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1. INFORMACJE OGÓLNE  
 
Na dzień 31 grudnia 2007 roku w Skład Grupy Kapitałowej Gadu-Gadu S.A. wchodziła 
jednostka dominująca Gadu-Gadu SA oraz jednostka zaleŜna MojaNauka.pl Sp. z o.o. 
 
Spółka dominująca Gadu-Gadu S.A. została utworzona na podstawie aktu notarialnego z dnia 
15 września 2006 r. (Rep. Nr A 10598/2006). Siedzibą podmiotu  jest Warszawa Al. Stanów 
Zjednoczonych 61. 
Spółka prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej powstałej w wyniku przekształcenia 
Spółki Gadu-Gadu z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka została zarejestrowana w 
Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000264575.  
 
Według statutu Spółki dominującej przedmiotem jej działalności jest: 
− działalność w zakresie oprogramowania 
− reklama 
− transmisja danych 
− działalność związana z bazami danych oraz przetwarzanie danych 
− działalność związana z informatyką pozostała 
− działalność telekomunikacyjna pozostała 
 
Spółka zaleŜna MojaNauka.pl Sp. z o.o. została utworzona w dniu 12 lipca 2002 roku. 
Siedzibą podmiotu jest Warszawa ul. Wąwozowa 22/134. 
Spółka została wpisana do Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 19 sierpnia 2002 roku pod 
numerem 0000126868. 
 
Zgodnie z umową spółki, podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest: 
-   działalność w zakresie oprogramowania 
-   działalność związana z bazami danych 
-   pozostała działalność związana z informatyką 
 
W dniu 29 maja 2007 roku Gadu-Gadu SA objęła 100% udziałów w spółce MojaNauka.pl Sp. 
z o.o. 
Ustalono wartość firmy na dzień 1 czerwca 2007 r. 
 
2. DZIAŁALNO ŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ GADU-GADU S.A.  
 
2.1. Podstawowe obszary działalności 
Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. jest właścicielem najpopularniejszego w Polsce 
komunikatora internetowego Gadu-Gadu. Pozwala to na potencjalne generowanie szerokiej 
gamy usług. Obecnie w oparciu o komunikator Gadu-Gadu Grupa oferuje usługi reklamowe i 
telekomunikacyjne. NajwaŜniejszym źródłem przychodów pozostaje reklama świadczona 
poprzez narzędzia komunikacyjne, serwisy społecznościowe i inne kanały dystrybucji oraz 
usługi telekomunikacyjne, w ramach realizowanych przez Grupę podstawowych obszarów 
działalności rozwijane są: 

� Komunikator Gadu-Gadu 
� Portal społecznościowy MojaGeneracja.pl  
� Gadu-Radio – radio internetowe 
� Usługi telekomunikacyjne  Nagłos 
� Portal edukacyjny Nauka.pl 
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� Portal grup dyskusyjnych Fora.pl 
� Serwis miniblogów Blip.pl 

 
2.2. Zdarzenia mające istotny wpływ na działalność Grupy w 2007 roku 
 
Wprowadzenie akcji Gadu-Gadu S.A. do obrotu na GPW 
23 lutego 2007 odbyło się pierwsze notowanie akcji Gadu-Gadu S.A. na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie. W wyniku zrealizowania pierwszej publicznej emisji akcji 
Grupy, Grupa pozyskała kapitał w wysokości 75,1 mln zł na finansowanie przyjętej strategii 
rozwoju.  
 
Start Biura Reklamy  
Z dniem 1 stycznia 2007 Grupa rozpoczęła obsługę reklamodawców i sprzedaŜ przestrzeni i 
czasu reklamowego bezpośrednio za pośrednictwem własnego Biura Reklamy .  
 
Zakup 100% udziałów MojaNauka.pl Sp. z o.o. 
Gadu-Gadu S.A. nabyło 100% udziałów w spółce MojaNauka.pl Sp. z o.o., właściciela 
popularnego serwisu edukacyjnego Nauka.pl. Dzięki przejęciu serwisu Nauka.pl, Gadu-Gadu 
będzie mogło zaoferować wielomilionowej społeczności uŜytkowników sieci GG dodatkową 
wartość oraz wprowadzać nowe usługi dla jednej z głównych swoich grup docelowych – 
uczniów i studentów.  
 
Rozwój serwisu społecznościowego MojaGeneracja.pl  
W połowie lutego 2007 Grupa wprowadziła na rynek nowa odsłonę portalu społeczności 
uŜytkowników komunikatora Gadu-Gadu. Serwis Mojageneracja.pl zastąpił rozwijany od 
2005 roku serwis Generacja.Gadu-Gadu.pl.  
W grudniu 2007 roku, wg. danych z badania gemiusTraffic prowadzonego przez Gemius S.A. 
serwis zanotował 2,76 miliona uŜytkowników. W ramach funkcjonalności oferowanych przez 
MojaGeneracja.pl uŜytkownicy serwisu mogą m.in. korzystać z: blogów, galerii zdjęć, grup 
dyskusyjnych, komentować blogi i grupy dyskusyjne.  
 
Rozwój medialnego projektu Gadu-Radio 
Na koniec 2007 roku Grupa zwiększyła liczbę kanałów muzycznych w Gadu-Radio do 22 
kanałów. Dzienna liczba słuchaczy Gadu-Radio wzrosła do blisko 350 000. Tygodniowa 
słuchalność Gadu-Radio wzrosła  do blisko 700 000 słuchaczy tygodniowo.  
 
Nabycie praw do serwisu Blip.pl 
Grupa nabyła prawa do serwisu Blip.pl - polskiego projektu łączącego mikrobloging z 
komunikowaniem się w kręgu znajomych.  
Blip – (skrót od: Bardzo Lubię Informować Przyjaciół) – to unikatowy serwis łączący w sobie 
blogowanie, czatowanie, powiadamianie znajomych i nawiązywanie nowych znajomości. 
Dzięki Blipowi uŜytkownicy mogą być w stałym kontakcie ze swoimi znajomymi, dzieląc się 
krótkimi informacjami o tym, co w danej chwili dzieje się wokół nich, zarówno za 
pośrednictwem komputera, jak i komórki. Potencjalne zastosowania serwisu Blip nie 
ograniczają się jedynie do podtrzymywania kontaktów. Jest to równieŜ narzędzie do 
wielokanałowej dystrybucji treści, platforma umoŜliwiająca tworzenie mobilnych serwisów 
informacyjnych, a takŜe miejsce prowadzenia działań marketingowych opartych na zgodzie 
uŜytkowników 
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Start działalności na rynku ukrai ńskim 
W czerwcu 2007 Grupa wprowadziła na rynek ukraiński komunikator - Balachka  
(www.balachka.com.ua) oraz pierwszy na Ukrainie internetowy serwis społecznościowy – 
Moje Pokolenie (www.mojepokolinnia.org). To część zapowiadanej ekspansji Gadu-Gadu 
S.A. na rynki zagraniczne. Zarówno komunikator, jak i serwis społecznościowy są 
przygotowane specjalnie na rynek ukraiński i są pierwszymi tego rodzaju usługami w języku 
ukraińskim. 
Komunikator Balachka (tłum. pogawędka) jest pierwszym tego typu programem do 
komunikacji w Internecie opracowanym specjalnie dla rynku ukraińskiego, uwzględniającym 
jego wymagania oraz moŜliwości techniczne. W pierwszej testowej wersji komunikator 
umoŜliwia prowadzenie rozmów tekstowych, a takŜe posiada wiele funkcji znanych z 
polskiego Gadu-Gadu: katalog publiczny, wysyłanie sms-ów, archiwum rozmów oraz tzw. 
emotikonki. Ponadto ze względu na specyfikę rynku, uŜytkownik moŜe wybrać w programie 
język ukraiński lub rosyjski.  
Serwis społecznościowy Moje Pokolenie jest zintegrowany z komunikatorem Balachka i 
umoŜliwia prowadzenie bloga, komentowanie, budowanie własnej strony, zamieszczanie 
wideo i zdjęć.  
 
Zakup serwisu Fora.pl 
Fora.pl to jeden z najpopularniejszych serwisów społecznościowych, odwiedzany przez 1,5 
mln uŜytkowników miesięcznie. Serwis został kupiony przez Grupę w czerwcu 2007 roku. 
Serwis Fora.pl powstał w 2005 roku, załoŜono w nim dotychczas ponad 335 tysięcy forów 
dyskusyjnych. Do serwisu dołączyło 4,9 mln uŜytkowników, udzielono niemal 67 mln 
wypowiedzi na róŜne tematy. Tematyka forów jest rozmaita i zaleŜy tylko od pomysłowości 
internautów – w serwisie moŜna dołączyć do list dyskusyjnych np. o Japonii, ale i o 
komputerach, filmach, muzyce itp. Idea działania serwisu jest zgodna z trendem Web 2.0, 
fora.pl oferują skuteczne narzędzia, całą zawartość uzupełniają sami internauci według 
własnych potrzeb i zainteresowań. Dzięki połączeniu serwisu Fora.pl z Gadu-Gadu, 
uŜytkownicy forów otrzymają szereg nowych funkcjonalności, poŜytecznych przy 
codziennym korzystaniu z serwisu.  
 
Rozwój projektu Mobilnego Wirtualnego Operatora Telefonii Komórkowej (MVNO) 
20 grudnia 2007 – Spółka Gadu-Gadu S.A. i Polkomtel S.A. podpisały umowę na 
prowadzenie przez Spółkę działalności Wirtualnego Operatora Sieci Komórkowej w oparciu 
o infrastrukturę sieci  Polkomtel S.A., 
 
3. ASPEKTY FINANSOWE PROWADZONEJ DZIAŁALNO ŚCI 
 
3.1. SprzedaŜ 
 
Podstawowym źródłem przychodów Grupy Kapitałowej Gadu-Gadu S.A. są przychody z 
tytułu sprzedaŜy usług reklamowych.  
 
Struktura przychodów w 2007 roku kształtowała się następująco: 
 

Przychody Wartość w tys. zł. 
  -  sprzedaŜ usług 20 443 
  -  przychody z wynajmu nieruchomości 51 
Razem 20 494 
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3.2. Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Gadu-Gadu S.A. za 
2007 rok. 
 

Wybrane dane finansowe Wartość w tys. zł. 
 - przychodu netto ze sprzedaŜy                     20 494 
 - koszt własny sprzedaŜy                      4 550 
 - zysk z działalności operacyjnej 8 291 
 - zysk brutto 10 857 
 - zysk netto                      9 257 
 
3.3. Sytuacja majątkowa Grupy Kapitałowej Gadu-Gadu S.A. 
 

Pozycja bilansu Wartość w tys. zł. 
Aktywa razem 97 215 
  -  aktywa trwałe                     8 210 
  -  aktywa obrotowe                     89 005 
Pasywa razem 97 215 
  -  kapitał własny                     92 292 
  -  zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                     4 923 
 
Zarząd Grupy nie widzi zagroŜeń dla moŜliwości wywiązania się  ze zobowiązań posiadanych 
przez Grupę. Obsługa zobowiązań z tytułu dostaw i usług następuje na bieŜąco, zgodnie z 
warunkami umów.  
 
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z EMISJI PUBLICZNEJ AKCJI SPÓŁKI 
DOMINUJĄCEJ 
 
W styczniu 2007 roku Spółka dominująca przeprowadziła publiczną emisje akcji Spółki w 
wyniku której pozyskała kwotę 74,442 milionów zł. Pozyskane z emisji publicznej środki 
Spółka wydatkowała na w łącznej wysokości  5,1 miliona złotych na: 
A. Inwestycje celem zwiększenia przychodów z rynku reklamy: 
1.inwestycje w infrastrukturę techniczną niezbędną do działania komunikatora Gadu-Gadu i 
zapewnienia wydajnego systemu emisji reklam w związku ze zwiększającą się liczbą 
uŜytkowników komunikatora Gadu-Gadu, ich zwiększoną aktywnością oraz nakłady na 
pozostałe wyposaŜenie Spółki. 
PowyŜsze inwestycje dotyczą zarówno zakupów sprzętu serwerowego (serwery, dyski, 
oprogramowanie serwerów) oraz sprzętu sieciowego (routery i switche klasy rozwiązań 
operatorskich) potrzebnego do funkcjonowania sieci Gadu-Gadu, jak równieŜ innych 
urządzeń komputerowych słuŜących do wytwarzania i testowania oprogramowania. 
2.inwestycje w rozwój infrastruktury serwerowej do obsługi serwisów społecznościowych i 
radia internetowego Gadu-Radio: 
Inwestycje te dotyczą zakupów sprzętu serwerowego (serwery, dyski, oprogramowanie 
serwerów) oraz sprzętu sieciowego (routery i switche klasy rozwiązań operatorskich) 
potrzebnego zarówno do rozszerzenia funkcjonalności serwisów społecznościowych 
komunikatora Gadu-Gadu o treści multimedialne generowane przez społeczność 
uŜytkowników, jak i do zapewnienia moŜliwości odbioru emisji radia internetowego Gadu-
Radio przez duŜą skalę uŜytkowników komunikatora Gadu-Gadu.  
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3.przejęcia innych podmiotów. W 2007 roku Spółka dominująca nabyła 100% udziałów w 
MojaNauka.pl Sp. o.o. – właściciela serwisu edukacyjnego Nauka.pl a takŜe nabyła prawa do 
serwisów internetowych: Fora.pl ( największy w Polsce serwis grup dyskusyjnych), Blip.pl 
jak równieŜ technologie gier on-line Frajdek.  
Spółka dominująca planuje kontynuowanie strategii nabywanie większościowych pakietów 
udziałów i akcji innych podmiotów z branŜy internetowej posiadających usługi lub treści 
uzupełniające ofertę Spółki. Intencją ww. działań jest zamiar konsolidacji rynku od strony 
podaŜy usług reklamowych, jak równieŜ generowanie wartości dodanej usług dla 
uŜytkowników komunikatora Gadu-Gadu.  
B. Inwestycje celem zwiększenia przychodów z usług telekomunikacyjnych świadczonych 
przez Spółkę dominującą: 
1.inwestycje w rozwój infrastruktury do świadczenia usług telekomunikacyjnych opartych na 
technologii VoIP. Inwestycje te objęły zarówno zakupy sprzętu serwerowego (serwery, dyski, 
oprogramowanie serwerów) oraz sprzętu sieciowego (routery, switche i gatewaye klasy 
rozwiązań operatorskich), jak równieŜ zakupy i wdroŜenie oprogramowania do zarządzania 
relacjami z klientami usług telekomunikacyjnych.  
2. inwestycja w świadczenie usług Wirtualnego Operatora Telefonii Komórkowej MVNO. 
Spółka w grudniu 2007 roku podpisała umowę z Polkomtel S.A. na świadczenie usług 
MVNO w oparciu o sieć Polkomtel S.A. Spółka kontynuuje proces zakupu sprzętu 
serwerowego (serwery, dyski, oprogramowanie serwerów), sprzętu telekomunikacyjnego 
(platformy usług inteligentnych IN) oraz sprzętu sieciowego (routery i switche klasy 
rozwiązań operatorskich), jak równieŜ zakupy i wdroŜenie oprogramowania 
telekomunikacyjnego umoŜliwiającego świadczenie usług mobilnych (systemy zarządzania 
mobilnymi usługami telekomunikacyjnymi, systemy bilingowe i systemy wsparcia obsługi 
klientów klasy CRM).  
 
C. Inwestycje celem zwiększenia przychodów z rynków zagranicznych 
1.  inwestycja w budowę oprogramowania i infrastruktury serwerowej do świadczenia 
usług komunikatora internetowego na rynkach zagranicznych. W 2007 roku Spółka 
wprowadziła na rynek ukraiński komunikator internetowy i serwis społecznościowy. Spółka 
będzie kontynuowała działania rozwoju na rynku ukraińskim jak i innych rozwijających się 
rynkach europy środkowej.  
 
OCENA MOśLIWOŚCI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ 
 
Zarząd Spółki dominującej  zamierza konsekwentnie realizować strategię inwestycyjną Spółki  
w określonych powyŜej obszarach, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju usług 
telekomunikacyjnych jak i budowy grupy kapitałowej w oparciu o pozyskane w 2007 roku 
środki z emisji publicznej akcji Spółki dominującej. 
 
 
 
 
3.4. Sytuacja kadrowa  
2007 rok to rok dynamicznego rozwoju zasobów ludzkich Grupy.  
 
Tabela: struktura przeciętnego zatrudnienia  w Grupie Kapitałowej Gadu-Gadu S.A.  na 
koniec 2007 roku. 
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Dział Liczba pracowników i 
współpracowników 

Zarząd i administracja 11 

Development i dział technologii 88 

SprzedaŜ i Marketing 20 

SUMA 119 
 
 
WYNAGRODZENIE INSTRUMENTAMI KAPITAŁOWYMI  

Realizując uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dominującej z dnia 13 
października 2006 roku Rada Nadzorcza przyjęła uchwałą nr 5/2007 z dnia 15 maja 2007 
roku Regulamin Programu Motywacyjnego. 

Program Motywacyjny skierowany jest do kluczowych dla Spółki dominującej osób i polega 
na przyznaniu warrantów uprawniających do objęcia akcji spółki.  

W celu realizacji Programu Motywacyjnego Spółka dominująca dokonała warunkowego 
podwyŜszenia kapitału zakładowego o kwotę 95.844,50 złotych w drodze emisji nie więcej 
niŜ 958.445 akcji zwykłych na okaziciela serii D. 
Celem warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego było przyznanie praw do objęcia 
akcji serii D przez osoby uczestniczące w Programie Motywacyjnym poprzez emisję 
warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C, które uprawniają do objęcia akcji Spółki serii D z 
pierwszeństwem przed pozostałymi akcjonariuszami (kaŜdy z warrantów uprawnia do objęcia 
1 akcji serii D). Prawa z warrantów mogą być wykonywane po 31 grudnia 2010 r.  
 
W 2007 Spółka dominująca przyznała warranty w łącznej liczbie 114 000 szt. z czego 
warranty serii A w ilości 28 500 szt., serii B w ilości 28 500 i serii C w ilości 57 000 szt. 
Średnia waŜona wartość godziwa tych opcji została określona na poziomie 21,67 zł. 
 
Spółka dominująca dokonała wyceny programu opcyjnego na dzień przyznania przy 
wykorzystaniu modelu Blacka-Scholes-Mertona. Przy wycenie wariantów załoŜono, Ŝe 
proces kształtowania ceny instrumentu podstawowego jest geometrycznym ruchem Browna. 
Przy uŜyciu zamiany miary na równowaŜną miarę martyngałową wyceniono portfel 
replikujący wariant (jako wartość oczekiwaną w nowej mierze).  

W oparciu o przeprowadzoną wycenę wartości godziwej wariantów na dzień przyznania (1 
lipca 2007 roku) ujęto cięŜar kosztu 2007 roku kwotę 545 tys. złotych (drugostronnie ujęta w 
pozycji kapitału rezerwowego – opcje na akcje). 

Łączna wartość godziwa przyznanych warrantów wynosi w odniesieniu do serii A - 309 tys. 
złotych, serii B - 401 tys. złotych i serii C -  510 tys. złotych. 

Całkowita wartość godziwa w odniesieniu do warrantów serii A będzie rozpoznawana w 
okresie do 31 grudnia 2007, serii B do 31 grudnia 2008 roku a serii C do 31 grudnia 2009 
roku. 

W okresie od 1 stycznia 2007 r. do momentu przygotowania niniejszego sprawozdania 
finansowego, nie zostały zrealizowane Ŝadne warianty. 
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4. OPIS PODSTAWOWYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGRO śEŃ 
DLA ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ GADU-GADU S.A.  
 

4.1. RYZYKO ZWI ĄZANE Z UTRAT Ą POPULARNOŚCI 

Przychody Grupy są związane z marką internetowego komunikatora Gadu-Gadu. To dzięki 
znanej marce Grupa zawdzięcza sukces stworzonego w 2006 roku portalu społecznościowego 
MojaGeneracja.pl. Spadek zainteresowania bezpłatnymi usługami wśród internautów moŜe 
spowodować pogorszenie sytuacji finansowej Grupy. Popularność portalu determinuje ilość 
np. wyświetlanych reklam, które pojawiają się w okienku komunikatora internetowego oraz 
na stronach MojejGeneracji.pl .  

4.2.RYZYKO ZWI ĄZANE Z BEZPIECZE ŃSTWEM W INTERNECIE ORAZ 
OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH  

Potencjalne ryzyko związane jest z przestępstwami dokonywanymi w środowisku 
internetowym np. włamaniami do systemu komputerowego i niszczeniem lub uszkodzeniem 
danych uŜytkownika.  
Działalność Grupy oparta jest m. in. na zaufaniu uŜytkowników do marek Grupy. MoŜliwe 
jest wykorzystanie wyŜej wymienionych danych np. w celach marketingowych niezgodnych z 
regulaminem. Przestępstwa za pośrednictwem sieci internetowej oraz wirusy komputerowe 
mogą zakłócić sprawne działanie infrastruktury komputerowej Grupy, a tym samym 
pogorszyć jej sytuację finansową.  

4.3.RYZYKO ZWI ĄZANE Z AWARIAMI SPRZ ĘTU KOMPUTEROWEGO 

Podstawowymi aktywami trwałymi Grupy są maszyny i urządzenia – m. in. infrastruktura 
związana z serwerami Grupy oraz inny sprzęt komputerowy.  
Ewentualna awaria moŜe spowodować obniŜenie jakości usług świadczonych przez Grupę lub 
ich czasowy brak, a nawet zniszczenie lub uszkodzenie przetwarzanych i przechowywanych 
danych, co moŜe mieć negatywny wpływ na działalność Grupy, jej sytuację finansową i 
osiągane wyniki. Grupa przeciwdziała takim sytuacjom dzięki programom kodującym 
przesyłane dane oraz programom słuŜącym do archiwizacji danych.  

4.4.RYZYKO ZWI ĄZANE Z PRZEJĘCIAMI ORAZ AKW IZYCJ Ą ISTNIEJĄCYCH 
INTERNETOWYCH SERWISÓW I PORTALI UZUPEŁNIAJ ĄCYCH OFERTĘ 
GRUPY  

Jednym z elementów strategii Grupy są przejęcia podmiotów prowadzących działalność, która 
uzupełnia ofertę Grupy. W sytuacji, gdy nie dojdzie do przejęcia strategicznego podmiotu, 
moŜe mieć to w przyszłości istotny wpływ na osiągane przychody oraz wyniki finansowe 
Grupy. Ryzyko to nie kończy się z chwilą przejęcia lub akwizycji, moŜliwa jest sytuacja, Ŝe 
podczas procesu integracji takiego podmiotu dojdzie do odejścia kluczowych pracowników, 
utraty części klientów lub ponoszone koszty procesu integracji okaŜą się wyŜsze niŜ zakłada 
Grupa.  
Grupa będzie dokonywała oceny potencjalnych przejęć i akwizycji, gdy pojawiają się takie 
moŜliwości. Realizacja takich transakcji wymaga szczególnego zaangaŜowania kierownictwa 
wysokiego szczebla Grupy i moŜe się wiązać ze znaczącymi kosztami związanymi z 
identyfikacją i oceną kandydatów do przejęcia, negocjowaniem umów i integracją 
przejmowanych podmiotów. Dla przeprowadzenia takich transakcji Grupa moŜe wymagać 
dodatkowego finansowania.  
Korzyści z potencjalnych przejęć zaleŜeć będą przede wszystkim od zdolności Grupy do 
integracji przejmowanych podmiotów w swoje struktury. Przyszłe nabycia mogą się wiązać z 
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przejęciem istniejących zobowiązań i ryzykiem wystąpienia zobowiązań nieujawnionych. 
Grupa nie moŜe zapewnić, Ŝe w przyszłości wystąpią korzystne moŜliwości przejęć bądź, gdy 
takie nastąpią, Ŝe ich wynikiem będzie udana integracja podmiotów nabytych ze Spółką. 
Nieudane włączenie nabywanych podmiotów w strukturę Grupy moŜe mieć negatywny 
wpływ na działalność Grupy i jej sytuację finansową. 

4.5. RYZYKO ODEJŚCIA KLUCZOWYCH CZŁONKÓW KIEROWNICTWA 
I TRUDNOŚCI ZWI ĄZANE Z POZYSKANIEM NOWEJ WYKWALIFIKOWANEJ 
KADRY ZARZ ĄDZAJĄCEJ 

Na działalność Grupy duŜy wpływ wywiera jakość pracy kierownictwa, jak i kluczowych 
pracowników. Grupa nie moŜe zapewnić, Ŝe ewentualne odejście niektórych członków 
kierownictwa nie będzie mieć negatywnego wpływu na działalność, sytuację finansową i 
wyniki Grupy, która wraz z odejściem niektórych członków kierownictwa mógłby zostać 
pozbawiona personelu posiadającego wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania i 
działalności operacyjnej. Zmiany w składzie kadry kierowniczej mogą wywołać zakłócenia w 
działalności Grupy oraz mogą mieć negatywny wpływ na jej sytuację finansową i osiągane 
wyniki. 

4.6.  RYZYKO ZWI ĄZANE Z TWORZENIEM NOWYCH SERWISÓW  

Grupa pomimo dominującej pozycji internetowego komunikatora Gadu-Gadu oraz serwisów 
MojaGeneracja.pl i Fora.pl zamierza ciągle ulepszać obecnie oferowane usługi, jak i wdraŜać 
usługi nowe. Aby zachęcić nowych uŜytkowników do korzystania z oferowanych usług, 
muszą one spełniać rosnące wymagania internautów oraz wyprzedzać działania rynkowe 
konkurencji.  
Wprowadzanie nowatorskich usług związane jest ze strony Grupy z duŜymi nakładami 
finansowymi, które mogą nie przynieść oczekiwanych rezultatów ekonomicznych, co moŜe 
spowodować straty związane z kosztami poniesionymi na ich stworzenie oraz na ich reklamę.  

4.7. RYZYKO ZWI ĄZANE WYKORZYSTANIEM LICENCJI ORAZ 
OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO  

Działalność Grupy wymaga posiadania specjalistycznego oprogramowania komputerowego 
oraz posiadania wielu licencji. Istniej ryzyko, Ŝe Grupa nabędzie licencję od podmiotu 
podającego się za właściciela danej licencji lub, Ŝe ujawniona zostania wada prawna 
zakupionej licencji. Roszczenia wobec Grupy dotyczące naruszenia praw programów 
komputerowych lub treści mogą mieć negatywny wpływ na działalność Grupy i jej sytuację 
finansową. 

4.8. RYZYKO ZWI ĄZANE Z ROZWOJEM NOWYCH USŁUG 

Istnieje ryzyko, Ŝe pomimo dynamicznego dostosowywania oferty Grupy do zmieniających 
się potrzeb rynkowych, Grupa moŜe nie być w stanie zaoferować rozwiązań, które w 
optymalny sposób spełniałyby oczekiwania klientów. Taka sytuacja mogłaby negatywnie 
wpłynąć na popularność komunikatora Gadu-Gadu, jak i portalu społecznościowego 
MojaGeneracja.pl, a przez to mieć wpływ na uzyskiwane przez Grupę przychody. Dodatkowo 
przychody z nietrafionych rynkowo usług mogą nie zapewnić pokrycia wydatków 
poniesionych przez Grupę na ich wytworzenie, co moŜe mieć negatywny wpływ na sytuację 
finansową Grupy oraz osiągane wyniki. 

4.9. RYZYKO ZWI ĄZANE ZE SPOWOLNIENIEM TEMPA ROZWOJU 
INTERNETU 

Rynek internetowy w Polsce jest w fazie dynamicznego rozwoju. Zarówno wzrost liczby 
internautów, którzy są grupą docelową Grupy, jak i wzrost penetracji Internetu wpływa na 
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grono osób korzystających, jak i częstotliwość korzystania z usług Grupy. Zahamowanie 
tempa rozwoju rynku internetowego moŜe być między innymi spowodowane brakiem 
dostawców usługi dostępu do Internetu w niektórych rejonach Polski, co moŜe być wynikiem 
wysokich kosztów dostarczenia tej usługi. 

4.10. RYZYKO SPADKU DYNAMIKI ROZWOJU RYNKU REKLAMY 
INTERNETOWEJ 

Przychody z działalności reklamowej stanowią podstawowe źródło przychodów Grupy. W 
chwili obecnej rynek reklamy internetowej rozwija się dynamicznie, dzięki temu wzrastają 
równieŜ przychody Grupy. Nie moŜna jednak wykluczyć sytuacji, Ŝe ten dynamiczny rozwój 
rynku reklamy zostanie zahamowany. Nawet nieznaczne ograniczenie budŜetów 
reklamowych moŜe mieć negatywny wpływ na działalność Grupy, jej sytuację finansową oraz 
osiągane wyniki. 

4.11. RYZYKO ZWI ĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SIECI INTERNET 

Odbiorcami usług Grupy są internauci. Utrudnienie w dotarciu do klientów moŜe przełoŜyć 
się na osiągane przez Spółkę wyniki finansowe. PoniewaŜ Grupa nie ma wpływu na jakość 
świadczenia usług przez firmy dostarczające Internet, nie ma równieŜ moŜliwości pełnego 
zabezpieczenia się przed zakłóceniami w funkcjonowaniu Internetu. Trudności w dotarciu do 
klientów spowodowane zakłóceniami spowodowanymi infrastrukturą techniczną mogą mieć 
negatywny wpływ na działalność Grupy, jej sytuację finansową oraz osiągane wyniki. 

4.12. RYZYKO ZWI ĄZANE Z BRAKIEM STABILNO ŚCI POLSKIEGO SYSTEMU 
PRAWNEGO 

Częste nowelizacje, niespójność oraz brak jednolitej interpretacji przepisów prawa, w 
szczególności prawa podatkowego, pociągają za sobą ryzyko związane z otoczeniem 
prawnym, w jakim Grupa prowadzi działalność. W połączeniu ze stosunkowo długim 
okresem przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz natychmiastową wykonalnością 
decyzji wydawanych przez organy podatkowe, okoliczności te mogą mieć negatywny wpływ 
na działalność Grupy, jej sytuację finansową oraz osiągane wyniki. 
Działalność w zakresie usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Grupę w zakresie 
usług dostępu do sieci Internet regulowana jest przez ustawę Prawo telekomunikacyjne z dnia 
16 lipca 2004 r.(Dz. U. 2004, nr 171, poz. 1800) . Dostęp Grupy do rynku internetowego nie 
jest ograniczony przez regulacje prawne i w Ŝaden sposób nie jest reglamentowany. 

4.13. RYZYKO ZWI ĄZANE Z POTENCJALNYM KONKUROWANIEM 
Z WIELKIMI KORPORACJAMI ZE ZNACZNYM ZAPLECZEM 
KAPITAŁOWYM  I TECHNOLOGICZNYM 

W celu zwiększenia popularności internetowego komunikatora, jak równieŜ stron 
społecznościowych, Grupa wprowadza usługi, które są coraz bardziej zaawansowane 
technologicznie. Taki rozwój pociąga za sobą konieczność ponoszenia wysokich nakładów 
finansowych. Istnieje zagroŜenie, Ŝe Grupa będzie w przyszłości wystawiona na walkę i 
konkurencję z podmiotami o większym od Grupy zapleczu kapitałowym i technologicznym. 
Aby sprostać konkurencji Grupa będzie zmuszona zwiększyć znacznie wydatki inwestycyjne. 
Wejście na polski rynek konkurencji zagranicznej moŜe równieŜ oznaczać utratę części rynku 
przez komunikator Gadu-Gadu, co moŜe mieć negatywny wpływ na działalność Grupy, jej 
sytuację finansową oraz osiągane wyniki. 
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5. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWI ĄZANYMI  
 

a) Wzajemne naleŜności i zobowiązania: 
- naleŜności od spółek powiązanych z tyt. udzielonych poŜyczek wynoszą 74 tys. PLN 
z tego: 
  - naleŜność od spółki zaleŜnej  51 tys. PLN 
  - naleŜność od spółki stowarzyszonej 23 tys. PLN 

           - zobowiązania wobec spółki  zaleŜnej wynoszą 16 tys. PLN. 
   

b) Koszty i przychody z wzajemnych transakcji: 
- koszty wzajemnych transakcji ze spółką zaleŜną wynoszą 17 tys. PLN. 
- przychody ze wzajemnych transakcji  ze spółką zaleŜną wynoszą 4 tys.PLN. 

 
Transakcje z podmiotami powiązanymi są to typowe transakcje handlowe, które wynikają z 
działalności operacyjnej i przebiegają na warunkach handlowych. 
 
6. INFORMACJA NA TEMAT KREDYTÓW, PO śYCZEK, PORĘCZEŃ 

I GWARANCJI  
 
6.1. Informacja na temat kredytów 
W 2007 roku Grupa nie korzystała z kredytów 
 
6.2. Informacja na temat poŜyczek 
W 2007 roku Grupa nie zaciągała i nie udzieliła  poŜyczek.  
 
6.3. Informacja na temat poręczeń 
W 2007 roku Grupa nie udzieliła Ŝadnych poręczeń osobom fizycznym i prawnym. 
 
6.4. Informacja na temat gwarancji 
W 2007 roku Grupa nie korzystała z gwarancji bankowych. 
 
6.5. Informacja o zobowiązaniach warunkowych 
 
- Spółka dominująca wystawiła weksle w ilości: 

1 szt. – zabezpieczenie umowy o połączeniu sieci z eTel Polska Sp. z o.o. do sumy nie 
przekraczającej łącznej kwoty zadłuŜenia, 

1 szt. – zabezpieczenie umowy o współpracy z e-Telko Sp. z o.o. do sumy nie przekraczającej 
łącznej kwoty zadłuŜenia, 

1 szt. -  zabezpieczenie umowy  o dostępie telekomunikacyjnym z Exatel SA do kwoty 200 
tys. PLN 

- Spółka dominująca jest stroną umowy przeniesienia praw do serwisu internetowego fora.pl, 
z której wynika warunkowe zobowiązanie w wysokości 900 tys. PLN w przypadku 
osiągnięcia określonych w umowie parametrów efektywnościowych. 

- Spółka dominująca jest stroną umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do 
serwisu blip.pl, z której wynika warunkowe zobowiązanie w wysokości 100 tys. PLN w 
przypadku osiągnięcia określonej w umowie liczby aktywnych uŜytkowników. 
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7. WYNAGRODZENIA OSÓB ZARZ ĄDZAJĄCYCH I 

NADZORUJĄCYCH ORAZ UDZIELONE IM PO śYCZKI  
 
Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniem z zysku wypłacone członkom Zarządu spółki 
dominującej: 48 tys. PLN. 

Wynagrodzenia otrzymane z tytułu pełnienia funkcji przez członków Zarządu spółki 
dominującej: 942 tys. PLN. 

Wynagrodzenia wypłacone członkom Rady Nadzorczej spółki dominującej: 343 tys. PLN. 

Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniem z zysku wypłacone członkom Zarządu spółki 
zaleŜnej: 13 tys. PLN. 

Wynagrodzenia otrzymane z tytułu pełnienia funkcji przez członków Zarządu spółki  
zaleŜnej: 110 tys. PLN. 

 
 
 
 

8. OŚWIADCZENIA ZARZ ĄDU SPÓŁKI DOMINUJ ĄCEJ 
 

Zarząd Spółki Gadu-Gadu S.A. potwierdza, zgodnie z jego najgłębszym przekonaniem                      
i wiedzą, Ŝe roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Gadu-Gadu 
za rok 2007 zostało przygotowane w celu prawidłowego i najwierniejszego przedstawienia 
sytuacji finansowej i majątkowej oraz wyniku finansowego za dany okres, zgodnie z 
zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce. Wszelkie posiadane przez Zarząd 
informacje zostały wzięte pod uwagę przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania.  
 
Zarząd Gadu-Gadu S.A. oświadcza, Ŝe spółka Global Audit Partner Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie ul. śurawia 45, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych pod nr 3106 została wybrana zgodnie z przepisami prawa ( przez 
Radę Nadzorczą Gadu-Gadu S.A.) jako podmiot dokonujący przeglądu półrocznego 
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego i badania jednostkowego i 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2007 rok, oraz Ŝe podmiot ten oraz biegli 
rewidenci dokonujący tego przeglądu i badania spełnili warunki zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa krajowego do wydania niezaleŜnego raportu z badania skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gadu-Gadu  na dzień 31 grudnia 2007 i za rok 
kończący się w tym dniu. Umowa z badającym z dnia 26 lipca 2007, została zawarta na czas 
określony niezbędny do wykonania wymienionych w zdaniu powyŜszym czynności. 
Wynagrodzenie z tytułu umowy wynosi 40 tys. zł netto. 
Wynagrodzenie z tytułu innych usług świadczonych przez spółkę Global Audit Partner Sp. z 
o.o. w 2007 roku wyniosło 11 tys.zł netto. 
Badanie sprawozdania finansowego spółki dominującej za 2006 rok przeprowadziła spółka 
Mazars&Gerard Audyt Sp. z o.o. Wynagrodzenie  wyniosło 73 tys. zł. 
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