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Produkt nieustannie cieszy dynamicznie . Przybywa nam
nie tylko aktywnych ale bardzo szybko

i w obszarze technologii,
oferujemy. Nasze strony odwiedza ponad 120,000 a

testuje dzisiaj ponad 12,000 Pozwala nam to
do edukacji rynku na temat monitoringu, ma istotny na

coraz szybciej tort pod wydatki na monitoring
.

Mimo technologie monitoringu na lat, prawdziwy
boom dopiero przed nami. Nietrudno sobie, prawie firma na

powinna zainteresowana tym, co o niej w Internecie.
Docelowa tego rynku to miliony z :
ogon i idealnym klientem monitoringu
Brand24. W ogromna restauracji,
internetowych, lekarzy, hotelarzy,

i masy innych o w sieci
przy Brand24.

Szanowni Klienci i Akcjonariusze,

W 2018 rok jak dzik w trufle! Tak w najlepszy
rok w historii . Z jego z Brand24 3096 z 110

. W 2018 roku nasza liczba aktywnych o 41%. Przychody ze
do blisko 12 mln co stanowi wzrost o 59% rok do roku.

Rok 2018 . Po raz pierwszy w historii firmy
naszych jak i pochodzi z zagranicy. To ogromne

wydarzenie dla o globalnych ambicjach. naszej polskiej
technologii nietrudno w takich krajach jak USA, Kanada, Wielka Brytania,
Australia, Japonia, Meksyk, Argentyna, Gwatemala, Arabia Saudyjska, Tajlandia,
Indonezja, Indie, Nowa Zelandia i wielu, wielu innych miejscach na

. Prowadzenie globalnego biznesu okazuje
geografii, mimo nasze biura zlokalizowane w Polsce.

Nasz apetyt w jedzenia i w lat chcemy
globalnym liderem monitoringu Internetu. Cel jest ambitny, bo do zdobycia
statusu, w Polsce mamy od lat, potrzebujemy najpewniej 5-cyfrowej liczby

. Niemniej jednak idziemy jak po swoje. Inwestycje z ostatnich lat i ich
efekty nam status globalnego lidera to jedynie kwestia czasu.

Wybrane dane  finansowe Sytuacja finansowa 4



2018 rok pod nie . od
decydujemy z powrotem w . Nie czas

bowiem na odcinanie . Mimo bardzo dumni z tego, co
3000 to - jak - nie jest szczyt naszych

ambicji. jak najszybciej lidera inwestujemy mocno w
i ludzi. Brand24 do ponad 70 . Ludzi o

unikalnych na kompetencjach. Ludzi,
nawet w najbardziej kultowych kolebkach technologicznych . Ludzi
skoncentrowanych na zbudowaniu pozycji globalnego lidera monitoringu .

i lata to intensywna praca nad produktem,
w 2019 roku. to rozbudowa systemu od roku

2015, w 2.0 naszego produktu. intensywne
prace nad nowym, sprawi, dbanie o

firmy w Internecie stanie kiedykolwiek w historii tego
medium. Swego rodzaju nowej wersji Brand24 jest nasza ostatnia

: automatyczne raporty PDF, w kilku sekund
kluczowe dane o marce w sieci.

Nigdy nie bardziej dumny i z tego co . Brand24 to aktualnie
jedyny projekt. Nie mam ani nie zamierzam w innych

firmach. Nie w jakiekolwiek inne projekty. Skupiam w 100% na
Brand24, jest dla nas na zrobienie .
dobrze stan z 2011 roku. Kiedy, z jednego z pierwszych

z klientem, pierwszy 1
powtarzalnych dla firmy! Gdyby mi wtedy kilka lat

Brand24 przychodu,
zapewne nie . Teraz . Bardziej kiedykolwiek.

za dotychczas okazane nam zaufanie i to, z
nasze poczynania. Zapraszamy do lektury Raportu Rocznego Brand24.

5

Michal
Sadowski
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Wybrane

DANE
FINANSOWE
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•

•
1

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku 1 EUR = 4.2669 PLN 
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku 1 EUR = 4.2447 PLN.

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Brand 24 za 2018 rok
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•
1

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku 1 EUR = 4.2669 PLN 
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku 1 EUR = 4.2447 PLN.

2. Wybrane dane finansowe Brand 24 S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Brand 24 za 2018 rok
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Obszar finansowy

•

• model biznesowy oferta produktowa
•

•

Obszar operacyjny

• umowy finansowe
•

• inwestycje
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Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Brand 24 za 2018 rok

Wybrane dane  finansowe Sytuacja finansowa 10

Konsolidacja
obejmowane jednostki, nad Brand 24 S.A. posiada .

Sprawozdanie finansowe Grupy Brand 24 sprawozdanie
finansowe Brand 24 S.A. oraz jednostki Brand 24 Global Inc.

Prezentacja informacji nt. Grupy Brand 24
operacyjna Grupy jest prowadzona w mierze przez

a nie istotnych w ze
z podmiotami jedynie postanowienia umowy

w Grupie.
W konsekwencji w ramach niniejszego sprawozdania z komentarze nt.

na wyniki operacyjne oraz dane finansowe zaprezentowano
dla Grupy Brand 24.

z Standardami Finansowej
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 jest zgodnie z

Standardami Standardami
Finansowej oraz interpretacjami wydanymi przez

zatwierdzonymi przez
.

Sprawozdanie Finansowe za rok 2017 dla jednostki
Brand 24 S.A. zgodnie z Polskimi Standardami . Dane

za rok 2017 tak aby danym za rok
2018, zgodnie z MSSF oraz dla Grupy

Brand 24.

Grupy Brand 24
Grupy prowadzona jest w ramach Brand 24 S.A. (Emitent,

Brand 24, Jednostka jest liderem na polskim rynku
monitoringu Internetu oraz Brand24 Global Inc.

odpowiada za spoza Polski.
Emitent w 2011 roku jako akcyjna. Podstawowym
przedmiotem jest do oprogramowania
internetowego monitoring w sieci.
Grupa Brand 24 posiada 4 biura w Polsce zlokalizowane we
Warszawie, i Krakowie.

utworzona i zgodnie z prawem stanu Delaware (USA). Emitent posiada
100% liczby w tej . prowadzi

do Emitenta na terytorium Zjednoczonych i dostarcza
identyczne jak Brand 24 S.A. operacyjna sprowadza do roli dystrybutora

jakie Brand 24 S.A, a zarazem nie handluje innymi .
oraz Emitent od 2016 roku agreement

przedmiotem jest dystrybucja produktu Brand24 na terytorium Zjednoczonych oraz
stron w celu zapewnienia odpowiedniej klientom ze Zjednoczonych.

od 2018 roku Emitent skonsolidowane sprawozdania finansowe,
wyniki Jednostki oraz . Wyniki konsolidowane

.

Brand 24 S.A. tworzy w wchodzi ona
jako podmiot oraz Brand24 Global Inc. z
w USA, w Brand 24 S.A. posiada 100% .
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Brand 24
Emitent jest i oprogramowania analitycznego Brand24 do
monitorowania w Internecie, m.in. w mediach na blogach,
forach oraz w serwisach informacyjnych.
Oprogramowanie Brand24 zgodnie z kryteriami zdefiniowanymi przez zbiera
i analizuje publiczne wzmianki na temat marek, oraz
poruszanych monitorowane kluczowe. Oprogramowanie

jest w wersji web (za internetowej) oraz w formie
aplikacji mobilnej na z systemem Android oraz iOS.

/ Model biznesowy/oferta produktowa 

• uzyskanie informacji o klientach zrozumienie ich preferencji w celu lepszego dostosowania
komunikacji i marketingowych.

• dotarcie do obecnych i potencjalnych oraz generowanie
.

• korespondencji z klientami tam
gdzie pojawia dyskusja na temat danej marki czy produktu. Pozwala to punktowo

na wizerunek marki, co na lepsze jej postrzeganie oraz wzrost
poziomu zadowolenia .

• odnalezienie tzw. , czyli na aktualne trendy w konkretnej
to dodatkowe promowanie danej marki przy z

osobami cenionymi w danym .

w Brand24 w Internecie poprzez:
• wizerunku, szybkiemu do dyskusji na temat firmy czy produktu

o
• marketingowych, na jej
• konkurencji,
• z i z nimi interakcji

w miejscu pozostawienia tej komunikacji.
Emitent posiada na krajowym rynku monitoringu Internetu, a
rozwija na arenie . Potwierdzeniem wysokiej Brand24
liczne bardzo dobre recenzje i opinie .

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Brand 24 za 2018 rok



Technologia
Technologia wykorzystywana przez stworzona przez

i . Od ponad 7 lat technologia ta jest
czas rozwijana a jej cechami charakterystycznymi :
• w czasie rzeczywistym,
• uzyskania do oprogramowania w dowolnym czasie, z

dowolnego miejsca na ziemi i z dowolnego z do
Internetu,

• automatyzacja procesu wyszukiwania poruszanych w Internecie
przy wykorzystaniu technologii big data (wykorzystanie
internetowych, ang. crawler

• archiwizacja wzmianek identyfikowanych dla i obecnych
oraz archiwalnych, przy kolejnych

wyszukiwanych,
• serwisy

blogi czy serwisy prasowe,
• na bez potrzeby

proporcjonalnego osobowego oraz zmiany technologii,
• czasu i automatyzacji analityki

i sentymentu.
Oprogramowanie dostarczane jest w formacie SaaS (ang. software as service) w
chmurze publicznej w kilku wariantach abonamentowych w wersjach
dedykowanych rynkowi polskiemu oraz wersji globalnej.

/ Obszar operacyjny

Model SaaS
Oprogramowanie SaaS, stanowi jeden z modeli chmury obliczeniowej, coraz

tradycyjne oprogramowanie klientom na
wykorzystywanych podniesienie i
wykorzystywanych . SaaS jest najbardziej segmentu Cloud
Computing na dostarczeniu aplikacji oraz infrastruktury
do jej .

produktu w formie SaaS polega na zdalnym oprogramowania przez
Internet. W ramach SaaS m.in.

oraz i przez nie oferowanych. Przychody
z SaaS generowane poprzez pobieranie z

abonamentowych za do oprogramowania. Istnieje wiele dodatkowych modeli
pobierania m.in. za wolumen, funkcje, limity wykorzystania

.

oprogramowania w formie SaaS niesie za po
stronie klienta, jak i dostawcy. wymieniane dla klienta to:

• na kosztach infrastruktury, wsparcia i serwisu,
• uproszczenie procesu implementacji aplikacji czas oraz marginalne

koszty implementacji) dotyczy to aktualizacji oprogramowania do najnowszej
wersji, wykonywana jest przez automatycznie i
ze strony klienta,

• cykliczne i stosunkowo niskie abonamentowe zamiast wysokiego
jednorazowego kosztu zakupu oprogramowania i infrastruktury,

• na dostosowanie oferty do potrzeb,
• produktu wraz ze wzrostem zapotrzebowania ze strony klienta,
• korzystania z aplikacji z dowolnego miejsca za

stacjonarnych i mobilnych.

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Brand 24 za 2018 rok
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oprogramowania Emitenta firmy do 50
ponad 50% liczby klientami

Emitenta znane, rozpoznawalne globalnie lub regionalnie marki.

zaprezentowano nt. liczby z
Brand24 przez aktywnych kont na koniec w
latach 2015 - 2018 roku.

Grupy Brand 24 wykorzystuje oprogramowanie na potrzeby .
W zakresie klienci z Brand24 to agencje
(interaktywne, SEM/SEO, PR, domy mediowe), oprogramowanie przy
projektach wykonywanych na rzecz trzecich. Grupa Brand 24 monitoruje

kluczowych dla z ponad 100 m.in. z
USA, Wielkiej Brytanii, Polski, Indonezji, Kanady, Singapuru,
Arabskich oraz Australii. W gronie Brand 24 takie
marki jak Intel, Carlsberg, IKEA, Raiffesen Raiffeisen Polbank, H&M, Vichy,
GlaxoSmithKleine, czy Credit Agricole.

roku. 

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Brand 24 za 2018 rok
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Zdarzenia operacyjne
przedstawiono wydarzenia o charakterze operacyjnym jakie

miejsce w 2018 roku:
• Integracja Brand24 z nowymi serwisami internetowymi, co pozwoli na

jeszcze bogatsze i nowych (np. Yelp, TripAdvisor)
• Wprowadzenie rekurencyjnych w polskiej wersji znacznie

rozliczanie klientom za korzystanie z Brand24.
to powinno pozytywnie na

• Uruchomienie nowej - z rekomendacjami i
wzmiankami na temat marki czy produktu. Umieszczanie takich informacji na
stronach Brand24 ma pozytywny na ich postrzeganie przez

• Najpopularniejsze Hashtagi nowej funkcji
najpopularniejszych dla danego projektu.

klientom kampanii marketingowych
realizowanych z

• Uruchomienie analityki geograficznej wzmianek, pomaga kraje
najmocniej na wybranej marki.

• rocznych. Mechanizm na
na , a zatem ulepszenie retencji.

• Uruchomienie nowego algorytmu detekcji pozwoli na podniesienie
serwowanych w wersji zagranicznej Brand24, a tym samym

na takie jak konwersja z kont testowych na oraz
.

• Przekroczenie poziomu 1 mln PLN dla powtarzalnych
(MRR) w GK Brand 24.

• Start nowego systemu na szybsze wczytywanie i
panelu aplikacji.

• Uruchomienie nowego systemu analizy sentymentu,
algorytmu wykrywanie wzmianek o zabarwieniu pozytywnym,
negatywnym i neutralnym.

Inne istotne wydarzenia
Poza opisanymi zdarzeniami operacyjnymi w okresie sprawozdawczym nie miejsca
inne istotne wydarzenia, Grupy Brand 24.

Istotne zdarzenia po okresu sprawozdawczego
Po okresu sprawozdawczego nie zdarzenia istotne dla Grupy

Brand 24.

Umowy finansowe
Grupa w trakcie okresu sprawozdawczego jednorocznym kredytem w rachunku

do maksymalnej 1 mln udzielonym Emitentowi przez Alior Bank S.A. Termin
umowy kredytowej przypada na 21 czerwca 2019 roku.

Emitent jest do lub do nieprzekazywania w jakiejkolwiek formie
akcjonariuszom lub innym uprawnionym osobom kwot 0.01%
zysku netto wypracowanego w danym roku przez Emitenta, dywidend lub innych

z w kapitale Emitenta, jak do nieprzekazywania tym
osobom innych z posiadanych przez nich akcji bez
uprzedniej pisemnej zgody Alior Bank S.A. w okresie umowy kredytowej.
W 2018 roku z Grupy Brand 24 nie lub gwarancji.

Emisje
W 2018 roku Brand 24 S.A. nie .

Inwestycje
Emitent rozwija w oparciu o generowane z jak o
finansowanie . 3,5 mln pod koniec 2017 roku od .
W 2018 roku poniesione inwestycyjne na prace rozwojowe nad produktem w

1 174 tys. . Grupa stale rozwija produkt, tak aby potrzebom i
na rynku.

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Brand 24 za 2018 rok
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BRAND 24

Gru 2016 Gru 2018

2.2x skalowalny
biznes

2016 vs. 2018

2.4x
W OSTATNICH 2 LATACH

dane

3 096
NA KONIEC ROKU

11.8 mln
PLN

ROCZNYCH

1.1 mln
PLN MRR
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Grupa Brand 24 rok 2018 z przychodami skonsolidowanymi na poziomie 11.8 mln co w
do roku poprzedniego jest o 4.4 mln (+59%). Tak wzrost

pozyskaniu liczby nowych (wzrost r/r o 41%).
Skonsolidowana EBITDA Grupy w okresie sprawozdawczym 69 tys. PLN. Grupa sukcesywnie

zasoby IT, potrzebne do szybszego rozwoju produktu oraz poprawia procesy jak i
procesy klienta. Grupa na pozyskanie nowych . Wydatki te
finansowane z Grupy oraz pozyskanymi z emisji
akcji, miejsce w IV kwartale 2017 roku.
Grupa realizuje plan przedstawiony inwestorom w czasie IPO i konsekwentnie zmierza w
na linii zysku. Realizacja Programu Motywacyjnego za rok 2018 na
operacyjnym . realizacji przedstawione w dalszej sprawozdania.

+2.1

+4.4

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Brand 24 za 2018 rok
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Na koniec 2018 roku Grupa 3 096 aktywnych
swojego autorskiego co w do 2017 roku jest
wynikiem o 900 (2 196 aktywnych kont na koniec 2017
roku).

charakteryzuje wysokie historyczne tempo wzrostu liczby
w okresie 2016-2018 liczba netto o 2 209, co
oznacza tempo wzrostu (CAGR) dla wspomnianego okresu
na poziomie 52%.

Grupa obecnie skupia przede wszystkim na globalnej, na
rynkach . firmy z ponad 100

.

52%
CAGR 2016 2018

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Brand 24 za 2018 rok
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MRR reprezentuje przychody z
za do Brand24 cyklicznie.

W okresie 2016-2018 wzrostowi liczby dynamiczny
wzrost powtarzalnych (MRR Monthly
Recurring Revenue) na poziomie 61% CAGR.

Na koniec 2017 roku MRR 704 tys. PLN. W grudniu 2018 roku
MRR do poziomu 1 122 tys. PLN co oznacza wzrost o prawie +60%.

Wersja globalna istotnym motorem
wzrostu oraz liczby Brand 24, a jej w opinii

jest kluczowy dla wzrostu w .

61%
CAGR 2016 2018

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Brand 24 za 2018 rok
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ARPU Zagranica
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USD

Wzrostowi liczby towarzyszy wzrost przychodu
na klienta (ARPU average revenue per user), w

2018 roku 358 PLN.

ARPU wersji Polskiej (318 PLN) i Zagranicznej (110 USD)
odpowiednio o 15 PLN i 9 USD w do 2017 roku.
ARPU (358 PLN) w analogicznym o 28 PLN mimo
kursu dolara, w 2018 roku w do

kursu roku 2017.



3. 

Grupa w 2018 roku przychody na poziomie 11.8 mln . W do
poprzedniego roku wzrost o 4.4mln (+59%), jest w

efektem dynamicznego wzrostu liczby aktywnych z
Brand24 oraz poprawy ARPU. Liczba w trakcie 2018 roku
netto o 900 aktywnych kont, co oznacza wzrost o 41% stanu na koniec

2017 roku. liczby stanowi efekty intensywnego rozwoju wykorzystywanych
oraz .

bazy aktywnych na koszty .
Grupa na produktu poprzez rozbudowywanie

Brand24, co w perspektywie czasu powinno na dalsze bazy
. Ponadto w okresie sprawozdawczym Brand 24 SA

czego efektem koszty z
na notowane na rynku NewConnect. wysokiej dynamice wzrostu Grupa
jest w stanie koszty i konsekwentnie do .
Grupa w kosztach, zgodnie z MSSF, programu motywacyjnego,

ma istotny na wyniki w roku 2018 jak i 2017.

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Brand 24 za 2018 rok
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3. 

Grupa Brand 24 na podstawie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24
S.A. z dnia 19 grudnia 2018 roku sprawozdanie finansowe zgodnie z

Standardami Standardami
Finansowej oraz interpretacjami wydanymi przez

zatwierdzonymi przez .

Grupa na podstawie polityki opartej o o
korekt, ze zmian rachunkowych, na wyniki roku

sprawozdawczego. dokonane na potrzebny z
LARQ S.A. oraz Programu Motywacyjnego . Podsumowanie tych zmian
przedstawione .

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Brand 24 za 2018 rok
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3. S

niematerialne i prawne,
skapitalizowane na produktu Brand24 oraz aktywa z prawa

do gdzie Grupa rozpoznaje z
kryteria leasingu, zgodnie z MSSF 16. W aktywach obrotowych

najistotniejsza zmiana dotyczy rozdysponowania pozyskanych z
emisji prywatnej akcji serii I. Pozyskane przeznaczone na
Brand24, m.in. na programistycznego, co powinno

produktu na rynku monitoringu internetowego.
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W z pozyskaniem finansowych z emisji akcji serii I utworzona pozycja
zapasowych, stanowi .

Po stronie odzwierciedleniem zastosowania MSSF 16 jest pozycja z
leasingu. Grupa w ramach leasingu rozpoznaje umowy wynajmu

powierzchni biurowych oraz .
Znaczna zmiana widoczna jest w pozycji do wykonania .
Klienci coraz na zakup abonamentu na okres jeden co

na odroczonych Grupy prezentowanych w tej pozycji.
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3. 

tak jak w latach poprzednich, inwestuje wszystkie ze
produktu w jego i zasoby dedykowane bazy . Ujemne

z firmy.

inwestycyjna jest realizowana poprzez prace rozwojowe nad
Brand24, tak aby potrzebom i na runku.

z finansowej
z leasingu z zastosowania MSSF 16

i wynajmu powierzchni biurowych.

Prognozy finansowych
Emitent nie prognoz finansowych na rok 2018.

w dniu 18 2018 r. LARQ SA dla Emitent jest
w finansowych,

na 2018 rok.
LARQ SA wzrost liczby aktywnych przez Emitenta o 34%
do 2 935, wzrost ze o 42% do 10.8 mln oraz EBITDA na poziomie
0.9 mln . te oparte o Polskie Standardy jako GK Brand 24
dotychczas wyniki w tym .

ww. w zakresie (dane finansowe w oparciu o wyniki
przygotowania prognozy):

• liczba 3 096 w stosunku do prognozowanej liczby 2 935 ;
• skonsolidowane przychody ze 12.0 mln . Prognoza poziom

na poziomie 10.8 mln ;
• skonsolidowana EBITDA -0.8 mln przy prognozie na poziomie -0.9 mln

.
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Perspektywy i czynniki rozwoju

• ryzyko operacyjne
• ryzyko finansowe

PERSPEKTYWY

ROZWOJU

ORAZ

RYZYKA

I ZAGROŻENIA
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rozwojowi pozyskania klienta, obecnie Emitenta realizowana jest w oparciu o ruch (inbound marketing), polega na odbiorcom
samodzielnego odnalezienia w Internecie oprogramowania Brand24, przetestowanie go oraz zakupienie do niego w zautomatyzowany i przy
minimalnym kontakcie z pracownikami Grupy; w do tradycyjnych marketingowych, marketing oparty o ruch polega na ekspozycji produktu

klienta oprogramowania takiego jak Brand24.

poprawie konwersji z wersji testowej do wersji co poprzez
1) tzw. konwersji, czyli drogi musi aby klientem oraz
2) i danych, jakie otrzymuje po konta.

utrzymanie klienta. Jednym z kluczowych firmy w modelu SaaS jest minimalizacja liczby z
do oprogramowania (tzw. churn . Warto jednak na obecnym etapie edukacji rynku, wykorzystuje oprogramowanie do monitoringu Internetu

projektowo (czyli przez stosunkowo czas), w celu monitoringu konkretnej kampanii reklamowej, konkursu lub w ramach cyklicznych . W takim modelu
nie jest wykorzystywane w codziennej pracy. Dlatego jednym z na lata jest edukacja, pokazuje oprogramowanie Brand24 jako produkt

codziennego dla firm i .

Celem Emitenta jest wzrost dla akcjonariuszy, przejawem istotne generowanych finansowych w oparciu o dynamiczny wzrost liczby
jako . Oczekiwany wzrost powinien realizacji :

:

unifikacja poprzez wersji polskiej i globalnej,
utrzymaniu i umocnieniu pozycji lidera na krajowym rynku monitoringu
sieci Internet i

wzmocnienie pozycji na arenie poprzez skali i
na pozyskiwaniu dalszego rozwoju i

udoskonalania oprogramowania Brand 24, poprawa
skali i efektywnemu Grupy
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Realizacja strategii w perspektywie kilkunastu finansowana oparta o oraz pozyskane w 2017 roku z emisji akcji

serii I w 3,5 mln PLN brutto. te przeznaczona na:

(i) oprogramowania Brand24, poprzez
zatrudnienia w zespole

Zgodnie z strategii, zatrudnienia w zespole

pozwoli na usprawnienie oprogramowania Brand24,

:

• konwersji z wersji testowej do wersji

• poprawie

produktu

• Brand24, pozwoli na od

na i

4. Strategia Brand 24 

(ii) oraz na marketingowych na celu
dynamiki pozyskiwania .

marketingowych pozwoli na dalszy

pozyskania klient w oparciu o ruch (inbound marketing),

innymi poprzez:

• tworzenie edukacyjnych dla segmentu, w Grupa Brand 24 operuje,

• animowanie dyskusji z

• w konferencjach, webinarach oraz warsztatach

• dbanie o to aby produkt na szczycie list w wyszukiwarkach

internetowych, oraz prowadzenie kampanii reklamowych,

• budowanie relacji z osobami w Internecie,

• programy afiliacyjne.
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Emitent na rynku tzw. w chmurze. Chmura obliczeniowa jest
modelem przetwarzania danych opartym na szeregu dostarczonych
przez . Za chmury oferowany
jest oprogramowanie oraz konieczna infrastruktura. Tego typu model
dystrybucji oznacza zakupu licencji oraz

instalowania i administrowania oprogramowaniem u
konsumenta. w chmurze
jest swoista standaryzacja, oznacza to, nie jest tworzona pod
konkretny podmiot, lecz dla szerokiej grupy i zawiera pakiet
ustandaryzowanych .

chmury polega na przeniesieniu na
serwer i udzielenie do niego poprzez komputery klienckie (np. za

internetowej). Tego rodzaju
powoduje, za zapewnienie odpowiedzialny jest
dostawca (po stronie serwera), a jej funkcjonowania

jest od samego serwera.

4. Perspektywy i czynniki rozwoju

Oprogramowanie SaaS (Software-as-a-Service) stanowi jeden z modeli
chmury obliczeniowej coraz tradycyjne
oprogramowanie klientom na
wykorzystywanych podniesienie
i wykorzystywanych . Jednym z czterech

w ramach rynku Cloud Computing jest
wspomniany model SaaS.
Obecnie w modelu SaaS oferowany jest szeroki wachlarz aplikacji,

szerokie spektrum w .
Coraz liczba globalnych graczy w dziedzinie oprogramowania
zaczyna swoje produkty w modelu SaaS np. Microsoft czy
Adobe Systems.

w modelu SaaS oferowane jest oprogramowanie typu:

• aplikacje do :

CRM zarzadzanie relacjami z klientami,

ERP planowanie

CSM dostaw,

PLM cyklem produktu.

• zasobami ludzkimi,

• aplikacje biurowe typu Microsoft Office i podobne,

• systemy poczty elektronicznej,

• systemy (CMS),

• programy analizie ruchu w serwisach WWW,

• aplikacje z zarzadzaniem projektami,

• aplikacje

• systemy handel w sieci (e-commerce).
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nie widzi istotnych ryzyka ani na jakie w kontynuacji swojej . Z uwagi na to, Brand 24 na rynku nowoczesnych technologii

na doskonali swoje produkty tak aby trendom i oczekiwaniom i tym samym ryzyka ponadstandardowej rezygnacji z

. zamieszczono informacje nt. najistotniejszych ryzyk .

Ryzyko operacyjne Opis ryzyka

Pozyskanie klienta jest realizowane w oparciu o ruch (inbound marketing), zadaniem jest odbiorcom
samodzielnego odnalezienia w Internecie oprogramowania Brand 24, przetestowanie go oraz zakupienie do niego przy
minimalnym kontakcie z pracownikami Grupy. Oprogramowanie Brand 24 sprzedawane jest poprzez Emitenta. Klient
rozpoczyna korzystanie z Grupy po zaakceptowaniu zamieszczonego na stronie internetowej Emitenta regulaminu. Z
aktywacja konta danego z Brand 24 przez okres . Po okresu

ma prawo plan abonamentowy, po z oprogramowania Brand 24 przez czas trwania
abonamentu. Abonament przez odnawia automatycznie, chyba rezygnacji z . W przypadku
rezygnacji z traci do oprogramowania. Skuteczne pozyskiwanie i utrzymanie przez jest od
wielu (m.in. marketingowych, oferowanego produktu, poziomu wyedukowania klienta,

ze monitoringu Internetu, otoczenia konkurencyjnego, regulacji prawnych lub polityki cenowej).

rynku SaaS 

SaaS znajduje na etapie szybkiego wzrostu i rozwoju. W standardy wprowadzane zmiany i
. Brak dostosowywania do tych zmian powoduje ryzyko, pozycja konkurencyjna .

W celu minimalizacji ryzyka na dostosowuje model biznesowy do w . na
monitoruje rynek i dopasowuje i do .

danych 

funkcjonowania Brand 24 dane gromadzone z publicznej sieci Internet, a dane nabywane od
np. Microsoft, Facebook. Istnieje ryzyko, zmieni lub cena pozyskania danych, co na

dla .

operacyjna Grupy opiera na jednej podstawowej do oprogramowania do monitoringu
Internetu, w tym Brand 24, w wersjach, tj. przeznaczonej na rynek polski i na rynek globalny. Grupa praktycznie
nie generuje w obszarach innych do oprogramowania Brand 24.
Pod produktowym przychody generowane przez nie zdywersyfikowane. W przypadku istotnego spadku popytu rynkowego na
oprogramowanie Brand 24 (np. w wyniku utraty przewagi konkurencyjnej technologii Grupy, na rynku lub w konsekwencji innych
negatywnych lub Grupa jest na ryzyko spadku .
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Ryzyko operacyjne Opis ryzyka

Ryzyko zmiany preferencji 

odbioru sieci Internet 

Internet jest szybko na pojawienie oraz wzrost
. Nie da sieci Internet oraz sposobu komunikacji oraz konsumpcji zawartych w niej

. Tego typu zmiana m.in: (i) wprowadzenie i kosztownych zmian w produkcie oferowanym przez
istotnie Grupy, (ii) modelu biznesowego, (iii) czasu na dostosowanie, (iv)
pozycji konkurencyjnej.

trzecich 

na agregacji w Internecie oraz takiej agregacji Grupa musi z
naruszenia praw na dobrach niematerialnych osobom trzecim, w gdyby Grupy

poza wykorzystanie trzecich w ramach dozwolonego prawa cytatu. Emitent wskazuje, potencjalne negatywne
wykazania przez dany podmiot jego praw przez Grupy, w z potencjalnymi dotkliwymi konsekwencjami
w zakresie odszkodowawczych, o zaniechanie wykorzystywania lub zawarcia stosownej umowy licencyjnej przez

.

pracownicy, jak i Emitenta osobami aktywnymi w rodzaju mediach, m.in.
publicznie, czy w dyskusjach. Emitent nie ich prywatne wypowiedzi czy nie

negatywnie odebrane przez i z Grupy negatywny na jej .

Brand 24 S.A. korzysta z system indeksowania
tworzenia aplikacji mobilnych oraz dostarczania infrastruktury na zlokalizowany jest produkt. W przypadku

systemowych, awarii, utraty oprogramowania, czy ataku na systemy komputerowe przez osoby
trzecie, Grupa na ryzyko przestoju w swojej operacyjnej, co w konsekwencji naruszeniem z
partnerami publicznymi i prywatnymi, pogorszeniem reputacji Grupy i .
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Ryzyko operacyjne Opis ryzyka

Na skutek celowego trzecich, nieuczciwych lub jak lub
albo poufne dane Emitenta, Grupy i Brand 24 ujawnione

nieuprawnionym osobom. Ujawnienie danych osobowych, jak innych informacji, w tym informacji
Grupy lub trzecich.

przetwarzaniem danych 
osobowych 

W toku swojej Emitent przetwarza dane osobowe swoich jak jest podmiotem dane osobowe w
imieniu swoich . Emitent tworzy bazy informacji publicznie w sieci Internet przez tej sieci poprzez
agregowanie po kluczowych. Tworzenie i rozbudowa tych baz w automatyczny poprzez
oprogramowania. Oprogramowanie Brand 24 korzysta z informacji powszechnie dobrowolnie przez
Internetu, lub powinni powszechnej i bardzo ograniczonego na dalsze rozpowszechnianie
informacji wprowadzonych przez nich do sieci Internet. Niemniej jednak na Emitencie przetwarzania danych osobowych w

zgodny z prawem.

technicznymi 

Przedmiotem jest oprogramowania w konwencji SaaS (Software as a service) w oparciu o autorskie oprogramowanie i
internetowe oraz do trzecich. systemu wymaga utrzymania infrastruktury

informatycznej po stronie oraz . W z jest na ryzyko awarii
oprogramowania, elektronicznych oraz infrastruktury informatycznej. W celu minimalizacji ryzyka awarii w infrastrukturze,
wprowadzone procedury i danych przetwarzanych przez oraz zdywersyfikowana jest z
podmiotami trzecimi.
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Ryzyko finansowe Opis ryzyka

liz
utowych 

polskiej 

icznych 
w na 

Ryzyko zmian stopy procentowej 
Ryzyko stopy procentowej jest ze zmianami z kredytami.
Kredyty przez oprocentowane na bazie zmiennych procentowych (WIBOR) o z
odsetkami w okresach .

Ryzyko zmiany cen

Brand 24 jest w oparciu o system cyklicznych przy czym oferowane cenniki
od zakresu . Emitent na monitoruje parametry

w ofercie i w przypadku istotnych od podejmowane decyzje
dokonania ewentualnych korekt w tym obszarze.

Ryzyko
na monitoruje poziom posiadanych przez pryzmat oczekiwanych do oraz

poza . W z pozyskaniem z emisji akcji serii I oraz elastycznego wykorzystania z posiadanego
kredytu w rachunku Emitent nie identyfikuje w obszarze Jednostki oraz w tym

posiadanych .

nie wykorzystuje dedykowanych finansowych w celu aspektami ryzyka finansowego.
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•

• Rada Nadzorcza
•

Akcje i akcjonariat

•

• struktura akcjonariatu
• program motywacyjny
• akcje w obrocie na NewConnect

OŚWIADCZENIE

W SPRAWIE

ŁADU
KORPORACYJNEGO
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Zasada nr 5 - powinna ze
potrzeb indywidualnych. W tym celu poza

powinna dla danej
relacji inwestorskich na stronie www.GPWInfoStrefa.pl

Komentarz
Zasada jest stosowana w ograniczonym zakresie tj. z wykorzystywania

relacji inwestorskich na stronie www.GPWInfostrefa.pl.
W ocenie aktualizowana sekcja relacji inwestorskich prowadzony w
ramach korporacyjnej strony internetowej jest wiedzy dla

.

Zasada nr 16 - Emitent publikuje raporty w terminie 14 dni od
( )

Komentarz
W opinii publikowane raporty okresowe oraz informacje prezentowane na
korporacyjnej stronie internetowej Akcjonariuszom oraz Inwestorom

do kompletnych i informacji obraz sytuacji
. kwartalnie o liczbie w terminie

15 dni od

Stosowane zasady korporacyjnego
W roku obrotowym 2018 Emitent do stosowania zbioru zasad
korporacyjnego w dokumencie Praktyki Notowanych na

. Dokument, o mowa jest na stronie
internetowej rynku NewConnect, w dobrym praktykom
(https://newconnect.pl/dobre-praktyki).
Emitent stosowanie zasad korporacyjnego w ww.
dokumencie za wskazanych .

Zasada nr 1 - powinna i
z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z

nowoczesnych technologii, oraz szeroki
do informacji. w jak najszerszym stopniu z tych metod,

powinna z inwestorami i analitykami,
transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci

Internet, przebieg obrad i go na stronie internetowej.

Komentarz
Zasada jest stosowana w ograniczonym zakresie tj. za
transmitowana obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet,
rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej.

transmitowana obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci
Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej

by koszty do dodatkowej informacyjnej takiego
dla . Informacje walnych

publikowane na w formie oraz na stronie
internetowej Brand 24 S.A.
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Zmiany w kapitale w 2018 roku
W dniu 18 stycznia 2018 roku zarejestrowane

w drodze emisji 110.000 akcji serii I.
Ponadto w dniu 26 listopada 2018 r. w z
z Programu Motywacyjnego 2016-2017 uchwalonego na podstawie
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 2016 roku i

przez tego Programu o 7.762
akcji serii G w sprawie

.

Struktura
podstawowy

Na 31 grudnia 2018 roku z 2.007.302 akcji
na okaziciela o nominalnej 0.10 w tym:

• 1 000 000 akcji serii A;
• 538 400 akcji serii B;
• 15 384 akcje serii C;
• 71 769 akcji serii D;
• 13 267 akcji serii E;
• 86 000 akcji serii F;
• 172.482 akcji serii G (7.762 akcje niezarejestrowane w KRS);
• 110 000 akcji serii I.

warunkowy
Na podstawie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25

2016 roku w sprawie warunkowego
w drodze emisji akcji serii G, pozbawienia dotychczasowych

akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G oraz w sprawie zmian Statutu
warunkowo o nie

17 248.20 PLN w drodze emisji nie 172 482 akcji imiennych serii
G, o nominalnej 0.10 PLN i nominalnej nie

171248.20 PLN.
Warunkowe dokonane w celu
przyznania praw do akcji serii G przez posiadaczy
subskrypcyjnych serii A od numeru 000.001 do numeru 172 482, emitowanych na

5. Akcje i akcjonariat

podstawie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25
2016 roku numer 4/16 w sprawie emisji subskrypcyjnych serii A z prawem do

akcji serii G oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
subskrypcyjnych serii A w z Programem Motywacyjnym dla

oraz kluczowych i .
Ponadto na podstawie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18

2017 roku w sprawie warunkowego w
drodze emisji akcji na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru akcji na okaziciela serii H oraz w sprawie zmian
Statutu warunkowo o nie

10 214.30 PLN w drodze emisji nie 102 143 akcji na
okaziciela serii H o nominalnej 0.10 PLN i nominalnej nie

10 214.30 PLN. Warunkowe
dokonane w celu przyznania praw do akcji serii H przez posiadaczy

subskrypcyjnych imiennych serii B od numeru 000.001 do numeru 102 143
emitowanych na podstawie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia
18 2017 roku, w sprawie emisji subskrypcyjnych serii B z prawem
do akcji serii H oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

subskrypcyjnych serii B w z Programem Motywacyjnym kluczowych
i .

docelowy
Zgodnie z 4 ust. 7 Statutu o

nie 14 445.40 PLN w drodze emisji 144 454 akcji na okaziciela o
nominalnej 0.10 PLN akcja. z dnia 30 2017

roku dokonano emisji nie 110.000 akcji na okaziciela serii I w ramach
docelowego o nominalnej 11 000.00 PLN.

W z przez na
niniejszego sprawozdania jeszcze

w ramach przewidzianego w 4 ust. 7
Statutu o nie 3 445.40 PLN.

Akcje
Emitent oraz nie akcji Brand 24 S.A.
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Struktura akcjonariatu
zaprezentowano akcjonariatu na niniejszego

sprawozdania.

5. Akcje i akcjonariat

Akcje w obrocie na NewConnect
W obrocie notowanych jest 1.999.540 akcji . Akcje te notowane pod

24 i z oznaczeniem 24 .
Poza obrotem znajduje 7.762 akcji wyemitowanych w listopadzie 2018 roku w
ramach warunkowego.

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Brand 24 za 2018 rok

Wybrane dane  finansowe Sytuacja finansowa 36

36%

12%
12%

10%

30% Larq Growth Fund I FIZ

Piotr Wierzejewski

Venture Inc S.A.

Pozostali



W ramach Programu Motywacyjnego 2018-2020 uprawnieni mogli nie 102 143
akcje na okaziciela serii H. Warunkiem uzyskania uprawnienia do akcji jest
pozostawanie w czynnym stosunku z Emitentem oraz nieprowadzenie
konkurencyjnej wobec Emitenta. Ponadto uzyskanie uprawnienia do akcji jest od

przez odmiennie w odniesieniu do z
lat 2018-2020 (dane przedstawione Polskich Rachunkowych):

Program daje aby akcji (nie 50% pakietu przeznaczonego dla danego
uczestnika programu) przyznana za . Taki
mechanizm ma zainteresowanie w najbardziej utalentowanych .

W ramach Programu Motywacyjnego 2018-2020 Emitenta uprawniony do przyznawania
do 7 666 akcji serii H Emitenta uznania .

Emitenta ulec w wyniku realizacji przez posiadaczy
subskrypcyjnych serii B o nie 10 214.30 PLN, o ile dokona rejestracji

warunkowego oraz z tym zmiany Statutu oraz
w Programie Motywacyjnym 2018-2020. Program Motywacyjny

2018-2020 rozliczany co roku, a jego rozliczenie po zatwierdzeniu
sprawozdania finansowego Emitenta za 2020 roku, zgodnie ze warunkami Programu
Motywacyjnego.

5. Akcje i akcjonariat

Program motywacyjny
W realizowany jest obecnie jeden program motywacyjny okres
2018-2020

Program Motywacyjny 2018-2020 jest skierowany do kluczowych i
Emitenta. Sadowski oraz Piotr Wierzejewski nie

niniejszym programem. Program stanowi dodatkowy mechanizm
kluczowych i do pracy i na rzecz Emitenta,
a silniejsze z Emitentem, co ma do
stabilnego wzrostu Emitenta, czego beneficjentem wszyscy
akcjonariusze Brand 24. Liczba uprawnionych nie przekroczy 149 .
Program Motywacyjny 2018-2020 realizowany w trzech okresach
rozliczeniowych (2018, 2019 oraz 2020).

cele postawione na rok 2018. Rezultaty przedstawione
w tabeli . Skonsolidowane przychody oraz wynik netto Grupy, na potrzeby
ustalenia poziomu realizacji programu motywacyjnego,
przedstawione opisanych w
sprawozdaniu z . Dane te oparte o o i nie

ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
przygotowane w oparciu o MSSF. Cele programu motywacyjnego ustalone w
regulaminie zgodnie z zasadami
zgodnymi z o .
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Year w konkursie The Next Web Startup 

Awards. Dyrektor Marketingu roku wg 

Kreatywnych w Biznesie Magazynu Brief. 

Social Media". 

Sadowski

informatycznej, z czego 

Rada Nadzorcza

W 2018 roku w Rady Nadzorczej osoby:

• Chruszczewski Rady Nadzorczej

• Mariusz Rady Nadzorczej

• Roszkowski Rady Nadzorczej

• Maciej Rady Nadzorczej

• Adam Michalewicz Rady Nadzorczej.

Do dnia niniejszego sprawozdania nie miejsca zmiany w
Rady Nadzorczej .

Piotr Wierzejewski

W 2018 roku oraz do dnia niniejszego sprawozdania
dwuosobowo w :
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•

lub organem administracji publicznej
•

• informacja o zatrudnieniu
•

•

• Autoryzowany Doradca

POZOSTAŁE

INFORMACJE
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przed organem dla lub
organem administracji publicznej
W roku 2018 i do dnia niniejszego sprawozdania przeciwko nie

przed jakimkolwiek ani organem administracji publicznej.

w dziedzinie i rozwoju
Podstawowym produktem tj. aplikacja Brand 24 jest zaawansowanym
monitoringu i ze specjalistycznych oraz

. Emitent stale prowadzi prace na celu udoskonalenia
aplikacji Brand 24 i tym samym na bazie podstawowego produktu kolejne wersje
aplikacji.
W 2018 roku Emitent prace nad usprawnieniem i rozwojem
informatycznego przez swoim klientom. Na

31 grudnia 2018 r. kwota prac rozwojowych 771 tys. .
na te prace informatyczne. Koszty prac

rozwojowych prezentowane w pozycji w aktywach .

i nagrody
Brand 24 jest wielokrotnie nagradzanym monitoringu Internetu i

w Polsce. Jego najbardziej znanym produktem jest monitoringu
i .

zamieszczamy wybrane i :

• Best Startup for Brand24 - Aulery Awards 2012
• Best Debut for Brand24 - Ekomersy Awards 2012
• Best Web App for Brand24 - The Next Web Startup Awards 2013
• Best Customer Support App in Ekomersy Awards 2014
• Best App for Business in Mobile Trends Awards 2014
• High Performer in Social Media Monitoring Apps - G2Crowd Awards 2018
• Deloitte Technology Fast 500 EMEA 2017/2018

Zasady finansowych
Sprawozdania finansowe (jednostkowe oraz skonsolidowane) Brand 24 za 2018 rok

zgodnie z przepisami MSR/MSSF, a zasady
tego sprawozdania zamieszczone w tych

sprawozdaniach finansowych.
Zgodnie z art. 55 ust. 2a Ustawy o niniejsze Sprawozdania z

zawiera ujawnienia dla Grupy Brand 24 oraz dla Jednostki
i tym samym Emitent nie sprawozdania z

Grupy .

Zagadnienia naturalnego
W 2018 roku nie poniesiono na .

Informacja o zatrudnieniu
zatrudnienie w roku 2018 roku :

• 9,09 etatu w Brand24 S.A.;
• 9,09 etatu w Grupie Brand 24.

z uwagi na prowadzonej Emitent
dodatkowo z szerokim gronem w oparciu o umowy cywilnoprawne.

na uwadze w 2018 roku Emitent z ok. 68 osobami
na jego rzecz w zakresie wsparcia informatycznego.

w 2018 roku nie z osobami.

Autoryzowany Doradca
Autoryzowanym jest firma CC Group Sp. z o. o. ul. 89
00-693 Warszawa.
W 2018 roku Emitent z ww. podmiotem w zakresie:
• umowy o autoryzowane doradztwo;
• przygotowania Emitenta do debiutu (m.in. dokumentu

informacyjnego oraz doradczych w tym obszarze.
• o doradztwa w obszarze relacji inwestorskich.

wynagrodzenia z wszystkich ww. w 2018 roku 142 tys. .
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OŚWIADCZENIA

ZARZĄDU
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wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdania finansowe
(odpowiednio jednostkowe oraz skonsolidowane) i dane

zgodnie z przepisami emitenta lub
standardami uznawanymi w skali oraz w

prawdziwy, rzetelny i jasny i Emitenta oraz
jego wynik finansowy, oraz sprawozdanie z Emitenta zawiera
prawdziwy obraz sytuacji Emitenta oraz jego Grupy w tym opis
podstawowych i ryzyk.

Data i zatwierdzenia do publikacji Sprawozdania : 21 marca 2019 r.

Data publikacji Sprawozdania : 21 marca 2019 r.

firmy audytorskiej badanie rocznych
finansowych (odpowiednio jednostkowego oraz skonsolidowanego)

dokonany zgodnie z przepisami, w tym wyboru i procedury
wyboru firmy audytorskiej. Firma audytorska oraz
badania warunki do bezstronnego i
sprawozdania z badania rocznych finansowych zgodnie z

przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki
zawodowej.

Piotr Wierzejewski 
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+48 (22) 440 14 40

Katarzyna Sadowska 
CC GROUP

brand24@ccgroup.pl

Brand 24 S. A.
ul. Strzegomska 138
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