), które są zawarte w pozycjach uzgadniających. 

[2] Dane dotyczące sprzedaży biletów w kinach należących do sieci Helios są danymi księgowymi, raportowanymi 
zgodnie z pełnymi okresami  kalendarzowymi. 

[3] Dane dotyczą reklam i ogłoszeń w sześciu mediach (prasa, radio, telewizja, reklama zewnętrzna, internet, kino). 
W niniejszym sprawozdaniu Agora skorygowała dane dotyczące rynku reklamy telewizyjnej oraz wartości wydatków na 
reklamę w internecie i w kinie w drugim kwartale 2013 r. 

O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, w treści niniejszego komentarza dane dotyczące poziomu rynkowych wydatków 
na reklamę w prasie i radiu są szacowane przez Agorę z uwzględnieniem poziomu średniego rabatu i podawane są w 
cenach bieżących. Z tego też względu, biorąc pod uwagę presję rabatową i wyprzedaż przez media czasów/powierzchni 
reklamowej, dane te mogą być obarczone pewnymi błędami, które mogą być korygowane na bieżąco. Dane dla prasy 
dotyczą jedynie ogłoszeń wymiarowych, z pominięciem insertów, ogłoszeń drobnych i nekrologów. Jako podstawę do 
szacunków użyto wydatków cennikowych z następujących źródeł: monitoring Kantar Media, monitoring Agory S.A.  

Wydatki na reklamę w telewizji, kinie i w internecie oparte są na szacunkach domu mediowego Starlink; szacunki rynku 
telewizyjnego obejmują kwoty związane z emisją regularnej reklamy oraz wskazań sponsorskich wraz z lokowaniem 
produktu, nie zawierają natomiast kwot związanych z telezakupami lub innymi formami promocji. 

Szacunki rynku internetowego obejmują, oprócz wydatków na reklamę graficzną (display), także wydatki na reklamy w 
wyszukiwarkach (Search Engine Marketing), e-mail marketing oraz wydatki na reklamę wideo. 

Szacunki rynku reklamy zewnętrznej pochodzą z danych Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej [8].  

Spółka zwraca uwagę, iż wszystkie szacunki dotyczące udziałów w wydatkach na reklamę mogą być obarczone błędem, 
co jest związane ze znaczącą presją rabatową ze strony reklamodawców oraz brakiem wiarygodnych danych na temat 
przeciętnej rynkowej wartości udzielanych rabatów. Wraz z uzyskiwaniem dokładniejszych informacji rynkowych w 
kolejnych kwartałach, Spółka może skorygować szacunki dotyczące wydatków w poszczególnych mediach.  

[4] Dane dotyczące liczby rozpowszechnianych egzemplarzy dzienników prezentowane są według informacji Związku 
Kontroli i Dystrybucji Prasy (ZKDP). Używane w niniejszym komentarzu pojęcie "sprzedaż" oznacza "rozpowszechnianie 
płatne razem" z deklaracji składanych przez wydawców do Związku Kontroli i Dystrybucji Prasy. Natomiast "średni 
dzienny nakład" jest tożsamy ze "średnim nakładem jednorazowym" również zawartym w deklaracji dla ZKDP.  

Dane o czytelnictwie dzienników pochodzą z Polskich Badań Czytelnictwa, badania realizowanego przez firmę Millward 
Brown SMG/KRC na losowej, ogólnopolskiej próbie Polaków powyżej 15 roku życia. Użyto wskaźnika CCS - Czytelnictwa 
Cyklu Sezonowego, informującego o odsetku respondentów deklarujących czytanie przynajmniej jednego wydania tytułu 
w ciągu 7 dni poprzedzających badanie. Wielkość próby ogólnopolskiej: kwiecień-czerwiec 2014 r. N = 10 400; styczeń-
czerwiec 2014 r. N = 20 861. 
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 [5] Definicje wskaźników: 

Rentowność sprzedaży  
netto =  

Zysk/strata netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 
 
 

Rentowność sprzedaży  
brutto =  

Zysk/strata brutto ze sprzedaży 

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 
 
 

Rentowność kapitału = 
 
 

Zysk/strata netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 

(Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej na początek okresu + Kapitał własny 
akcjonariuszy jednostki dominującej na koniec okresu)  

/ 2 /(2 dla danych półrocznych i 4 dla danych kwartalnych) 
 
  

 
Szybkość obrotu należności = 

(Należności z tytułu dostaw i usług brutto na początek okresu  
+ Należności z tytułu dostaw i usług brutto na koniec okresu) / 2 

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów /liczba dni 
 
  

Szybkość obrotu  
zobowiązań = 

(Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na początek okresu  
+ Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na koniec okresu) / 2 

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów / liczba dni 
 
  

Szybkość obrotu zapasów = 
(Zapasy na początek okresu + Zapasy na koniec okresu) / 2 

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów / liczba dni 
 
 

Wskaźnik płynności I = 
Aktywa obrotowe 

Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe  
 
 

Stopa zadłużenia = 

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek – środki 
pieniężne i inne aktywa pieniężne – aktywa finansowe o wysokim stopniu płynności 

Suma pasywów 
 
 

Wskaźnik pokrycia  
odsetek  = 

Zysk/strata na działalności operacyjnej 

Koszty odsetek 
 
  

Kasowy wskaźnik pokrycia 
odsetek =  

Wolne przepływy pieniężne* 

Koszty odsetek 

* Wolne przepływy pieniężne = Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej + Wydatki inwestycyjne 
na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne 
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[6] Dane dotyczące liczby użytkowników (real users), odsłon oraz czasu spędzonego przez użytkowników pochodzą z 
badania Megapanel PBI/Gemius. Dane obejmują użytkowników w wieku 7 lub więcej lat, łączących się z serwerów 
znajdujących się na terenie Polski i dotyczą domen przypisanych do Agory SA w prowadzonym przez Gemius SA Rejestrze 
Usługodawców i Grup Usługodawców. Dane dotyczące liczby  użytkowników w serwisach grupy Gazeta.pl audytowane 
są przez Gemius SA.  

Od kwietnia 2013 r. obowiązują nowe reguły łączenia witryn w grupy wydawców. Wg nowych zasad grupa Gazeta.pl 
obejmuje wyłącznie serwisy internetowe przypisane przez Gemius SA w Rejestrze Usługodawców do Agory SA i tym 
samym wyniki nie są porównywalne z okresami poprzednimi. Od kwietnia 2013 r. zmianie uległa także metoda 
wyliczania wskaźnika użytkownicy (real users) – od podstawy szacowania odjęte zostały pliki cookies pochodzące z 
urządzeń mobilnych. Wskaźnikowi użytkownicy (real users) odpowiadają nowe wskaźniki odsłon i czasu niemobilnego, 
nie występujące w badaniu przed kwietniem 2013 r. 

[7] Dane dotyczące średniego rozpowszechniania płatnego miesięczników są danymi własnymi wydawcy. Dane 
cennikowe dotyczące czasopism pochodzą z monitoringu Kantar Media; reklama komercyjna brandowa oraz teksty 
promocyjne; pominięto tytuły specjalistyczne; uwzględniono 114 miesięczników i 71 czasopism o innej periodyczności; 
razem 185 czasopism  w okresie:  kwiecień-czerwiec 2014 r. oraz 116 miesięczników i 69 czasopism o innej 
periodyczności; razem 185 czasopism w okresie styczeń-czerwiec 2014 r. 

 [8] Źródło: raport IGRZ o wielkości przychodów wybranych spółek reklamy zewnętrznej: AMS S.A., Business Consulting, 
Cityboard Media, Clear Channel Poland, Defi Poland, Gigaboard Polska, JETline, Megaboard, Mini Media, Ströer Out of 
home oraz Warexpo. Raport ten jest opracowany przez IGRZ w oparciu o faktyczne dane finansowe przekazywane przez 
wymienione podmioty i dotyczące rynku reklamy zewnętrznej definiowanego jako rynek out-of-home, obejmującego 
reklamę stacjonarną, mobilną i cyfrową. 

[9]  Dane o udziałach w słuchalności pochodzą z badania RadioTrack, przeprowadzanego przez firmę MillwardBrown 
SMG/KRC (wszystkich miejsc słuchania, wszystkich dni słuchania i wszystkich kwadransów) w całej populacji i grupie 
wiekowej 15+ za kwiecień- czerwiec: próba dla 2013 r.: 21 035; dla 2014 r.: 21 057; za okres styczeń-czerwiec: próba dla 
2013 r.: 42 088; dla 2014 r. 42 115. 

[10] Dane dotyczące sprzedaży biletów są szacunkami grupy Helios sporządzanymi w oparciu o dane Boxoffice.pl na 
podstawie danych przekazywanych od dystrybutorów kopii filmowych. Sprzedaż biletów do kina raportowana jest w 
okresach, które nie są tożsame z kalendarzowym miesiącem kwartałem czy rokiem. Liczba sprzedanych biletów w danym 
okresie mierzona jest począwszy od pierwszego piątku danego miesiąca, kwartału czy roku do pierwszego czwartku 
przypadającego w następnym miesiącu, kwartale czy roku raportowym. 
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V. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

 

V.A  INFORMACJE O UMOWIE ZNACZĄCEJ DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 
 

� Podpisanie umowy o wielocelowy limit kredytowy   

W raporcie bieżącym z dnia 28 maja 2014 r. Zarząd Spółki poinformował o zawarciu Umowy o Wielocelowy Limit 
Kredytowy ("Umowa") z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank").  Na mocy podpisanej Umowy i po spełnieniu 
warunków dotyczących ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty limitu oraz spełnienia innych wymagań, 
zwykle stosowanych przy udzielaniu kredytów o porównywalnej wysokości, Spółka dysponuje limitem kredytowym 
(Limit Kredytowy) do wysokości 169 929 342,64 zł, w podziale na: 
 
- kredyt refinansujący w wysokości 34 929 342,64 zł (przeznaczony na spłatę kredytu B udostępnionego przez Bank 
na mocy Umowy kredytowej nr 2002/3 o udzielenie długoterminowego kredytu konsorcjalnego zawartej w dniu 5 
kwietnia 2002 r., wraz z późniejszymi zmianami, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2002 - dalej 
Umowa o Udzielenie Długoterminowego Kredytu); 
 
- kredyt terminowy do kwoty 100 000 000 zł, który Spółka ma prawo wykorzystać do 31 maja 2015 r., przeznaczony 
na finansowanie bądź refinansowanie płatności netto wynikających z umów, które mogą być zawierane w związku z 
nabywaniem przez Spółkę składników majątku trwałego oraz umów inwestycyjnych, umów zakupu akcji, umów 
zakupu przedsiębiorstwa, z ograniczeniem do przedsięwzięć z branży medialnej i reklamowej (lub pokrewnych do 
tych branż) oraz finansowania wydatków o charakterze obrotowym Spółki realizowanych w ramach bieżącej 
działalności. Ewentualny kredyt terminowy będzie spłacany w 13 równych ratach kwartalnych, począwszy od 30 
czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2019 r. Oprocentowanie kredytu określone jest na podstawie stawki WIBOR 
powiększonej o marżę Banku; 
 
- kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 35 000 000 zł przeznaczony na finansowanie wydatków Spółki 
realizowanych w ramach bieżącej działalności gospodarczej Spółki i spółek Grupy Kapitałowej Spółki. 
 
Zgodnie z postanowieniami Umowy, Limit Kredytowy jest zabezpieczony m.in. hipoteką umowną łączną, 
ustanowioną na rzecz Banku na nieruchomościach położonych w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, na których to 
nieruchomościach przysługuje Spółce prawo użytkowania wieczystego oraz prawo własności położonego na nich 
budynku. Ponadto mogą być ustanawiane zabezpieczenia w postaci zastawów rejestrowych na aktywach i przyszłych 
aktywach (rzeczach lub prawach) Spółki, tak by łączna wartość wszystkich zabezpieczeń pozostawała w ustalonej w 
umowie relacji do sumy kapitału kredytu refinansującego, kredytu terminowego i kredytu w rachunku bieżącym. 
 
W raporcie bieżącym z dnia 4 czerwca 2014 r. Zarząd Spółki poinformował o otrzymaniu od Banku Polska Kasa 
Opieki S.A. pisma potwierdzające spełnienie warunków dla udostępnienia Spółce wielocelowego limitu kredytowego 

udzielonego Spółce na podstawie umowy z dnia 28 maja 2014 r. 
 
W raporcie bieżącym z dnia 16 czerwca 2014 r. Zarząd Spółki poinformował o otrzymaniu zawiadomienia Sądu 
Rejonowego w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, w przedmiocie wpisu w dniu 7 czerwca 2014 r. hipoteki na 
przysługującemu Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, ul. Czerska 8/10 
oraz przysługującemu Spółce prawie własności budynku położonego na tej nieruchomości. Hipoteka została 
ustanowiona na podstawie umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. na zabezpieczenie wierzytelności Banku 
wynikających z umowy kredytowej zawartej w dniu 28 maja 2014 r. 
 
W raporcie bieżącym z dnia 11 lipca 2014 r. Zarząd Spółki poinformował o  rozwiązaniu w dniu 11 lipca 2014 r. 
umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.  zawartej w dniu 5 kwietnia 2002 r.  Umowa przewidywała 
udzielenie Spółce długoterminowego kredytu konsorcjalnego. Rozwiązanie umowy nastąpiło w związku z zawarciem 
przez Agorę w dniu 28 maja 2014 r. umowy o wielocelowy limit kredytowy z Bankiem do wysokości 169 929 342,64 
zł. W związku z powyższym Spółka spłaciła w całości zobowiązania z tytułu dotychczasowego długoterminowego 
kredytu konsorcjalnego wraz z prowizją, odsetkami i innymi należnościami Banku. W dniu 11 lipca 2014 r. Spółka 
otrzymała od Banku zawiadomienie o spłacie powyższego zobowiązania i rozwiązaniu umowy. 
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V.B  ISTOTNE WYDARZENIA 
 

� Rekomendacja Zarządu Agory S.A. w sprawie niewypłacenia dywidendy za rok obrotowy 2013   

W dniu 9 maja 2014 r. Zarząd Spółki poinformował, że tego dnia podjął decyzję o nieprzedkładaniu Zwyczajnemu 
Walnemu Zgromadzeniu Agory S.A. rekomendacji o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy w związku ze stratą netto 
poniesioną w roku obrotowym 2013. Spółka otrzymała od swojego doradcy prawnego, firmy Weil, Gotshal & 
Manges - Paweł Rymarz Sp. kom. poradę w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2013. Prawnicy, po rozważeniu 
poglądów i argumentów w kwestii możliwości wypłaty dywidendy za rok obrotowy, który Spółka zamknęła stratą 
netto, wskazali na zarówno dużą niepewność stanu prawnego, jak i osobistą odpowiedzialność członków władz 
Spółki za bezprawną wypłatę dywidendy w takiej sytuacji. Rekomendacja doradcy prawnego była taka, aby 
dywidenda ze skumulowanych zysków z lat ubiegłych nie była wypłacona za rok, w którym Spółka poniosła stratę. W 
opinii Zarządu, w obliczu wątpliwości prawnych związanych z możliwością wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2013, 
uzasadnione jest niewypłacenie dywidendy. Powyższy wniosek uzyskał pozytywną opinię Rady Nadzorczej. W 
związku z powyższym, Zarząd Spółki nie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwały w sprawie 
wypłaty dywidendy. 

� Walne Zgromadzenie Agory  

W raporcie bieżącym z dnia 29 maja 2014 r., Zarząd Agory S.A. poinformował o zwołaniu na dzień 24 czerwca  
2014 r. na godz. 11:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A. („Walne Zgromadzenie”).  
 
W raporcie bieżącym z dnia 29 maja 2014 r. opublikowane zostały projekty uchwał, które Zarząd Agory S.A. 
przedłożył Walnemu Zgromadzeniu.  
 
W raporcie bieżącym z dnia 4 czerwca 2014 r. opublikowane zostały projekty uchwał dotyczące spraw, które miały 
zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, a które zostały zgłoszone przez uprawnionych 
akcjonariuszy - ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. działające za ING Otwarty Fundusz Emerytalny oraz 
Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. działające w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota 
Jesień" ("PTE PZU"). Dotyczyły one czynności związanych z przeprowadzaniem skupu akcji własnych, wypłatą 
dywidendy oraz zmianami w składzie Rady Nadzorczej.  
 
W raporcie bieżącym z dnia 6 czerwca 2014 r. opublikowany zostały nowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia 
uwzględniający sprawy zgłoszone przez uprawnionych akcjonariuszy.  
 
W raporcie bieżącym z dnia 20 czerwca 2014 r. opublikowane zostały projekty uchwał dotyczące spraw 
wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz informacja o wycofaniu projektu uchwały, 
zgłoszonej uprzednio przez PTE PZU w sprawie przeznaczenia części środków zgromadzonych w kapitale zapasowym 
Spółki do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy. 
 
W raporcie bieżącym z dnia 23 czerwca 2014 r. opublikowane zostały zmiany do projektu uchwały dotyczącej 
zmiany brzmienia § 18 ust. 1 Statutu Spółki oraz informacja o wycofaniu projektu uchwały w sprawie powołania 
członka Rady Nadzorczej w związku z niewyłonieniem w terminie przewidzianym w Statucie Spółki kandydatury na 
członka Rady Nadzorczej. 
 
W raporcie bieżącym z dnia 24 czerwca 2014 r. Zarząd Agory S.A. przekazał do publicznej wiadomości treść uchwał 
powziętych przez Walne Zgromadzenie, w tym uchwały dotyczącej przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki. 

W raporcie bieżącym z dnia 24 czerwca 2014 r. Zarząd Agory S.A. poinformował, że na Walnym Zgromadzeniu w 
dniu 24 czerwca 2014 r. następujący akcjonariusze posiadali ponad 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu: 
 

- Agora - Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: 22 528 252 głosy, tj. 46,01% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu i 33,1% ogólnej liczby głosów.  
 
- Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień: 8 919 006 głosów tj. 18,21% głosów na Walnym Zgromadzeniu i 
13,10% ogólnej liczby głosów. 
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- ING Otwarty Fundusz Emerytalny: 6 808 508 głosów tj. 13,90% głosów na Walnym Zgromadzeniu i 10,00% 
ogólnej liczby głosów.  
 
- AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK: 2 710 000 głosów tj. 5,53% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu i 3,98% ogólnej liczby głosów. 

� Zmiany w składzie Zarządu 

W raporcie bieżącym z dnia 12 marca 2014 r. Zarząd Agory S.A. poinformował, że Pani Wanda Rapaczynski złożyła 
rezygnację z uczestnictwa w Zarządzie Spółki ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto, Agora poinformowała, że w 
dniu 12 marca 2014 r. na podstawie § 33 ust. 1 statutu Spółki członkowie Zarządu wybrali Pana Bartosza Hojkę na 
prezesa zarządu. 

� Zmiany w składzie Radzie Nadzorczej 

W raporcie bieżącym z dnia 28 maja 2014 r. Zarząd Agory S.A. poinformował, że do Spółki wpłynęła rezygnacja pani 
Heleny Łuczywo z funkcji członka Rady Nadzorczej Agory S.A., ze skutkiem na chwilę zamknięcia zwyczajnego 
walnego zgromadzenia akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2013.  

W raporcie bieżącym z dnia 24 czerwca 2014 r. Zarząd Agory S.A. poinformował, że zwyczajne walne zgromadzenie 
w dniu 24 czerwca 2014 r. powołało do składu Rady Nadzorczej Panią Wandę Rapaczynski, w miejsce Pani Heleny 
Łuczywo. 

� Wybór podmiotu uprawnionego do badania 

W dniu 3 kwietnia 2014 r. Zarząd Spółki poinformował, iż zgodnie z § 19 ust.1 lit.c statutu Spółki, 3 kwietnia 2014 r. 
Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Na mocy 
uchwały Rady Nadzorczej oraz zgodnie z postanowieniami statutu Spółki, spółka KPMG Audyt spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ulicy Chłodnej 51, wpisana na listę 
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z numerem 3546, została wybrana na biegłego 
rewidenta Spółki, który zbada sprawozdania finansowe za rok 2014, 2015 i 2016. 

 
V.C  ZMIANY W POWIĄZANIACH KAPITAŁOWYCH EMITENTA Z INNYMI PODMIOTAMI 
 

� Zmiany w spółkach zależnych 

W dniu 12 marca 2014 r. Spółka przyjęła nieodwołalną wiążącą ofertę sprzedaży 933 850 akcji spółki Stopklatka S.A. 
("Akcje") oraz zawarła umowę sprzedaży Akcji ze spółką Kino Polska TV S.A. Było to możliwe dzięki spełnieniu w dniu 
21 lutego 2014 r. warunków wskazanych w umowie inwestycyjnej zawartej w dniu 22 lutego 2013 r. pomiędzy 
Spółką a Kino Polska TV S.A., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 06/2013.  W wyniku nabycia Akcji na 
mocy umowy, o której mowa powyżej, Agora posiadała 933 850 akcji spółki Stopklatka S.A., co stanowiło 41,04% 
kapitału zakładowego spółki Stopklatka S.A. Akcje te uprawniały do 933 850 głosów na walnym zgromadzeniu 
akcjonariuszy spółki Stopklatka S.A., co stanowiło 41,04% ogólnej liczby głosów. 

W dniu 20 marca 2014 r., Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego spółki Agora-Poligrafia Sp. z o.o. o 1 000 nowoutworzonych 
udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy (razem 500 tys. zł).  Agora S.A. objęła 1 000 udziałów za wkład pieniężny 
w kwocie 3 500 tys. zł. Wysokość kapitału zakładowego spółki po podwyższeniu wynosi 1 500 tys. zł i dzieli się na 
3 000 udziałów po 500 zł każdy. Po podwyższeniu kapitału zakładowego Agora S.A. posiada 3 000 udziałów w 
kapitale zakładowym spółki, co daje jej 100% udziału w kapitale zakładowym i 100% głosów na zgromadzeniu 
wspólników.   
 
W dniu 15 kwietnia 2014 r., nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Helios S.A. podjęło uchwałę o podwyższeniu 
kapitału zakładowego o kwotę 135 000 złotych w drodze emisji 1 350 000 nowych akcji na okaziciela serii C („Akcje”) 
zaoferowanych w drodze subskrypcji zamkniętej skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy za cenę emisyjną w 
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wysokości 7,42 zł za akcję. W dniu 14 lipca 2014 r. zarząd spółki Helios S.A. dokonał przydziału 1 350 000 Akcji Agorze 
S.A., która jako jedyny akcjonariusz wykonała prawo poboru akcji, złożyła zapisy na wszystkie Akcje i pokryła je 
wkładem pieniężnym w wysokości 10 017 tys. zł. Wysokość kapitału zakładowego spółki Helios S.A. po rejestracji 
podwyższenia będzie wynosić 1 156 346,40 zł. Po podwyższeniu kapitału zakładowego Agora S.A. będzie posiadać 
8 447 900 akcji  serii A, 7 300 akcji serii D oraz 1 350 000 akcji serii C w kapitale zakładowym spółki Helios S.A., co da 
jej 84,79% udziału w kapitale zakładowym i 84,79% głosów na walnym zgromadzeniu wspólników. Do dnia publikacji 
niniejszego raportu powyższa zmiana nie została zarejestrowana. 
 
W dniu 29 kwietnia 2014 r., zgromadzenie wspólników spółki Online Technologies HR sp. z o.o. podjęło uchwałę o 
podwyższeniu kapitału zakładowego o 10 nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 80 zł każdy (razem 800 
zł).  Agora S.A. objęła 10 udziałów za wkład pieniężny w kwocie 250 tys. zł. Wysokość kapitału zakładowego spółki po 
podwyższeniu kapitału wynosi 7 520 zł i dzieli się na 94 udziały po 80 zł każdy. Po podwyższeniu kapitału 
zakładowego Agora S.A. posiada 38 udziałów w kapitale zakładowym spółki, co daje jej 40,43% udziału w kapitale 
zakładowym i 40,43% głosów na zgromadzeniu wspólników. Powyższa zmiana została zarejestrowana w dniu 15 lipca 
2014 r. przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  

W dniu 12 czerwca 2014 r., Agora S.A. złożyła zapis na 1 746 301 akcji spółki Stopklatka S.A. wynikających z emisji 
4 254 710 akcji zwykłych na okaziciela serii D zaoferowanych w drodze publicznej oferty za cenę emisyjną 2,30 zł za 
akcję i pokryła je wkładem pieniężnym w wysokości 4 016 492,30 zł. Wysokość kapitału zakładowego spółki 
Stopklatka S.A. po podwyższeniu wynosi 6 529 956,00 zł, w którym Agora S.A. posiada 2 680 152 akcji, co daje jej 
41,04% udziału w kapitale zakładowym i 41,04% głosów na zgromadzeniu wspólników. Zmiana wysokości kapitału 
zakładowego Stopklatka S.A. wynikająca z powyższej emisji została zarejestrowana w dniu 16 lipca 2014 r. przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 
 
W dniu 7 sierpnia 2014 r., nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki Online Technologies HR Sp. z o.o. podjęło 
uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o 10 nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 80 zł każdy 
(razem 800 zł). Agora S.A. objęła 10 udziałów za wkład pieniężny w kwocie 250 tys. zł. Wysokość kapitału 
zakładowego spółki po rejestracji podwyższenia będzie wynosić 8 320 zł i będzie się dzielić na 104 udziały po 80 zł 
każdy. Po podwyższeniu kapitału zakładowego Agora S.A. będzie posiadać 48 udziałów w kapitale zakładowym 
spółki, co da jej 46,15% udziału w kapitale zakładowym i 46,15% głosów na zgromadzeniu wspólników. Do dnia 
publikacji niniejszego raportu powyższa zmiana nie została zarejestrowana. 
 
W dniu 12 sierpnia 2014 r., Agora S.A. zawarła umowę sprzedaży udziałów, na mocy której nabyła 31 udziałów spółki 
AdTaily Sp. z o.o. od innego wspólnika tej spółki za cenę 171 487 zł. Na skutek powyższej transakcji Agora S.A. 
posiada 675 udziałów w kapitale zakładowym spółki, co daje jej 80,36% udziału w kapitale zakładowym i 80,36% 
głosów na zgromadzeniu wspólników. 
 

� Objęcie udziałów spółki Social Hackers Sp. z o.o.  

W dniu 18 lipca 2014 r., zgromadzenie wspólników spółki Social Hackers Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu 
kapitału zakładowego o 4 500 nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy (razem 225 tys. zł) 
Agora S.A. objęła 4 500 udziałów za wkład pieniężny w kwocie 945 tys. zł. Wysokość kapitału zakładowego spółki po 
podwyższeniu kapitału będzie wynosić 455 tys. zł i będzie się dzielić na 9 100 udziałów po 50 zł każdy. Po 
podwyższeniu kapitału zakładowego Agora S.A. będzie posiadać 4 500 udziałów w kapitale zakładowym spółki, co da 
jej 49,45% udziału w kapitale zakładowym i 49,45% głosów na zgromadzeniu wspólników. Do dnia publikacji 
niniejszego raportu powyższa zmiana nie została zarejestrowana. 
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V.D INNE INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

1.  Opis organizacji Grupy Kapitałowej 

Opis organizacji Grupy Agora wraz ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji znajduje się w nocie 12 do 
skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

2. Zmiany w stanie posiadania akcji lub innych uprawnień do nich (opcji) przez członków 
Zarządu w pierwszym półroczu 2014 r. i do dnia publikacji raportu 

Tab. 21 

a. akcje 
stan na  

30.06.2014 
zmniejszenie zwiększenie 

stan na 
31.12.2013 

Wanda Rapaczynski (1) n/d n/d n/d 924 616 

Bartosz Hojka  2 900 - 2900 0 

Tomasz Jagiełło  0 - - 0 

Grzegorz Kossakowski  44 451 - - 44 451 

Robert Musiał     1 233 - - 1 233 

b. akcje 
stan na  

14.08.2014 
zmniejszenie zwiększenie 

stan na 
30.06.2014 

Bartosz Hojka  2 900 - - 2 900 

Tomasz Jagiełło  0 - - 0 

Grzegorz Kossakowski  44 451 - - 44 451 

Robert Musiał     1 233 - -    1 233 

 
(1) Wanda Rapaczynski była członkiem zarządu od 28 czerwca 2013 r. do 12 marca 2014 r. 

 
Członkowie Zarządu nie posiadali w raportowanych okresach innych uprawnień do akcji (np. opcji). 

 
3. Zmiany w stanie posiadania akcji lub innych uprawnień do nich (opcji) przez członków 
Rady Nadzorczej w pierwszym półroczu 2014 r. i do dnia publikacji raportu 

Tab. 22 

a. akcje 
stan na 

30.06.2014 
zmniejszenie zwiększenie 

stan na 
31.12.2013 

Sławomir S. Sikora 0 - - 0 

Tomasz Sielicki 33 - - 33 

Andrzej Szlęzak 0 - - 0 

Dariusz Formela  0 - - 0 

Helena Łuczywo (1) n/d n/d n/d 558 998 

Wanda Rapaczynski (2) 914 616 - - n/d 

     

b. akcje 
stan na  

14.08.2014 
zmniejszenie zwiększenie 

stan na 
30.06.2014 

Sławomir S. Sikora 0 - - 0 

Tomasz Sielicki 33 - - 33 

Andrzej Szlęzak 0 - - 0 

Dariusz Formela   0 - - 0 

Wanda Rapaczynski (2) 914 616 - - 914 616 

 
(1) Helena Łuczywo była członkiem rady nadzorczej od 28 czerwca 2013 r. do 24 czerwca 2014 r. 
(2) Wanda Rapaczynski jest członkiem rady nadzorczej od 24 czerwca 2014 r. 
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Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadali w raportowanych okresach innych uprawnień do akcji (np. opcji). 

4. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 
5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na dzień przekazania raportu za 
pierwsze półrocze 2014 r. 

 
Struktura akcjonariatu uaktualniana jest na podstawie formalnych zawiadomień od akcjonariuszy posiadających co 
najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

W związku z brakiem formalnych zawiadomień  od akcjonariuszy, w szczególności na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i  warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, struktura akcjonariatu aktualna na dzień przekazania raportu rocznego, 
tj. na 4 kwietnia 2014 r. nie uległa istotnym zmianom w odniesieniu do dnia przekazania niniejszego raportu.  
 
W związku z powyższym na dzień przekazania niniejszego raportu półrocznego następujący akcjonariusze mogą 
wykonywać ponad 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki: 

 

Tab.23 

  liczba akcji 
% udział w 

kapitale 

zakładowym 

liczba głosów 
na WZ 

% udział w liczbie 

głosów na WZ 

Agora-Holding Sp. z o.o.  
(zgodnie z ostatnim zawiadomieniem  
z dnia 4 stycznia 2013 r. ) 

5 401 852 10,60 22 528 252 33,10 

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. 
(Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień 
oraz Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU)  
(zgodnie z ostatnim zawiadomieniem z dnia 27 
grudnia 2012 r.) 

7 594 611 14,91 7 594 611 11,16 

w tym: 
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota 
Jesień (zgodnie z ostatnim zawiadomieniem z 
dnia 27 grudnia 2012 r.) 

7 585 661 14,89 7 585 661 11,14 

ING Otwarty Fundusz Emerytalny 
(zgodnie z ostatnim zawiadomieniem z dnia 13 
września 2013 r.) 

6 808 508 13,37 6 808 508 10,003 

 

5.  Pozostałe informacje 

� Program skupu akcji własnych Spółki 

W dniu 24 czerwca 2014 r. Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o nabywaniu akcji własnych Spółki w celu ich 
umorzenia w ramach uchwalonego programu („Program”). W ramach Programu Spółka może nabyć nie więcej niż 
3 638 380 akcji za cenę nie niższą niż 12 zł i nie wyższą niż 16 zł za jedną akcję. W związku z powyższym Walne 
Zgromadzenie zdecydowało o utworzeniu celowego funduszu rezerwowego, na który została wydzielona kwota 
50 937 380 zł z kapitału zapasowego Spółki. 

W dniu 14 sierpnia 2014 r. Zarząd Agory S.A. ogłosił ofertę skupu akcji własnych Spółki („Oferta”). Podmiotami 
uprawnionymi do uczestniczenia w Ofercie są wszyscy akcjonariusze Spółki. W ramach Oferty, Spółka nabędzie nie 
więcej niż 2 779 970 akcji („Akcje”), stanowiących nie więcej niż 5,63% kapitału zakładowego Spółki, w tym nie 
więcej niż 2 500 000 akcji na okaziciela notowanych na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. oraz nie więcej niż 279 970 akcji imiennych. Oferowana cena zakupu jednej Akcji wynosi 12,00 zł. 
Przyjmowanie ofert sprzedaży Akcji rozpocznie się w dniu 25 sierpnia 2014 r., a zakończy w dniu 5 września 2014 r. 
Rozliczenie wszystkich transakcji nastąpi w dniu 12 września 2014 r. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu 
i rozliczeniu Oferty jest Dom Maklerski BZ WBK S.A. 
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� Wprowadzenie akcji Spółki do obrotu 

W dniu 16 lipca 2014 r. Spółka wprowadziła do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie 8 268 akcji objętych przez pracowników Agory w ramach planów partycypacyjnych realizowanych przez 
Spółkę w porozumieniu z Agorą-Holding Sp. z o.o. do 2004 r. 

� Stanowisko Zarządu odnośnie realizacji prognoz finansowych 

Zarząd Agory S.A. nie publikował wcześniej prognoz wyników finansowych i dlatego raport nie zawiera stanowiska 
Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania takich prognoz. 

� Zmiany w zobowiązaniach warunkowych i sprawach spornych 

Zmiany zobowiązań warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego oraz 
informacja o stanie spraw spornych zostały opisane w nocie 8 i 9 do skróconego półrocznego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego.  

� Transakcje z podmiotami powiązanymi  

Transakcje z podmiotami powiązanymi z Grupą Agora zostały opisane w nocie 11 do skróconego półrocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wszystkie transakcje pomiędzy podmiotami Grupy są transakcjami 
typowymi.  

 

6.  Opis istotnych zagrożeń i ryzyka związanych z pozostałymi miesiącami roku obrotowego 

� Ryzyko makroekonomiczne  

Wielkość przychodów reklamowych jest uzależniona od ogólnej koniunktury gospodarczej w Polsce oraz w Europie. 
Przychody te rosną w okresach ożywienia gospodarczego, a podczas spowolnienia koniunktury gospodarczej ulegają 
ograniczeniu. Szacujemy, iż w pierwszej połowie 2014 r. reklamodawcy wydali na reprezentację i reklamę o 2,0% 
więcej niż rok wcześniej. Wydatki reklamowe wzrosły w internecie, radio i telewizji.  

Pamiętać należy, że wartość wpływów reklamowych zależy nie tylko od wolumenu reklam i ogłoszeń, ale również od 
cen uzyskiwanych za publikację tych treści przez media.  

� Sezonowość wydatków reklamowych  

Przychody Grupy ze sprzedaży charakteryzują się sezonowością. W pierwszym i trzecim kwartale są one zwykle 
niższe od tych uzyskiwanych w drugim i czwartym kwartale danego roku obrotowego.  

� Struktura rynku reklamowego i pozycja poszczególnych mediów na rynku czytelnictwa, oglądalności i słuchalności 

Przychody reklamowe Grupy generowane są przez następujące media: prasa, reklama zewnętrzna, radiostacje, 
internet i kina. W wyniku zmian strukturalnych zachodzących w mediach oraz ich konwergencji, media znajdujące się 
w portfolio Grupy konkurują o wpływy reklamowe nie tylko z konkurentami ze swoich segmentów, ale również z 
nadawcami telewizyjnymi, którzy stanowili ponad połowę rynku reklamowego w pierwszym półroczu 2014 r. 
Kolejnym dużym segmentem rynku reklamowego, z 21,5% udziałem, był internet. Wydatki na reklamę w 
magazynach i dziennikach stanowiły odpowiednio 8,0% oraz 4,0% wszystkich wydatków reklamowych. Za pomocą 
nośników reklamy zewnętrznej zrealizowano, w pierwszej połowie 2014 r. 6,0% wszystkich wydatków reklamowych, 
natomiast wydatki na reklamę radiową stanowiły 7,5% wszystkich wydatków reklamowych. W tym czasie, na 
reklamę w kinach przeznaczono ponad 1,0% wszystkich wydatków reklamowych. Obserwując dynamiki 
poszczególnych mediów oraz biorąc pod uwagę szacunki Spółki dotyczące wartości rynku reklamy w 2014 r. istnieje 
ryzyko, że udziały poszczególnych mediów w łącznym rynku reklamy będą się zmieniać, co może mieć wpływ na 
pozycję Grupy i jej przychody.  

Dodatkowo, w wyniku zmian opisywanych powyżej oraz konsolidacji na rynku reklamy nasila się konkurencja 
pomiędzy poszczególnymi mediami co może mieć wpływ na przychody reklamowe Grupy. Ponadto, w związku ze 
zmianami zachodzącymi w mediach oraz rozwojem technologicznym nie ma pewności, że Grupa będzie w stanie we 
właściwym stopniu i czasie  reagować na powyższe zmiany, co może mieć negatywny wpływ na jej pozycję i wyniki. 

Przychody reklamowe zależą również od pozycji na rynku czytelniczym, słuchalności i oglądalności. Ze względu na 
proces strukturalnych zmian zachodzących w sposobie konsumpcji mediów, rynek zmienia się dynamicznie i jedne 
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segmenty mogą zyskiwać, a inne tracić swoją pozycję na tym rynku. Nie ma pewności, że pozycja Grupy w 
poszczególnych segmentach mediów nie ulegnie zmianie. 

� Dystrybucja prasy 

Głównym kanałem dystrybucji prasy, z którego korzystają wszyscy wydawcy prasy w Polsce, są sieci punktów 
sprzedaży gazet zlokalizowane w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Rynek dystrybucji w Polsce jest 
skoncentrowany – dwóch największych dystrybutorów ma ponad 80% udział w kolportażu prasy. Dlatego istotne 
problemy finansowe lub operacyjne któregokolwiek z dwóch największych kolporterów mogą mieć negatywny 
wpływ na sprzedaż oraz wyniki Grupy.  

� Prasa 

Rynek prasy płatnej doświadcza obecnie globalnego trendu spadku sprzedaży egzemplarzowej oraz ograniczania 
wydatków reklamowych. Tytuły prasowe wydawane przez Grupę, podobnie jak konkurencyjne tytuły prasowe, nie są 
odporne na zmiany zachodzące na rynku. Następuje również migracja ogłoszeń drobnych z prasy do internetu. 
Dynamika powyższych procesów może mieć negatywny wpływ na sprzedaż egzemplarzy prasy i osiągane przez 
Grupę przychody. W lutym 2014 r. Grupa wdrożyła system płatnego dostępu do cyfrowych treści „Gazety 
Wyborczej”. Nie ma pewności czy taki model sprzedaży jakościowych treści dziennika zyska uznanie czytelników i 
stanie się standardem rynkowym. 

� Internet 

Polski rynek internetowych usług reklamowych jest niezwykle konkurencyjny. Liczba użytkowników internetu w 
Polsce stabilizuje się. Wysokość wydatków na reklamę w internecie również podlega sezonowości. Najniższe 
przychody z tytułu sprzedaży reklam internetowych Spółka osiąga zwykle w pierwszym i trzecim kwartale roku 
obrotowego, zaś najwyższe w czwartym kwartale. Działalność internetowa jest w dużej mierze uzależniona od 
postępu technologicznego i liczby użytkowników, a utrzymanie silnej pozycji na tym rynku jest możliwe dzięki 
inwestycjom w nowoczesne i innowacyjne rozwiązania technologiczne. Grupa w tym segmencie konkuruje zarówno 
z podmiotami lokalnymi jak i międzynarodowymi. Na tak konkurencyjnym rynku, nie ma pewności, że pozycja Grupy 
w tym segmencie rynku oraz wpływy z reklam i ogłoszeń internetowych nie ulegną zmianie. 

� Reklama zewnętrzna 

Rynek reklamy zewnętrznej w Polsce jest bardzo konkurencyjny. AMS S.A. konkuruje na tym rynku zarówno z 
polskimi spółkami, jak i dużymi międzynarodowymi koncernami. Ponadto, działalność na rynku reklamy zewnętrznej 
obarczona jest dużym ryzykiem prawnym związanym z możliwością zmian zasad korzystania z przestrzeni publicznej i 
wprowadzaniu ograniczeń w prowadzeniu działalności reklamowej w centrach dużych aglomeracji miejskich, a także 
zasad i wysokości opłat i podatków, związanych z prowadzoną działalnością, co może mieć wpływ na wynik Grupy. 
 
W dniu 18 grudnia 2013 r., konsorcjum AMS S.A. - Ströer Polska Sp. z o.o. („Ströer”) podpisało umowę koncesji z 
Miastem Stołecznym Warszawa na budowę i eksploatację wiat przystankowych w Warszawie. Strony konsorcjum 
AMS - Ströer postanowiły, że nakłady związane z procesem inwestycyjnym, koszty utrzymania wiat oraz przyszłe 
przychody z ich użytkowania przypadną w całości AMS. Proces inwestycyjny rozpocznie się w 2014 r., potrwa 3 lata, 
a całość nakładów inwestycyjnych szacowana jest na około 80 mln zł. Czas trwania samej umowy to blisko 9 lat. 
Terminowość zakończenia powyższego procesu inwestycyjnego obarczona jest ryzykiem m.in. ze względu na 
konieczność uzyskania szeregu pozwoleń i decyzji administracyjnych. Dodatkowo, na tak konkurencyjnym i 
zmiennym rynku nie ma pewności czy zrealizują się założenia ekonomiczne i rynkowe niezbędne dla powodzenia 
tego projektu. 
 

� Kino 

Grupa Helios otwiera nowe obiekty kinowe głównie w centrach handlowych. Dalszy rozwój sieci zależny jest od 
tempa budowy takich obiektów w polskich miastach oraz skutecznego konkurowania z pozostałymi operatorami 
kinowymi na polskim rynku o powierzchnie w danym centrum handlowym. Zarówno tempo rozwoju infrastruktury w 
polskich miastach, jak i kondycja rynku nieruchomości (m.in. wysokość cen najmu), mogą wpływać na wyniki 
osiągane przez kina.  

Kluczowym czynnikiem wpływającym na wyniki Heliosa jest także frekwencja w kinach w poszczególnych okresach. 
Czynniki, które na nie wpływają to atrakcyjność i różnorodność repertuaru, liczba filmów wyświetlanych w 
technologii 3D i polityka cenowa innych operatorów. 
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Ponadto, operatorzy kinowi konkurują z innymi technologiami odtwarzania filmów m.in. z telewizjami kablowymi, 
internetem, kinem domowym czy DVD, które mogą wpłynąć na spadek zainteresowania ofertą kinową.  
 

� Ryzyko związane z prowadzeniem działalności koncesjonowanej 

W skład Grupy wchodzą lokalne stacje muzyczne nadające pod marką Złote Przeboje i Rock Radio (od 31 stycznia 
2014 r.) oraz ponadregionalna stacja TOK FM. Działalność radiowa w Polsce podlega koncesjonowaniu, a zapisy 
koncesyjne określają zakres i formy prowadzonej działalności w okresie, na który nadawca radiowy otrzymuje 
koncesję. Istnieje więc ryzyko, że zapotrzebowanie słuchaczy na dany format radiowy może maleć, a zapisy 
koncesyjne mogą w znacznym stopniu ograniczyć możliwość dostosowania się Grupy do zapotrzebowania słuchaczy 
na dany format radiowy. 
 

�  Radiostacje 

Rynek reklamy radiowej w Polsce jest bardzo konkurencyjny i radiostacje Agory walczą o wyniki słuchalności i 
przychody z reklam z innymi stacjami radiowymi, w tym stacjami o zasięgu ogólnopolskim, a także z innymi mediami: 
telewizją, prasą, internetem i reklamą zewnętrzną. Dla słuchalności stacji muzycznych olbrzymie znaczenie ma 
format stacji. Nie ma pewności czy obecna pozycja radiostacji Grupy na rynku słuchalności nie ulegnie zmianie. 
Konkurując na rynku reklamowym, poszczególne radiostacje, w tym należące do różnych grup medialnych, tworzą 
pakiety reklamowe, których popularność wśród reklamodawców może istotnie wpływać na pozycję rynkową 
poszczególnych radiostacji w rynku reklamowym. 
 

� Działalność telewizyjna 

Dzięki nabyciu 41,04% udziałów w spółce Stopklatka S.A w dniu 12 marca 2014 r. Agora jest obecna również na 
rynku telewizyjnym. Konkuruje na nim zarówno z istniejącymi nadawcami telewizyjnymi i potencjalnymi nowymi 
uczestnikami rynku. Wśród konkurentów Stopklatka TV są więksi nadawcy, z lepiej rozpoznawalną marką oraz 
większymi środkami finansowymi. Rosnąca popularność telewizji satelitarnej, telewizji kablowej i naziemnej telewizji 
cyfrowej w Polsce będzie skutkować postępującą fragmentacją polskiej widowni telewizyjnej, co może utrudnić nam 
przekonanie reklamodawców do zakupu czasu antenowego w kanale Stopklatka TV. Wyniki naszej działalności 
telewizyjnej są konsolidowane metodą praw własności. 
 

�  Działalność filmowa 

Dystrybucja i koprodukcja filmowa mają charakter projektowy, co może wpłynąć na dużą zmienność wyników z tej 
działalności i prowadzić do okresowego zaburzania rezultatów osiąganych przez Grupę. Większość nakładów 
związana w szczególności z koprodukcją filmową ponoszona jest dużo wcześniej zanim pojawią się przychody z tego 
źródła. Stopień wpływu tej działalności na wyniki Grupy zależy także od popularności i frekwencji jaką zdobędzie 
dany film. 
 

� Testy na utratę wartości aktywów 

Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Grupa przeprowadza testy na utratę 
wartości aktywów. W przeszłości, w kilku przypadkach, gdy wyniki testów były negatywne, zostały dokonane 
stosowne odpisy, które obciążały rachunek zysków i strat (jednostkowy lub skonsolidowany). Nie ma pewności, że 
wyniki testów na utratę wartości aktywów przeprowadzone w przyszłości dadzą pozytywne rezultaty. 

� Ryzyko walutowe 

 Osiągane przez Grupę przychody są wyrażone w złotych polskich. Część kosztów operacyjnych Grupy związana 
głównie z działalnością kinową, usługami druku, zakupem materiałów produkcyjnych, głównie papieru oraz 
gadżetów dołączanych do czasopism, powiązana jest z kursami wymiany walut obcych. Wahania kursów wymiany 
walut mogą mieć wpływ na poziom kosztów i osiągane przez Grupę wyniki. 

� Ryzyko utraty kluczowych pracowników 

 Sukcesy osiągane przez Spółkę zależą m.in. od zaangażowania i umiejętności kluczowych pracowników. Kadra 
menadżerska zatrudniona w Spółce w istotnym stopniu przyczyniła się zarówno do rozwoju Grupy jak i skutecznej 
optymalizacji jej procesów operacyjnych. Ze względu na konkurencję o wysoko wykwalifikowany personel, Grupa  
nie ma pewności czy będzie w stanie zatrzymać wszystkich kluczowych pracowników.  
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� Ryzyko windykacyjne 

 W związku z sytuacją makroekonomiczną w Polsce spora liczba firm, nadal ogłasza upadłość. Dotyczy to również 
kontrahentów z którymi współpracuje Grupa. Trudności finansowe kontrahentów współpracujących z różnymi 
segmentami Grupy mogą mieć wpływ na osiągane przez nią wyniki. Dodatkowo, nie można mieć pewności czy w 
przypadku upadłości danego przedsiębiorcy Grupa odzyska wszystkie swoje należności. 

� Ryzyko sporów zbiorowych z pracownikami 

 Od grudnia 2011 r. działa Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Agora SA i Inforadio. Organizacja działa przy 
Agorze  SA, Inforadio sp. z o.o., Agora Poligrafia sp. z o.o., GRA sp. z o.o. oraz AMS SA. Zarządy spółek współdziałają z 
organizacją związkową w zakresie przewidzianym odpowiednimi przepisami prawa. 

 Grupa stara się utrzymywać dobre relacje ze swoimi pracownikami i na bieżąco rozwiązywać wszelkie zaistniałe 
problemy, nie można jednak wykluczyć ryzyka sporów zbiorowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. 
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VI. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU 

 

1.  OŚWIADCZENIE ODNOŚNIE PRZYJĘTYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI 

Zarząd Agory potwierdza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą, skrócone półroczne jednostkowe i skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami 
rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową 
emitenta oraz Grupy Kapitałowej emitenta oraz ich wynik finansowy. 
 
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy 
Kapitałowej emitenta, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. 
 

2. OŚWIADCZENIE ODNOŚNIE WYBORU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEGLĄDU 
SKRÓCONYCH PÓŁROCZNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH  

Zarząd Agory potwierdza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych dokonujący przeglądu 
skróconego półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z 
przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący przeglądu tych sprawozdań finansowych 
spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu sprawozdań finansowych, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. 






