Szanowni Państwo, Akcjonariusze, Inwestorzy Giełdowi,

Z przyjemnością przekazujemy Państwu kolejny Raport roczny podsumowujący działania
Spółki e-Muzyka S.A. w 2016 roku. Zawiera on szczegóły dotyczące działalności Spółki w
ubiegłym roku, wyniki finansowe i podsumowanie najważniejszych wydarzeń.
e-Muzyka S.A. jest niezmiennie niekwestionowanym liderem rynku muzyki cyfrowej w Polsce.
A jak podaje Międzynarodowa Federacja Przemysłu Fonograficznego IFPI, przychody z
dystrybucji muzyki cyfrowej na Świecie rosną w tempie ponad 10% rocznie i w 2016
przerosły przychody z dystrybucji płyt fizycznych. Jest to dowód na słuszność konsekwentnie
realizowanej przez Spółkę strategii utrzymania pozycji największego w Polsce podmiotu B2B
świadczącego usługi outsource’ingowe w obszarze muzyki cyfrowej.
Klientami e-Muzyka S.A. jest większość niezależnych polskich wytwórni muzycznych, dla
których świadczymy usługi agregacji i dostarczania muzyki w formatach cyfrowych do
wszystkich najważniejszych serwisów muzycznych w Polsce i na Świecie. Spółka jest również
jedynym podmiotem w Polsce dysponującym pełnym katalogiem milionów utworów
wszystkich największych wytwórni międzynarodowych (Universal, Sony, Warner).
Tak szeroki katalog, w połączeniu z unikalnymi na rynku kompetencjami z obszaru
technologii i marketingu pozwalają nam tworzyć i zarządzać najlepsze, odnoszące sukcesy
serwisy dla naszych klientów. Najlepszym przykładem jest stworzona we współpracy z
Polkomtel Sp. z o.o. i stale rozwijana Muzodajnia.pl – największy polski serwis oferujący
muzykę cyfrową, który w 2016 roku przeszedł gruntowną przebudowę.
Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na konsekwentnie prowadzoną politykę dywersyfikacji
obszarów działalności i źródeł przychodów Spółki. Intensywnie rozwijana współpraca z
YouTube pozwoliła na zbudowanie jednej z największych na polskim rynku wielokanałowej
sieci MCN, generującej ponad 135 mln wyświetleń miesięcznie.
Wszystkie te działania pozwoliły w 2016 roku, po raz pierwszy w historii Spółki, przekroczyć
próg 20 mln zł przychodów!

Chcielibyśmy podziękować Państwu za okazane zaufanie i podkreślić, że jako Zarząd
dokładamy wszelkich starań, by zapewnić stabilny długoterminowy wzrost wartości Spółki.
Wszystko to nie

byłoby możliwe bez poświecenia naszych pracowników i partnerów

biznesowych, którym również składamy podziękowania.
Zapraszamy do lektury raportu rocznego e-Muzyka S.A. za 2016 rok, życząc samych
sukcesów i satysfakcji z inwestycji w nasze akcje.

Zarząd e-Muzyka S.A.

Prezes Zarządu

Robert Knaź

Wiceprezes Zarządu

Jan Ejsmont

Wybrane dane finansowe przeliczone na EURO

Lp

w PLN
01.01.2016
01.01.2015
31.12.2016
31.12.2015

w EURO
01.01.2015 01.01.2016
31.12.2015 31.12.2016

Przychody ze sprzedaży
1 ogółem
19 882 856,41 21 468 209,88 4 665 694,33
Zysk (strata) z działalności
2 operacyjnej
1 501 875,51 1 591 508,56 352 428,84
3 Zysk (strata) brutto
1 524 970,81 1 640 275,50 357 848,37
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ZYSK/STRATA NETTO

1 215 421,81 1 368 929,50 285 209,86
Przepływy pieniężne netto
razem
972 407,17 1 445 330,68 228 184,25
Aktywa trwałe
3 111 169,78 2 831 830,34 730 064,48
Aktywa obrotowe
8 777 229,25 11 281 167,27 2 059 657,22
Aktywa razem
11 888 399,03 14 112 997,61 2 789 721,70
Należności
krótkoterminowe
2 608 552,94 3 319 336,51 612 120,83
Inwestycje
krótkoterminowe
4 349 164,20 5 797 790,73 1 020 571,21
Zobowiązania
krótkoterminowe
2 637 741,07 3 273 659,03 618 970,10
Kapitał własny
7 963 553,34 9 332 482,84 1 868 720,72
Kapitał zakładowy
751 666,60
751 666,60 176 385,45

4 852 669,50
359 744,25
370 767,52
309 432,53
326 702,23
640 106,32
2 549 992,60
3 190 098,92
750 302,10
1 310 531,36
739 977,18
2 109 512,40
169 906,56

Powyższe dane finansowe za lata 2015 i 2016 zostały przeliczone na EURO według średniego
kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.12.2015r. i 31.12.2016r. i
wynoszącego:
31.12.2015r. 4,2615 PLN za 1 EURO
31.12.2016r. 4,4240 PLN za 1 EURO

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI E-MUZYKA S.A.

Zarząd Spółki e-Muzyka S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie
finansowe za 2016 rok, jak i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z
obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy,
rzetelny i jasny sytuację finansową i majątkową Spółki oraz jej wynik finansowy, a także że
sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2016 zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć
Spółki oraz jej sytuacji, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Warszawa dn. 09.03.2017r.

Prezes Zarządu

Robert Knaź

Wiceprezes Zarządu

Jan Ejsmont

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU E-MUZYKA S.A.
dotyczące wyboru podmiotu dokonującego badania sprawozdania
finansowego za rok 2016

Zarząd e-Muzyka S.A. oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych,
dokonujący badania sprawozdania finansowego za 2016 rok, został wybrany z rekomendacji
Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami prawa. Zarząd oświadcza również, że podmiot ten oraz
biegli rewidenci, dokonujący badania sprawozdania, spełniają warunki do wyrażenia
bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Warszawa dn. 09.03.2017r.

Prezes Zarządu

Robert Knaź

Wiceprezes Zarządu

Jan Ejsmont

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI
E-MUZYKA S P Ó Ł K A A K C Y J N A
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z A R O K 2 0 16
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1.

Informacje ogólne o Spółce

1.1. Informacje podstawowe

NAZWA

e-Muzyka S.A.

FORMA PRAWNA

Spółka Akcyjna

SIEDZIBA

Warszawa

ADRES

ul. Zwycięzców 18, 03-941 Warszawa

TELEFON

(0 22) 427 31 90

FAX

(0 22) 427 31 91

POCZTA ELEKTRONICZNA

info@e-muzyka.pl

STRONA INTERNETOWA

www.e-muzyka.pl

REGON

015589685

NIP

525-22-83-968

KRS

0000283018

Przeważający przedmiot działalności Spółki - 77, 40, Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych
produktów, z wyłączeniem praw chronionych prawem autorskim
e-Muzyka jest liderem rynku cyfrowej dystrybucji muzyki w Polsce:
•

Współpracuje z wszystkimi przedstawicielami branży fonograficznej, w tym z największymi na Świecie
wytwórniami muzycznymi (Universal, Sony, Warner)

•

Dysponuje największą bazą dzwonków na telefony, ringbacków (muzyka zamiast sygnału oczekiwania
na połączenie), teledysków

•

Reprezentuje ponad 200 polskich wytwórni niezależnych

•

Dostarcza kompleksowe rozwiązania techniczne i marketingowe

•

Klientami Spółki są wszyscy znaczący gracze na polskim rynku dystrybucji kontentu mobilnego,
operatorzy, portale, media, firmy FMCG
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1.2. Struktura organizacyjna
Na dzień 31.12.2016r. struktura organizacyjna Spółki przedstawiała się następująco:

[schemat organizacyjny Spółki]

4

2.

Informacje o stanie finansowym Spółki
Wyszczególnienie

j.m.

2015 r.

2016 r.

2,24

2,36

Wskaźniki płynności
aktywa obrotowe ogółem/ (zobowiązania
krótkoterminowe + RMB + rezerwy na
zobowiązania)

Wskaźnik płynności I

Wskaźniki rentowności
Rentowność kapitałów własnych
(ROE)
Rentowność netto sprzedaży

(wynik netto /kapitał własny) *100

%

15,26

14,67

wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży
produktów i towarów*100

%

6,11

6,38

przeciętne należności z tytułu dostaw i usług x 365 /
dni
przychody ze sprzedaży produktów i towarów

43

36

Wskaźniki efektywności
Szybkość obrotu należności

Spółka znajduje się w bardzo dobrej kondycji finansowej pozwalającej na dalszy dynamiczny rozwój. Wysoki
poziom środków pieniężnych

świadczy

o dużym potencjale zarówno do podejmowania działań

inwestycyjnych, jak i wypłaty dywidendy.. Po kilkuletnim okresie spadających marż brutto, udało sie spółce
ustabilizować ten parametr na poziomie z ubiegłego roku obrotowego.
3.

Informacje o zmianach w sytuacji majątkowej Spółki

3.1.

Informacje o zmianach w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych

W dniu 30 grudnia 2016 roku wpłynęło do spółki zawiadomienie od spółki pod firmą Bookzz Holdings
Limited z siedzibą w Limassol, Cypr („Bookzz”) o dokonanym w dniu 12 grudnia 2016 roku przez Sąd
Rejonowy w Limassol zatwierdzeniu i wyrażeniu zgody na transgraniczne połączenie spółki Empik Media &
Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie („EMF”) jako spółki przejmowanej z Bookzz jako spółką przejmującą
(„Transgraniczne Połączenie”), w wyniku czego Bookzz wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązku EMF,
w szczególności Bookzz stała się akcjonariuszem Emitenta.
Bookzz po Transgranicznym Połączeniu posiada akcje Spółki w łącznej liczbie 6.031.818, co stanowi 80,25%
w kapitale zakładowym Spółki oraz taką samą liczbę w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Spółki.
3.2. Informacje o głównych inwestycjach krajowych i zagranicznych
e-Muzyka S.A. ponosiła nakłady na rozwój technologii mający na celu dostosowanie się do zmieniających się
potrzeb rynku. Spółka wykonała szereg prac w obszarze IT, w szczególności:

Zakończyła z sukcesem prace nad projektem przebudowy funkcjonalnej serwisu Muzodajnia na zlecenie
Polkomtel Sp. z o.o., czego efektem było uruchomienie 28.01.2016r zupełnie nowej odsłony serwisu
muzodajnia.pl wraz z aplikacjami mobilnymi.
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Zakończyła projekt wdrożenia portalu informacyjno-sprzedażowego o tematyce muzycznej
Zakończyła pracę nad rozbudową systemu White Label o nowe funkcjonalności m.in. obsługę kodów QR
i technologii zbliżeniowej NFC
Zakończyła kolejną fazę rozbudowy funkcjonalnej serwisu Muzodajnia o mechanizm rekomendacji dla
użytkowników na zlecenie Polkomtel Sp. z o.o.
Przeprowadziła integrację techniczną wraz z migracją kontentu na nowy system obsługi dostaw w serwisie
Spotify
Kontynuowała projekt migracji dostaw kontentu RBT od dostawców Sony oraz Warner do systemu
zarządzania treściami multimedialnymi eMuIntegrator

4.

Informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w Spółce

4.1.

Stan zatrudnienia

Zatrudnienie średnioroczne i stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2016 roku.
l.p.

stan zatrudnienia na dzień 31.12.2016 r.
wg liczby etatów

wg liczby zatrudnionych (łącznie z innymi
formami zatrudnienia)

1.
4.2.
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16
Zmiany w zakresie stanu i struktury zatrudnienia

W 2016 roku Spółka miała stabilną strukturę zatrudnienia. Nie było znaczących zmian stanu zatrudnienia w
stosunku do okresu poprzedniego.
4.3.

Wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Wysokość wypłaconego wynagrodzenia (w tym świadczeń warunkowych lub odroczonych).
Lp.

Wynagrodzenie
(w zł)

Wyszczególnienie

1.

Wynagrodzenie Zarządu

2.

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej

Uwagi

176 961,60

–

0,00

–

W 2016 roku osobom pełniącym funkcję w Zarządzie oraz członkom Rady Nadzorczej Emitenta nie zostały
wypłacone

wynagrodzenia,

ani

nagrody

z

tytułu

pełnienia

funkcji

we

władzach

podmiotów

podporządkowanych (zależnych).
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5.

Informacje o działalności Spółki

5.1.

Wielkość i struktura sprzedaży

A.

wielkość sprzedaży w 2016 roku
Przychody ze sprzedaży produktów,
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

21 034 075,91 zł
434 133,97 zł

Spółka w 2016 roku wygenerowała przychody ze sprzedaży o 8% wyższe w stosunku do ubiegłego roku.
Wzrost sprzedaży został odnotowany głównie w przypadku współpracy z zagranicznymi serwisami z muzyką
w formatach cyfrowych. Przychody spółki w tym segmencie wzrosły ponad dwukrotnie. Rok 2016 był
kolejnym okresem, w którym nastąpiła znacząca dywersyfikacja struktury sprzedaży wg. odbiorców.
B.

struktura sprzedaży w 2016 roku
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Na strukturę asortymentową sprzedaży produktów w 71,06 % złożyły się fulltracki (pełne utwory muzyczne).
Ringback’i (muzyka, zamiast zwykłego sygnału oczekiwania na połączenie) stanowiły 20,47%.
Największy udział w przychodach ze sprzedaży w dalszym ciągu stanowiła sprzedaż do operatorów sieci
telefonii komórkowej.

5.3.

Istotne informacje o polityce zaopatrzeniowej

Zakupy realizowane są w oparciu o indywidualne umowy handlowe z dostawcami. Terminy płatności
uzależnione są od kontrahenta i wynoszą od 15 do 30 dni od daty otrzymania faktury.
Główni dostawcy licencji w zakresie praw pokrewnych dla e-Muzyki w 2016 roku to największe firmy
fonograficzne na świecie tzw. „Majors” (Universal Music, Sony Music, Warner Music) oraz lokalne firmy
fonograficzne.

5.4.

Informacje o najważniejszych umowach mających wpływ na działalność Spółki

W 2016 roku Spółka kontynuowała współpracę z dotychczasowymi głównymi odbiorcami i dostawcami
swoich produktów i usług. Podpisane tez zostały nowe umowy:
a)

Umowy z odbiorcami

28.10.2016 roku e-Muzyka S.A zawarła umowę z Topmall Sp. z o.o. na sprzedaż dystrybuowanych przez
Spółkę płyt CD w sklepie internetowym Merlin.pl
b) Umowy z dostawcami
2 marca 2016 roku została podpisana obustronnie umowa z "SP Records" Sławomir Pietrzak, z
siedzibą w Warszawie.
Przedmiotem tej umowy jest udzielenie e-Muzyce licencji wyłącznej pozwalającej na dystrybucję
produktów multimedialnych (dzwonków, ringbacków - muzyka zamiast sygnału oczekiwania na połączenia
oraz fulltracków - pełnych utworów muzycznych) z katalogu SP Records na terenie całego świata (zarówno w
polskich jak i międzynarodowych serwisach z muzyką w formatach cyfrowych).
Wydawnictwo S.P. Records zostało założone w 1993 roku przez byłego gitarzystę formacji Kult –
Sławomira Pietrzaka. Obecnie to jedna z największych niezależnych polskich firm fonograficznych, wydająca
przede wszystkim albumy polskich wykonawców zaliczanych do ścisłej czołówki polskiego rynku muzycznego.
Nakładem S.P. Records ukazały się płyty takich artystów i zespołów, jak: Kult, Kazik, Kazik na Żywo, Play, LDópa, Abradab, T.Love, Apteka, Trawnik i Kuba Sienkiewicz, Pidżama Porno, Strachy na Lachy, Happysad,
Pudelsi, Blade Loki, Hurt, Bruno Schulz czy The Cuts.
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25 marca 2016 roku została podpisana obustronnie umowa z "Kalifornia Promotions" Marcin
Gutkowski, właścicielem polskiej niezależnej wytwórni płytowej Ganja Mafia Label.
Przedmiotem tej umowy jest udzielenie e-Muzyce licencji wyłącznej pozwalającej na dystrybucję
produktów multimedialnych (dzwonków, ringbacków - muzyka zamiast sygnału oczekiwania na połączenia
oraz fulltracków - pełnych utworów muzycznych) z katalogu Ganja Mafia Label na terenie całego świata
(zarówno w polskich jak i międzynarodowych serwisach z muzyką w formatach cyfrowych).
Podpisana umowa reguluje ponadto zasady współpracy w ramach zarządzania, optymalizacji i monetyzacji
kanału KaliGanjaMafia w serwisie YouTube, posiadającego niemal siedemset tysięcy subskrybentów i ponad
500 milionów wyświetleń.
Specjalizująca się w muzyce hip-hopowej oficyna Ganja Mafia powstała w 2010 r. z inicjatywy Marcina
Gutkowskiego, rapera tworzącego pod pseudonimem Kali. W katalogu wytwórni znajdują się solowe albumy
Kaliego, wydawnictwa jego zespołu – Ganja Mafia, a także nagrania takich artystów, jak Kacper, Gibbs, Fonos,
PSR czy Wysoki Lot X Fidser.
1 czerwca 2016 roku została podpisana obustronnie umowa z SB Mafija Karol Poziemski, z siedzibą w
Warszawie. Przedmiotem tej umowy jest udzielenie e-Muzyce licencji wyłącznej pozwalającej na
dystrybucję produktów multimedialnych (dzwonków, ringbacków – muzyka zamiast sygnału oczekiwania na
połączenia oraz fulltracków - pełnych utworów muzycznych) z katalogu SB Maffija na terenie całego świata
(zarówno w polskich jak i międzynarodowych serwisach z muzyką w formatach cyfrowych).
Specjalizujący się w muzyce hip-hopowej polski niezależny label SB Maffija założony został przez
Karola „Solara” Poziemskiego i Mateusza „Białasa” Karasia. W katalogu wytwórni są przede wszystkim albumy
Solara, Białasa i ich projektu SB Maffija. Współpracuje ona jednak również z innymi wykonawcami, jak ADM,
Bedoes, Beteo, Blejk czy Neile.
14 czerwca 2016 roku została podpisana obustronnie umowa z Bozon Records Izabela Kowalczyk, z
siedzibą w Kielcach. Przedmiotem tej umowy jest udzielenie e-Muzyce licencji wyłącznej pozwalającej na
dystrybucję produktów multimedialnych (dzwonków, ringbacków – muzyka zamiast sygnału oczekiwania na
połączenia oraz fulltracków - pełnych utworów muzycznych) z katalogu Bozon Records na terenie całego
świata (zarówno w polskich jak i międzynarodowych serwisach z muzyką w formatach cyfrowych).
Oficyna wydawnicza Bozon Records powstała w 2013 r. z inicjatywy Piotra Kowalczyka, rapera tworzącego
pod pseudonimem Tau. Na koncie ma dwa albumy muzyka: „Remedium” z grudnia 2014 r. oraz „Restaurator”
– płytę wydaną rok później.
10.08.2016 r. e-Muzyka S.A. zawarła umowę licencyjną z Agora S.A. Agora jest jedną z największych
spółek medialnych w Polsce notowaną na GPW w Warszawie od 1999 r. Jej oferta medialna obejmuje gazety,
reklamę zewnętrzną, sieć kin, przedsięwzięcia internetowe i radiowe, czasopisma, a także sprzedaż kolekcji
wydawniczych.
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Na mocy umowy e-Muzyka S.A. otrzymała licencję na dystrybucję cyfrową utworów muzycznych
z katalogu Agora, na terenie całego świata w serwisach takich jak: iTunes i Apple Music, a także w serwisach
polskich: Muzodajnia oraz empik.com.
W katalogu Agora S.A. znajdują się wydawnictwa m.in. formacji Voo Voo, Fisz Emdae/Fisz Emade
Tworzywo, Grammatik, Chłopcy Kontra Basia, Paula & Karol, Pustki, Rebeka oraz wykonawców: Wojtek
Mazolewski, Piotr Rogucki, Monika Borzym czy Monika Urlik.

Ponadto w 2016 baza plików muzycznych e-Muzyka została poszerzona m.in. o katalogi: MaratonMusic,
PL Production, Braxton Music, Alkopoligamia.com, Marina Music, Fonorama, JP Artist, Milov Music,
MOmusic, Garash Music, Gun's Music, M.I.V. Production, Moments Promotion, Red Berry Music, AAArtists,
Imprint, indistinctRec, EsMusic, Music Zone Production, MorphileMusic, JB Music, Visioner, Dunno
Recordings, Promotion Music, KJK Music, Kingztown, Sitek.

6.

Czynniki ryzyka
Ryzyko związane z rozwojem nowych mobilnych usług dodanych.

Rynek mobilnych usług dodanych, czyli produktów i usług związanych z telefonią komórkową, charakteryzuje
się znaczącym stopniem rozwoju i szybkimi zmianami w dostępnych technologiach. Powyższe powoduje, iż
Emitent może nie być w stanie zaoferować najnowszych i poszukiwanych przez klientów usług czy też może
nie trafić z wyborem i ofertą w aktualne preferencje klientów. Koszty wprowadzenia do oferty usług opartych
na najnowszych technologiach mogą wygenerować znaczące obciążenia finansowe dla spółki.
Ryzyko utraty głównych dostawców i odbiorców.
Działalność Emitenta oparta jest w znacznej mierze na oferowaniu mobilnych usług i produktów
multimedialnych wytwarzanych przez podmioty zewnętrzne, przy czym znaczący udział w sprzedaży
produktów mają produkty dostarczane Emitentowi przez kilku znaczących producentów oferujących produkty
oraz usługi najwyższej jakości, najbardziej poszukiwane na rynku. Taka sytuacja, gdy znaczący udział w
sprzedaży produktów i usług Emitenta posiada kilka podmiotów, rodzi ryzyko uzależnienia od tych
podmiotów. W przypadku przerwania współpracy z tymi podmiotami może pojawić się ryzyko znacznego
zmniejszenia sprzedaży i co za tym idzie zmniejszenia udziału w rynku mobilnych usług dodanych.
Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w sektorze IT.
Istotną charakterystyką branży IT jest szybkość zachodzących zmian technologicznych, które mają swoje
bezpośrednie przełożenie na „żywotność” produktów i usług oferowanych na rynku mobilnych usług
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dodanych. Tempo tych procesów oraz ich zakres powoduje, iż Emitent, aby zachować swoją pozycję rynkową
zmuszony jest do stałej obserwacji rynku pod względem najnowszych produktów i usług, jak też śledzenia
zaplecza technologicznego branży IT, które wpływać będzie na kierunek rozwoju branży. Opisana płynność i
dynamika branży IT niesie ze sobą ryzyko ponoszenia znacznych kosztów związanych z koniecznością
obserwacji rynku, najnowszych produktów i usług, jak również najnowszych technologii.
Ryzyko ponoszenia znaczących nakładów inwestycyjnych.
Intensywny rozwój branży IT, a w szczególności mobilnych usług dodanych, wymaga, w celu utrzymywania
oraz powiększania poziomu sprzedaży, znaczących inwestycji. Jest to związane z charakterystyką branży, dla
której właściwe są szybkie zmiany technologiczne oraz ostra walka konkurencyjna. Te zjawiska niosą ze sobą
ryzyko konieczności ponoszenia znaczących nakładów inwestycyjnych w stosunkowo krótkim okresie czasu.
Ryzyko utraty i trudności w pozyskaniu kluczowych pracowników.
Istotnym elementem dla działalności Emitenta oraz jego pozycji rynkowej jest kadra zarządzająca oraz kluczowi
pracownicy dysponujący specjalistyczną wiedzą, doświadczeniem i zrozumieniem dla tak specyficznego sektora
jak branża IT. Biorąc pod uwagę zaciętą rywalizację na rynku usług internetowych istnieje ryzyko utraty
poszczególnych członków kadry zarządzającej lub kluczowych pracowników, poprzez ich przejście do
konkurencji, co z kolei może skutkować zachwianiem bieżącej działalności Emitenta a nawet, doprowadzić do
naruszenia pozycji na rynku usług internetowych.
Ryzyko wzrostu konkurencji (w tym zagranicznej).
Emitent

działa

na

szybko

rozwijającym

się

rynku mobilnych

usług dodanych. Istnieje

duże

prawdopodobieństwo zaistnienia na tym rynku silnej konkurencji, szczególnie przy włączeniu się podmiotów
zagranicznych, posiadających znacznie większe zasoby finansowe. Ponadto Emitent nie dywersyfikuje znacząco
swojej działalności. Może to spowodować duże zagrożenie konkurencyjne, gdy usługi na podobnym poziomie
zaczną oferować krajowe spółki mobilnych usług dodanych, działające na przykład w sektorze gier na telefony
komórkowe. Znacząca konkurencja ze strony innych podmiotów oferujących podobne usługi, mogłaby
doprowadzić do zwiększonych kosztów inwestycji.
Ryzyko związane z piractwem muzycznym.
Szeroko rozumiany rynek muzyczny jest w bardzo dużym stopniu zagrożony piractwem. Działalność Emitenta
może spotkać się z wieloma ryzykami związanymi z piractwem muzycznym, takimi jak:
1/

przekazywanie przez klienta Emitenta produktu dalszym odbiorcom bez pobrania koniecznych opłat i

przekazania ich Spółce;
2/

wykorzystywanie przez inny podmiot, bez koniecznej zgody, produktu Emitenta lub produktu

podobnego i przekazywaniem go odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim.
Ryzyko związane z awariami komputerowymi.
Działalność

Emitenta

jest

nierozerwalnie

związana

z

użyciem

komputerów

i

serwerów.
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W związku z tym istnieje ryzyko awarii komputerowych, które mogą doprowadzić w skrajnej sytuacji do
przerwania prowadzenia działalności. Awarie komputerów i serwerów Emitenta mogłyby doprowadzić do
zniszczenia produktów Emitenta, wstrzymania produkcji, jak również doprowadzić do wycieku bazy danych, w
tym znajdujących się w niej produktów. Awarie komputerów i serwerów mogą prowadzić również do
wstrzymania wysyłania produktów Emitenta, jak również przyjmowania zamówień.
Ryzyko związane ze spowolnieniem rozwoju mobilnych usług dodanych.
Aktualna sytuacja na rynku mobilnych usług dodanych, pomimo znacznej popularności usług dodanych,
pozostaje dynamiczna. W związku z rozwojem technologicznym, zmianami gustów użytkowników usług
mobilnych i nowymi propozycjami operatorów, należy liczyć się ze zmianą popytu na usługi dodane lub
spowolnieniem tempa rozwoju tychże usług. Skutkiem takiego spowolnienia byłby, w sposób oczywisty,
spadek dynamiki rozwoju oraz pogorszenie wyników finansowych Emitenta.
Ryzyko związane ze zmianą systemu udostępniania i opłacania mobilnych usług dodanych.
Obecnie utrwalony na rynku system udostępniania usług mobilnych może podlegać zmianom. W szczególności
na kondycję finansową Emitenta może mieć wpływ zmiana roli lub miejsca firm pośredniczących w dostawie
tychże usług. Każda zmiana w systemie pociąga za sobą konieczność poniesienia przez Emitenta nakładów
inwestycyjnych, które pozwolą na dostosowanie się do nowej sytuacji. Fundamentalne zmiany, takie jak
wyeliminowanie pośrednictwa w zakresie udostępniania mobilnych usług dodanych mogą skutkować znacznym
pogorszeniem wyników finansowych i utrudnieniami w działalności Emitenta.
Ryzyko związane z nabywaniem i udostępnianiem licencji.
Emitent

posiada

obecnie

i

planuje

nabywać,

wiele

licencji

na

korzystanie

z oprogramowania komputerowego. Istnieje potencjalne ryzyko, że Emitent nabędzie licencję od podmiotu
podającego się za właściciela danej licencji lub praw. Roszczenia wobec Emitenta dotyczące naruszenia praw do
programów komputerowych mogą mieć negatywny wpływ zarówno na jego działalność, jak i sytuację
finansową. We wszelkich umowach związanych z nabywaniem licencji Emitent dąży do stosowania
odpowiednich klauzul zabezpieczających przed roszczeniami stron trzecich. Nie sposób jednak w sposób
definitywny wyeliminować wszystkich ryzyk związanych z wykonaniem zawartych umów lub zakupem licencji
od podmiotu nieuprawnionego. Pod uwagę należy wziąć także możliwość zaistnienia sporu pomiędzy stronami
umów oraz konieczność rozstrzygnięcia takich sporów na drodze postępowania sądowego.
Ryzyko związane z niespłacalnością należności od odbiorców.
Emitent, zawierając umowy z odbiorcami, stara się zapewnić jak najdalej idące bezpieczeństwo transakcji
poprzez odpowiedni, poprzedzony analizą wiarygodności, dobór kontrahentów, a także poprzez odpowiednią
konstrukcję umów oraz monitoring bieżących należności i ich egzekucję. Należy się jednak liczyć z istniejącym
ryzykiem braku spłaty należności z tytułu wykonania kluczowych umów lub wynikającym z bieżącej
działalności nawarstwieniem się niespłaconych należności, co może odbić się na sytuacji finansowej Emitenta.
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Ryzyko związane z awariami sieci operatorów komórkowych.
Emitent, zajmując się sprzedażą mobilnych usług dodanych, musi liczyć się z istniejącym stanem infrastruktury
poszczególnych operatorów komórkowych. Wszelkie awarie sieci mogą bowiem mieć wpływ na możliwość
świadczenia usług, a co za tym idzie na przychody osiągane z podstawowej działalności Emitenta. Awaria sieci i
brak możliwości świadczenia usług mogą wiązać się także z niezadowoleniem odbiorców oraz spadkiem
popularności i wiarygodności Emitenta. Natomiast długotrwała awaria sieci skutkować może niemożnością
udostępniania mobilnych usług dodanych, a w konsekwencji przerwą w wykonywaniu podstawowej
działalności Emitenta.
Ryzyko związane z bezpieczeństwem internetowym oraz ochroną danych osobowych.
Oparcie świadczenia mobilnych usług dodanych na infrastrukturze teleinformatycznej wiąże się z zagrożeniami
typowymi dla sieci informatycznych, czyli ryzykiem włamania do systemu, paraliżu sieci lub kradzieży danych o
udostępnianych usługach lub danych osobowych podlegających rygorowi ustawy o ochronie danych
osobowych. Niebezpieczeństwo włamania, kradzieży danych teleinformatycznych lub paraliżu systemu wiąże
się z zagrożeniem dla możliwości świadczenia usług przez Emitenta. Z kolei kradzież lub udostępnienie danych
niezgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych może skutkować karami przewidzianymi ustawą lub
roszczeniami osób poszkodowanych.
Ryzyko niestabilnego otoczenia prawnego.
Biorąc pod uwagę, że specyfiką polskiego systemu prawnego jest znaczna i trudna do przewidzenia zmienność,
a także niska jakość prac legislacyjnych, istotnym ryzykiem dla dynamiki i rozwoju działalności Emitenta mogą
być szybkie i nieprzemyślane zmiany w przepisach regulujących branżę IT oraz branżę handlu elektronicznego,
w szczególności w obszarze sprzedaży dóbr cyfrowych. Może to wpływać na bieżącą działalność i pozycję
Emitenta poprzez paraliżowanie jego decyzji w skutek niejasności, co do uwarunkowań prawnych, pogorszenie
atrakcyjności oferty usług dla konsumentów wynikające z konieczności wypełnienia wymogów formalnych,
generowanie znaczących kosztów w celu dostosowania się do nowowprowadzonych regulacji, jak również
poprzez koszty wydane na monitorowanie regulacji prawnych i obsługę prawną.
Ryzyko zmiany przepisów międzynarodowych.
Sektor IT jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki nie tylko krajowej, ale także europejskiej, co
powoduje, iż przepisy Wspólnoty Europejskiej w znacznym stopniu regulują funkcjonowanie branży IT. To
powoduje, że polskie regulacje prawne są w dużej mierze odzwierciedleniem przepisów europejskich, co niesie
ze sobą element niepewności, co do zmian w tych przepisach i konieczność monitorowania aktualnego stanu
prawnego jak również tendencji rozwojowych regulacji prawnych.
Ryzyko zmiany sytuacji makroekonomicznej Polski.
Na realizację założonych przez Emitenta celów strategicznych wpływ mają, między innymi, czynniki
makroekonomiczne, które są niezależne od działań Emitenta. Do czynników tych zaliczyć można politykę
rządu, decyzje podejmowane przez Narodowy Bank Polski oraz Radę Polityki Pieniężnej, wpływające na podaż
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pieniądza, wysokości stóp procentowych i kursów walutowych, podatki, wysokość PKB, poziom inflacji,
wielkość deficytu budżetowego i zadłużenia zagranicznego, stopę bezrobocia, strukturę dochodów ludności,
itd. Niekorzystne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym mogą w istotny sposób niekorzystnie wpłynąć na
działalność i wyniki ekonomiczne osiągane przez Emitenta.
7.

Nabycie akcji własnych
Nie dotyczy

8.

Posiadane oddziały
Spółka nie posiada oddziałów

9.

Informacja o instrumentach finansowych
Spółka nie korzystała z instrumentów finansowych obciążonych ryzykiem.

10.

Informacje na temat strategii rozwoju Spółki

10.1.

Strategia e-Muzyka S.A.

Strategicznym celem e-Muzyka S.A. jest umacnianie pozycji największego w Polsce podmiotu B2B
świadczącego usługi outsource’ingowe w obszarze muzyki cyfrowej.
Główne filary realizacji celu strategicznego to:
•

Uczestnictwo Spółki w najważniejszych projektach związanych z muzyką cyfrową:
o Jako

dostawca

gotowych

rozwiązań

pod

klucz

(kontent/obsługa/marketing)

np.

Muzodajnia.pl,
o Jako agregator i dostawca treści muzycznych do istniejących serwisów (np. TIDAL, Spotify),
•

Pozyskiwanie do współpracy najlepszych polskich niezależnych wytwórni muzycznych i oferowanie im
pełnej obsługi technicznej, marketingowej i rozliczeniowej, relacji z OZZ,

•

Rozwijanie relacji z najważniejszymi międzynarodowymi koncernami muzycznymi (Universal, Sony
Warner), poprzez realizację nowych wspólnych projektów,

•

Inwestycje w najbardziej przychodowe i perspektywiczne projekty we współpracy z najlepszymi
zaufanymi partnerami, np. Polkomtel, Empik,

•

Rozwijanie nowych obszarów działalności Spółki w celu dywersyfikacji źródeł przychodów (np.
budowa sieci MCN z YouTube),

•

Wykorzystanie synergii z innymi spółkami w grupie kapitałowej, w celu realizacji wspólnych
dochodowych projektów, np. Muzyka mp3 na Empik.com,

•

Pozyskanie nowych klientów z branży dóbr konsumenckich, dla których tworzymy pod klucz w
modelu White Label, dedykowane serwisy dystrybucji muzyki cyfrowej na potrzeby kampanii
marketingowych,

•

Budowa zespołu najlepszych na rynku specjalistów z obszarów marketingu muzycznego, produkcji,
technologii i finansów.
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10.2

Główne obszary aktywności e-Muzyka S.A.

Globalna dystrybucja muzyki cyfrowej
•

Agregujemy muzykę cyfrową pochodzącą od około 200 niezależnych polskich wytwórni i dostarczamy
do wszystkich największych sklepów z muzyką cyfrową w Polsce i na Świecie:

•

–

Streamingowych: Spotify, TIDAL, Apple Music, Deezer, Google Music,

–

Sprzedających pliki: Muzodajnia, iTunes, Empik, Google Music, T-Mobile, Play.

Zajmujemy się produkcją oraz dystrybucją mobilnych produktów cyfrowych: dzwonków (ringtones) i
sygnałów oczekiwania na połączenie (ringback tones) do serwisów wszystkich polskich operatorów
telefonii komórkowej: Plus, T-Mobile, Orange, Play.

•

Posiadamy najbardziej zaawansowane na rynku systemy zarządzania kontentem muzycznym
obsługujące cały łańcuch dystrybucji produktów cyfrowych: od digitalizacji i produkcji, przez dostawy
do dystrybutorów, po raportowanie sprzedaży i rozliczenia z dostawcami.

Serwisy pod klucz
•

Jesteśmy twórcami największych serwisów muzycznych w Polsce:
–

Muzodajnia.pl – największy polski portal z muzyką mp3 obsługiwany pod klucz na zlecenie

sieci Plus
–

Sklep mp3 sieci T-Mobile

–

PlayTheMusic – serwis mp3 sieci Play

–

Empik.com – wyłączna obsługa dostaw mp3

–

GoOn – serwis streamingowy dla największych sieci kablowych w Polsce, m.in. Vectra, Netia,

NC+, Toya
•

Zbudowaliśmy dedykowane serwisy muzyczne dla znanych marek z rynku mediów i FMCG, jak
SABMiller/LECH Carlsberg/Somersby, TVP, Payback, Crunchips, Disney i wielu innych.
W zależności od potrzeb partnera, dostarczamy pełne spektrum usług technicznych i marketingowych.
Zapewniamy kompleksowe rozwiązania: poczynając od przygotowania koncepcji marketingowej,
poprzez dobór i pozyskanie kontentu, obsługę IT, dystrybucję kodów promocyjnych, aż po rozliczenia
praw autorskich i pokrewnych.

Zarządzanie kontentem na YouTube
•

Jesteśmy w bliskich relacjach z Google jako strategiczny, certyfikowany partner YouTube. Tworzymy
wielokanałową sieć (MCN) YouTube.

•

Jesteśmy na bieżąco z rozwojem serwisu i najnowszymi strategiami dla twórców – uczestniczymy w
warsztatach, przechodzimy szkolenia, jesteśmy w stałym kontakcie z zespołem YouTube,

•

Dysponujemy zestawem narzędzi umożliwiających pełną opiekę nad materiałami, włącznie z systemem
dopasowania treści Content ID oraz panelem statystycznym Analytics,
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•

Zarządzane przez nas treści video generują ponad 135 milionów wyświetleń miesięcznie.

Doradztwo marketingowe
•

Jesteśmy zespołem uznanych ekspertów rynku muzycznego z unikalną wiedzą na temat specyfiki
polskiego rynku muzycznego,

•

Świadczymy usługi doradztwa marketingowego, współpracujemy ze wszystkimi liczącymi się
podmiotami rynku muzycznego:
–

Posiadamy umowy ze wszystkimi największymi światowymi wytwórniami muzycznymi:

Universal, Sony, Warner, co daje nam możliwość kreowania projektów z wykorzystaniem
wizerunków największych światowych gwiazd muzyki,
–

Reprezentujemy niemal dwieście polskich wytwórni niezależnych, co daje nam bezpośredni

dostęp do najlepszych polskich artystów,
–

Pośredniczymy w relacjach z największymi publishingami muzycznymi oraz organizacjami

zbiorowego zarządzania np. ZAIKS, ZPAV, STOART,
•

Od lat jesteśmy kreatorem rynku i współtwórcą wszystkich liczących się polskich serwisów z muzyka
cyfrową.

11.

Informacje o zmianach w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

11.1.

Zarząd

Na dzień 31.12.2016r. roku w skład Zarządu e-Muzyka S.A. wchodzili:

1/
2/

Wiceprezes Zarządu – Jan Ejsmont

11.2.

Rada Nadzorcza

Prezes Zarządu – Robert Knaź

Na dzień 31.12.2016r. roku w skład Rady Nadzorczej e-Muzyka S.A. wchodzili:
1/ Szymon Bujalski
2/ Ewa Szmidt-Belcarz
3/ Piotr Świątek
4/ Andrzej Puczyński
5/ Piotr Kabaj
12.

Informacje na temat akcjonariuszy Spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosił na dzień 31.12.2016 roku 751 666,60 zł i dzielił się na 7 516 666 akcji o
wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) zł każda.
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Lista akcjonariuszy e-Muzyka S.A. na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Lp.

1

oznaczenie
akcjonariusza

liczba

liczba

posiadanych

posiadanych

posiadanych

akcji w kapitale

głosów na

akcji

zakładowym

Walnym

(w proc.)

Zgromadzeniu

6 031 818

80,25%

6 031 818

80,25%

377 332

5,02%

377 332

5,02%

1 107 516

14,73%

1 107 516

14,74%

Bookzz Holdings
Limited

2

Jacek Wolski

3

Pozostali

udział

udział

posiadanych
głosów na
Walnym
Zgromadzeniu
(w proc.)

Struktura własnościowa

14,73%
5,02%

Bookzz Holdings Limited
Jacek Wolski
Pozostali
80,25%

13.

Informacje o badaniu sprawozdania finansowego Spółki

W dniu 30 stycznia 2017 roku Spółka zawarła umowę na badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 2016 z Adviser Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, tj. podmiotem uprawnionym do badania
sprawozdań finansowych.

Warszawa 06.03.2017r.

Prezes Zarządu
Robert Knaź

Wiceprezes Zarządu
Jan Ejsmont
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