
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  

KINO POLSKA TV S.A. 

z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  

w roku 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu  

w zakresie  podziału zysku za rok 2011 i lata ubiegłe 

Rada Nadzorcza Spółki Kino Polska TV S.A. szczegółowo zapoznała się z przedstawionymi przez Zarząd 

Spółki dokumentami, tj.: 

 sprawozdaniem z działalności Spółki za rok 2011 

 sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2011 

 wnioskiem Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2011 i lata ubiegłe. 

Po wnikliwym przeanalizowaniu przedstawionych przez Zarząd Spółki dokumentów, na podstawie 

art. 382 § 3 ksh, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały, w których stwierdziła iż przedstawione: 

 sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2011 

 sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011 

zostały sporządzone na podstawie prowadzonych prawidłowo ksiąg rachunkowych, zgodnie ze 

stanem faktycznym oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

Rada Nadzorcza podjęła także uchwałę pozytywnie opiniującą wniosek Zarządu Spółki w zakresie 

przeznaczenia zysku Spółki za rok 2011 r. i lata ubiegłe.  

 

Loni Farhi     

___________________ 

Stacey Sobel   

__________________ 

Piotr Orłowski   

___________________ 

Witold Antoni Adamek  

__________________ 

Krzysztof Seweryn Szymański 

___________________ 



SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
KINO POLSKA TV S.A. 

z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV  S.A.  
za rok obrotowy 2011 oraz  sprawozdania zarządu  

z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A.  w roku 2011 
 

 
Rada Nadzorcza Spółki Kino Polska TV S.A. szczegółowo zapoznała się z przedstawionymi przez Zarząd 
Spółki dokumentami, tj.:  
 

 skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Kino Polska TV  S.A. za rok 
obrotowy 2011, 

 

 sprawozdaniem zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2011 
 
 
Po wnikliwym przeanalizowaniu przedstawionych przez Zarząd Spółki dokumentów, na podstawie 
art. 382 § 3 ksh, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały, w których stwierdziła iż przedstawione: 
 

 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kino Polska TV  S.A. za rok 
obrotowy 2011, 

 

 sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2011 
 

 
zostały sporządzone na podstawie prowadzonych prawidłowo ksiąg rachunkowych, zgodnie ze 
stanem faktycznym oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
 

 

Loni Farhi     

___________________ 

Stacey Sobel   

__________________ 

Piotr Orłowski   

___________________ 

Witold Antoni Adamek  

__________________ 

Krzysztof Seweryn Szymański 

___________________ 



SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ KINO POLSKA TV S.A. 

Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2011 

 

Na koniec roku 2011 r. Rada Nadzorcza Kino Polska TV S.A. działała w następującym składzie: 

- Loni Farhi - Przewodniczący Rady 

- Stacey Sobel - Członek Rady 

- Krzysztof Seweryn Szymański - Członek Rady 

- Witold  Antoni Adamek - Członek Rady 

- Piotr Orłowski - Członek Rady  

 

W dniu 6 kwietnia 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało Pana Piotra Skrzypa  

z funkcji Członka Rady Nadzorczej i powołało na tę funkcję Pana Piotra Orłowskiego. 

 

W dniu 17 maja 2011 roku Rada Nadzorcza odbyła 2 posiedzenia, na których podjęto poniższe 

uchwały: 

- zatwierdzenie regulaminu Komitetu Audytu, 

- powołanie członków Komitetu Audytu, 

- wyrażenie zgody na zawarcie umowy produkcyjnej do filmu „ Od pełni do pełni „ na kwotę do 1,5 

mln PLN i przejęciu zobowiązań z tytułu pożyczki udzielonej przez PISF na produkcję tego filmu do 

kwoty 1 mln PLN od spółki zależnej SPI International Polska Sp. z o.o.,    

- wyrażenie zgody na zawarcie umowy produkcyjnej do filmu „Komisarz Blond" na kwotę do 1,5 mln 

PLN, 

-przyznanie premii dla Zarządu za wyniki 2010 roku i wprowadzenie akcji Kino Polska TV S.A. do 

publicznego obrotu, 

- wyrażenie zgody na objęcie nowych akcji w podwyższanym kapitale spółki zależnej Stopklatka S.A. 

do kwoty nie wyższej niż 1 mln PLN, 

- zmiana warunków wynagradzania Członka Zarządu oraz zawarcie umowy o pracę z Członkiem 

Zarządu i upoważnienia przedstawiciela Rady Nadzorczej do zawarcia przedmiotowej umowy, 

- omówienie budżetu na rok 2011, 

- oceny sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy 2010, 



- ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok 

obrotowy 2010, 

- ocena sprawozdania zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2010, 

- ocena sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2010, 

- ocena wniosku zarządu co do podziału zysku Kino Polska TV S.A. za rok 2010, 

- zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Kino Polska TV 

S.A. za rok 2010, Sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2010 oraz wniosku zarządu co do 

podziału zysku za rok 2010, 

- zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Kino Polska TV S.A. za rok 2010 oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy 

Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2010, 

-zatwierdzenie sprawozdania z oceny swojej pracy, 

ponadto, 

- w dniu 10 czerwca 2011 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy zakupu sprzętu od spółki Help Film s.r.o., 

- w dniu 29 września 2011 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie udzielenia zgody na 

rozwiązanie umowy dystrybucyjnej (znaczącej) pomiędzy SPI TV Ltd. a Kino Polska TV S.A.  

z dnia 01.09.2010 r., i na zawarcie umowy dystrybucyjnej (znaczącej) z CINEPHIL FRANCE S.A.S., 

- w dniu 6 października 2011 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie udzielenia zgody na 

zawarcie umowy licencyjnej (znaczącej) wraz z Załącznikiem 1 pomiędzy Kino Polska TV S.A.  

a CINEPHIL FRANCE S.A.S., 

- w dniu 2 grudnia 2011 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących uchwał nr 3 i 4 z dnia 17.05.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów 

produkcyjnych do filmów "Od pełni do pełni", „Komisarz Blond" i przejęcia zobowiązań z tytułu 

pożyczki udzielonej przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, potwierdza, iż kwoty wskazane w ww. 

uchwałach stanowią kwoty netto, 

- w dniu 2 grudnia 2011 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia biegłego 

rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki, 

- w dniu 13 grudnia 2011 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia korekty 

wyników z lat poprzednich. 

 

 

 



W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje również Komitet Audytu w następującym składzie: 

- Piotr Orłowski, 

- Witold Antoni Adamek, 

- Krzysztof Seweryn Szymański. 

 

Komitet Audytu funkcjonuje zgodnie z uchwalonym przez Radę Nadzorczą Regulaminem.  

W 2011 roku Komitet Audytu odbył pierwsze posiedzenie w dniu 17 maja 2011 roku.  

Na posiedzeniu Komitet zajmował się następującą problematyką: 

- wyboru spośród swych członków przewodniczącego Komitetu Audytu. 

Na drugim posiedzeniu Komitetu z dnia 5 sierpnia 2011 roku, Komitet podjął uchwały: 

- w sprawie przyjęcia planu prac Komitetu Audytu na rok 2011, 

- w sprawie przedłożenia dokumentów przez Zarząd Spółki. 

Na trzecim posiedzeniu Komitetu z dnia 14 listopada 2011 roku, Komitet podjął uchwałę w sprawie 

rekomendacji podmiotu do badania sprawozdania finansowego. 

Na czwartym posiedzeniu Komitetu z dnia 30 grudnia 2011 roku, Komitet podjął uchwałę w sprawie 

przyjęcia planu prac Komitetu Audytu na rok 2012 oraz w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z działalności Komitetu Audytu. 

 

Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 

Rada Nadzorcza uznaje system  kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki 

jako zadowalający. 

Kino Polska TV S.A. wdrożyła procedury oraz różnego rodzaju regulaminy wewnętrzne wchodzące  

w skład systemu kontroli.  

Rada Nadzorcza zaznacza także, iż Spółka nie jest zagrożona utratą płynności finansowej, swoje 

zobowiązania reguluje na bieżąco. W przeważającej części majątek Spółki jest finansowany udziałem 

własnym, przy częściowym finansowaniu kapitałem obcym jakim jest udzielony krótkoterminowy 

kredyt w rachunku bieżącym. 

Zarząd Kino Polska TV S.A. jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej, a także za 

skuteczność jego funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych. Sprawozdania 

finansowe sporządzone są przez Dział Finansowy Emitenta, a następnie przekazywane do Zarządu 

Spółki. Sprawozdania finansowe przekazywane są także do informacji Członków Rady Nadzorczej  

i Komitetu Audytu. Dodatkowo sprawozdania roczne i półroczne poddawane są badaniu przez 



niezależnego biegłego rewidenta, wybranego zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu i Rady 

Nadzorczej. 

 

Ocena pracy Rady Nadzorczej. 

Członkowie Rady Nadzorczej byli w pełni zaangażowani w prace Rady uczestnicząc w pełnym składzie 

w jej obradach. Głosowanie nad poszczególnymi uchwałami odbywało się z zachowaniem zasad 

określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej i Statucie Spółki. 

Współpracę Zarządu z Radą Nadzorczą oceniamy jako poprawną i zapewniającą odpowiedni poziom 

wiedzy członków Rady Nadzorczej na tematy dotyczące działalności Kino Polska TV S.A.  

 

Loni Farhi     

___________________ 

Stacey Sobel   

__________________ 

Piotr Orłowski   

___________________ 

Witold Antoni Adamek  

__________________ 

Krzysztof Seweryn Szymański 

___________________ 
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI 
KINO POLSKA TV SPÓŁKA AKCYJNA 

W ROKU 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 16  marca 2012 r. 
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Podstawa prawna: § 91 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących  

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.  

 

 

1. Informacje określone w przepisach o rachunkowości. 

 

 

1.1. Informacje o zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku 

obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. 

 

 Wydarzenie 

ROK 2011  

luty  zatwierdzenie prospektu emisyjnego Kino Polska TV S.A. (zwana także: „Spółka”, 

„Emitent”) 

marzec  ustalenie ceny emisyjnej akcji serii B w wysokości 9,50 zł za jedną akcję  

 przydział akcji serii B 

kwiecień  zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki 

 dopuszczenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji i praw do akcji  

Kino Polska TV S.A. 

 wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji 

zwykłych na okaziciela serii B 

 debiut Kino Polska TV S.A. na Głównym Rynku GPW 

maj  podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do wysokości 1.387.000 zł i kapitałów 

własnych o 38 mln PLN 

 uruchomienie kanału Kino Polska Muzyka 

 uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie 

przyjęcia do depozytu 4.000.000 akcji serii B Spółki 

 zgoda Rady Nadzorczej Emitenta na zawarcie umów z SPI International Polska  

Sp. z o.o. na produkcję 2 filmów fabularnych 

 wyznaczenie ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji 

zwykłych na okaziciela serii B oraz wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku 

GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i B 

 Rejestracja akcji serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 

czerwiec  odnowienie i zwiększenie linii kredytowej w rachunku bieżącym 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. udzieliło 

członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków  

w roku 2010, a także zatwierdziło sprawozdania finansowe jednostki i Grupy 

Kapitałowej za rok obrotowy 2010, jak również sprawozdania Zarządu z działalności 

jednostki i Grupy Kapitałowej, oraz dokonało podziału zysku netto za 2010 r. 

lipiec  Zwiększenie zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 

spółki zależnej Stopklatka S.A. („spółka zależna”) 

 Podpisanie aneksu nr 2 do Umowy Kredytu Zaliczka 

sierpień  Złożenie zapisu na 325 250 akcji zwykłych na okaziciela serii C Stopklatka 

wrzesień  Rozpoczęcie negocjacji z Cyfrowym Repozytorium Filmowym Sp. z o.o. 

 Rozwiązanie umowy dystrybucyjnej z SPI TV Ltd. zawartej 1 września 2010 r., 
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jednoczesne zawarcie zastępującej ją umowy z Cinephil France S.A.S. 

październik  Podpisanie aneksu do umowy znaczącej z Canal + Cyfrowy Sp. z o.o. („Canal +”) 

dotyczącego zasad i warunków, zgodnie z którymi Canal + udostępni na rzecz Spółki 

odpowiednią pojemność satelitarną na potrzeby transmisji sygnału programu Kino 

Polska Muzyka i świadczyć będzie usługę transmisji sygnału tegoż programu 

 Podpisanie aneksu do umowy dystrybucyjnej z Cinephil France S.A.S. 

rozszerzającego terytorium dystrybucji programów z rodziny FilmBox o takie kraje, 

jak: Czechy, Węgry, Słowacja, Rumunia 

listopad  Otrzymanie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego Kino Polska 

Muzyka drogą rozsiewczą satelitarną 

 Zawarcie znaczącej umowy licencyjnej z Cinephil France S.A.S. („Licencjodawca”), 

dotyczącej udzielenia Spółce wyłącznych praw do filmów dostarczanych przez 

Licencjodawcę, a także udzielenie Emitentowi prawa do zawierania umów 

dystrybucyjnych z podmiotami trzecimi, przedmiotem których będą niniejsze filmy 

 Zwiększenie zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Stopklatka S.A., na skutek podwyższenia kapitału zakładowego Stopklatka S.A.  

w wyniku emisji akcji serii C 

 Korekta prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. 

 Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV 

S.A. uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę Akcji Własnych  

i określenie zasad na jakich będzie to dokonywane, jak również dotyczącej zmiany 

Statutu Emitenta w zakresie przedmiotu działalności oraz  przyjęcia jego teksu 

jednolitego 

grudzień  Wybór System Rewident Sp. z o.o. do przeprowadzenia badania jednostkowego 

sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok obrotowy 2011 

 Zakup pakietu większościowego, 60% udziałów w Cyfrowym Repozytorium 

Filmowym Sp. z o.o. 

 Zawarcie trzech umów o współpracy z At Media Sp. z o.o. w zakresie świadczenia 

usług reklamowych dla kanałów telewizyjnych Kino Polska, Kino Polska Muzyka, 

FilmBox, łącznie spełniających kryterium umowy znaczącej 

 Zwiększenie zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki zależnej  

 Zawarcie umowy z Noble Securities S.A. dotyczącej pełnienia funkcji Animatora 

Emitenta 

ROK 2012  

styczeń  Zwiększenie zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki zależnej 

 Rejestracja zmian Statutu Kino Polska TV S.A. w zakresie przedmiotu działalności 

 Rozpoczęcie skupu akcji własnych  

 Nabycie 11.000 akcji własnych Spółki po cenie jednostkowej 6,05 zł 
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1.2. Informacje o przewidywanym rozwoju jednostki. 

 

W 2012 roku Spółka umacniała będzie swoją pozycję na rynku telewizji płatnej w Polsce. W szczególności 

dotyczy to pakietu Filmbox Premium, który już dociera do ponad 1,3 mln abonentów, a na koniec roku ta liczba 

ma osiągnąć blisko 1,7 mln. Priorytetem będzie również poszerzenie dystrybucji nowego kanału Kino Polska 

Muzyka. W 2012 roku spółka ma w planach wejście w nowy obszar dystrybucji kanałów telewizyjnych i treści 

VOD w nowym produkcie FilmboxLive: na urządzeniach mobilnych i do tzw. inteligentnych telewizorów 

(SmartTV).  

 

W roku 2012 Spółka będzie kontynuowała rozpoczęte wdrożenia informatycznych systemów wspomagania 

zarządzania, organizacji produkcji oraz archiwizacji. Emitent zamierza położyć nacisk na optymalizację 

wszystkich czynników składowych procesu zarządzania celem osiągnięcia efektu synergii pomiędzy nowo 

wdrożonymi systemami informatycznymi.  

 

W bieżącym roku Spółka planuje także wdrożenie systemu automatyzacji kontroli jakości i weryfikacji 

materiałów video. Pozwoli to w znaczącym stopniu przyspieszyć i wyeliminować błędy z systemu oceny 

wizualnej materiałów emisyjnych, zwłaszcza tych przeznaczonych dla kanałów z rodziny Kino Polska.  

 

Istotnym wyzwaniem dla Spółki będzie operacyjne połączenie z pozostałymi podmiotami Grupy Kapitałowej 

Kino Polska TV S.A. – Stopklatka S.A. oraz Cyfrowym Repozytorium Filmowym Sp. z o.o. Emitent jest na 

etapie analiz wykonalności takiej operacji, której przeprowadzenie – w zależności od ilości innych projektów 

rozwojowych – planowane jest w trzecim lub czwartym kwartale.  

 

 

1.3. Informacje o ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju. 

 

Spółka nie prowadzi działań związanych z dziedziną badań i rozwoju. 

 

 

1.4. Informacje o aktualnej sytuacji finansowej. 

 

W roku 2011 Emitent osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 80 401 949,44 zł. Zysk netto  

w analizowanym okresie został wypracowany na poziomie 9 002 242,86 zł, natomiast zysk z działalności 

operacyjnej wyniósł  10 460 847,40 zł. 

 

 

1.5. Informacje o nabyciu akcji własnych, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie i wartości 

nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz 

cenie sprzedaży tych akcji w przypadku ich zbycia. 

 

28 listopada 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. podjęło Uchwałę nr 4 w sprawie 

wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę Akcji Własnych w celu ich późniejszego umorzenia, a także 

określenia zasad ich nabywania. Na ten cel zostało przeznaczone 5.000.000 zł (kwota ta, została wydzielona  

z kapitału zapasowego Emitenta). Zgodnie z niniejszą uchwałą Zarząd uprawniony jest do nabycia maksymalnie 

1.387.000 Akcji Własnych, za cenę nie wyższą niż 12 zł/jedna akcja. 
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W konsekwencji powyższego w dniu 17 stycznia 2012 r., Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia 

skupu Akcji Własnych zgodnie z przyjętym w niniejszej uchwale Regulaminem Programu Skupu Akcji 

Własnych.  

 

Również w styczniu 2012 r. Spółka nabyła 11.000 (słownie: jedenaście tysięcy) Akcji Własnych po średniej 

cenie jednostkowej 6,05 zł (Emitent poinformował o tym fakcie raportem bieżącym nr 5/2012).  

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł, a łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 1 100 zł. 

Akcje te, dają prawo do 11 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. i stanowią 0,08% 

udziału w kapitale zakładowym Spółki.  

 

Celem skupu Akcji Własnych jest ich umorzenie oraz obniżenie kapitału zakładowego Spółki.  

Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych leży w interesie zarówno Spółki jak i akcjonariuszy, ponieważ kurs 

giełdowy, na dzień podjęcia Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 listopada 

2011 r., był zdecydowanie niższy od godziwej wartości akcji Spółki. Zasady realizacji skupu Akcji Własnych 

umożliwią wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom uczestnictwo w procesie skupu Akcji Własnych na 

równych warunkach.  

 

 

 

1.6. Informacje o posiadanych przez jednostkę oddziałach lub zakładach. 

 

Spółka w roku 2011 oraz na dzień sporządzenia sprawozdania nie posiada oddziałów i zakładów. 

 

 

 

1.7. Informacje o instrumentach finansowych w zakresie: 

a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz 

utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka, 

 

Kino Polska TV S.A. w analizowanym okresie nie była narażona na ryzyko związane ze zmianą cen mających 

istotny wpływ na zakłócenie przepływów środków pieniężnych, co mogłoby rzutować  na utratę płynności 

finansowej. Spółka przy zakupach usług, materiałów i towarów  stara się negocjować ich ceny.   

Emitent posiada kredyty bieżące i krótkoterminowe, które są spłacane terminowo. 

 

b) przyjętych przez jednostkę celów i metod zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie  

z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana 

jest rachunkowość zabezpieczeń. 

 

Spółka nie stosuje metod zarządzania ryzykiem finansowym. 
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1.8. Wskaźniki finansowe i niefinansowe, łącznie z informacjami dotyczącymi zagadnień środowiska 

naturalnego i zatrudnienia, a także dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu 

finansowym. 

 

Główne wskaźniki finansowe Spółki kształtowały się następująco: 

 

 Rok 2011 

Rentowność majątku 18,32% 

Rentowność kapitału własnego 20,98% 

Rentowność netto sprzedaży 11,20% 

Rentowność brutto sprzedaży 13,10% 

Wskaźnik płynności I 6,88 

Wskaźnik płynności II 6,85 

Wskaźnik płynności III 3,11 

Szybkość obrotu należnościami w dniach 49 

Stopień spłaty zobowiązań w dniach 19 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,08 

Pokrycie zadłużenia kapitałami własnymi 12,19 

Pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi 1,73 

Trwałość struktury finansowania 0,93 

 

Zatrudnienie w Spółce w porównaniu do roku 2010 wzrosło o 62%. Było to spowodowane intensywnym 

rozwojem Spółki. W roku następnym przewidziane jest utrzymanie wzrostu zatrudnienia . 

 

 
 

01.01.2011 – 31.12.2011 

 

01.01.2010 - 31.12.2010 

Zarząd 2 2 

Dyrekcja (dot. działów) 16 16 

Dział administracji 4 4 

Dział kanałów TV 52 28 

Inni specjaliści 0 0 

Razem 81 50 

 

Zagadnienia środowiska naturalnego nie dotyczą Spółki. 
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2. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego. 

 

  Wybrane dane finansowe 

01.01.2011 - 

31.12.2011 

01.01.2010 - 

31.12.2010 

01.01.2011 - 

31.12.2011 

01.01.2010 - 

31.12.2010 

    w PLN w EUR 

I Przychody ze sprzedaży 80 401 949,44          47 291 459,53  18 203 665,42         11 941 383,11  

II Zysk z działalności operacyjnej 10 460 847,40          11 232 736,04  2 368 422,25           2 836 334,63  

III Zysk brutto 10 777 497,55          10 957 150,20  2 440 114,46           2 766 747,52  

IV Zysk netto 9 002 242,86            9 017 085,32  2 038 182,14           2 276 869,26  

V 

Zysk netto przypisany 

Akcjonariuszom Jednostki 

Dominującej 9 002 242,86            9 017 085,32  2 038 182,14           2 276 869,26  

VI Aktywa razem 70 815 630,37          27 444 969,26  16 033 243,61           6 930 022,79  

VII 

Zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania 5 367 382,29            7 058 507,83  1 215 219,68           1 782 316,45  

VIII Zobowiązania długoterminowe 441 063,20               263 655,77  99 860,35                66 574,70  

IX Zobowiązania krótkoterminowe 4 926 319,09            6 794 852,06  1 115 359,33           1 715 741,75  

X Kapitał własny 65 448 248,08          20 386 461,43  14 818 023,93           5 147 706,34  

XI Kapitał zakładowy 1 387 000,00               987 000,00  314 028,26              249 223,54  

XII 

Środki pieniężne netto z działalności 

operacyjnej 1 826 297,00            7 851 602,94  413 488,73           1 982 577,82  

XIII 

Środki pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej (21 228 393,47)          (7 560 291,46) (4 806 283,61)          (1 909 019,89) 

XIV 

Środki pieniężne netto z działalności 

finansowej 33 836 807,74             (252 983,43) 7 660 932,74               (63 879,87) 

XV 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

na koniec okresu 14 790 159,32               355 448,05  3 348 614,23                89 752,81  

XVI Liczba akcji (liczba) 13 870 000,00            9 870 000,00  13 870 000,00            9 870 000,00 

XVII 

Zysk netto na 1 akcję zwykłą 

przypisany Akcjonariuszom 

Jednostki Dominującej w PLN/EUR 0,71                          0,91  0,16                         0,23  

 

 

3. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, opis czynników i zdarzeń, w tym  

o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność Emitenta i osiągnięte przez 

niego zyski lub poniesione straty w roku obrotowym, a także omówienie perspektyw rozwoju 

działalności emitenta przynajmniej w najbliższym roku obrotowym. 

 

 

3.1. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych. 

 

Jedną z pozycji wykazanych w sprawozdaniu finansowym są aktywa finansowe w wysokości 8 278,95 tys. zł.  

Na koniec roku 2011 Spółka posiadała 1 798 286 akcji serii A1 i C Stopklatka S.A., uprawniających do 79,04% 

głosów na WZ Stopklatka S.A. o łącznej wartości 5 673 943,75 zł. 
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Spółka zwiększała zaangażowanie w ogólnej liczbie głosów na WZ Stopklatka S.A. w wyniku następujących 

wydarzeń: 

 nabycia 103 255 akcji od Pana Adama Bortnika, na podstawie umów cywilnoprawnych w dwóch 

transzach: 30 czerwca 2011 r. 30.000 akcji, a następnie 21 grudnia 2011 r. 73 255 akcji, 

 objęcia 325 250 akcji nowoemitowanej serii C na podstawie zapisu z dnia 29 sierpnia 2011 r. 

 zakupu 98 781 akcji podczas transakcji sesyjnych na rynku ASO NewConnect w trakcie minionego 

roku. 

W efekcie powyższego liczba posiadanych przez Kino Polska TV S.A. akcji Stopklatka S.A. zwiększyła się  

w roku 2011 z 1 271 000 do 1 798 286, a procentowy udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu wzrósł 

z 65,21% do 79,04%. 

 

Dodatkowo, 14 grudnia 2011 r. Emitent nabył 60% udziałów w Cyfrowym Repozytorium Filmowym Sp. z o.o. 

za łączną kwotę 2 600 010 zł. 

 

Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy w kwocie  21 107,52 tys. PLN obejmują aktywa będące 

własnością Spółki. Wartości niematerialne i prawne obejmują licencje o nieograniczonym okresie użytkowania 

w kwocie 7 187,14 tys. PLN, licencje o ograniczonym okresie użytkowania w kwocie  10 820,06 tys. PLN  

i pozostałe w kwocie 3 100,32 tys. PLN. 

 

Wartość należności krótkoterminowych w kwocie 16 089,99 tys. PLN obejmuję należności z tytułu dostaw  

i usług od jednostek niepowiązanych 8 077,54 tys. PLN, należności z tytułu dostaw i usług od jednostek 

powiązanych 7 045,13 tys. PLN, należności budżetowe w kwocie 469,24 tys. PLN oraz pozostałe w kwocie 

498,08 tys. PLN. 

 

3.2. Opis czynników i zdarzeń mających wpływ na działalność Emitenta. 

 

Najistotniejszym wydarzeniem ubiegłego roku był dla Kino Polska TV S.A. („Spółka”) debiut na Giełdzie 

Papierów Wartościowych w Warszawie. 25 lutego 2011 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt 

emisyjny Spółki, na podstawie którego przeprowadzona została oferta publiczna 4 mln akcji serii B. Trwająca  

w dniach 23-30 marca 2011 r. subskrypcja zakończyła się objęciem wszystkich oferowanych akcji. Cena 

emisyjna za akcję serii B została ustalona na poziomie 9,50 zł. Średnia stopa redukcji w Transzy Małych 

Inwestorów wyniosła 90,9%. W Transzy Dużych Inwestorów dokonane zostały zapisy na akcje serii B zgodnie  

z wezwaniami do złożenia i opłacenia zapisu. Oferującym akcje Spółki był NOBLE Securities S.A. W Transzy 

Dużych Inwestorów przydzielono 3 mln akcji serii B, a w Transzy Małych Inwestorów – 1 mln akcji serii B. 

 

26 kwietnia 2011 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował 

podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do wysokości 1.387.000 zł. 

 

Pozyskaną z rynku kwotę 38 mln zł brutto Kino Polska TV S.A. przeznaczyła na realizację wybranych 

projektów inwestycyjnych (szczegółowy opis wykorzystania wpływów z emisji zawiera pkt 15 niniejszego 

dokumentu). 

 

17 maja 2011 r. Rada Nadzorcza Kino Polska TV S.A. wyraziła zgodę na zawarcie umów produkcyjnych na 

filmy fabularne „Komisarz Blond” oraz „Od pełni do pełni”. W maju został także uruchomiony nowy program  

w portfolio Spółki – Kino Polska Muzyka. 13 października 2011 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 

udzieliła Spółce koncesji na jego rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny.  
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30 czerwca 2011 r. został zawarty Aneks nr 5 do Umowy kredytu w rachunku bieżącym pomiędzy Spółką  

a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., którego przedmiotem było odnowienie i zwiększenie linii kredytowej  

w rachunku bieżącym („Kredyt”) z kwoty 2.000.000 zł na 3.000.000 z terminem wykorzystania do dnia  

29 czerwca 2012 r.  

 

W dniu 4 lipca 2011 r. Zarząd Kino Polska TV S.A. zawarł także Aneks nr 2 do Umowy Kredytu Zaliczka  

nr 24/2010 z dnia 20 sierpnia 2010 r., pomiędzy Kino Polska TV S.A. a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.  

z siedzibą w Warszawie (zwanym dalej „Bankiem”). Jego przedmiotem było odnowienie  

i zwiększenie o 1.000.000. zł (jeden milion złotych) Kredytu Zaliczka (zwanego dalej: „Kredytem”), w formie 

odnawialnego limitu, do maksymalnej wysokości: 3.000.000 zł (trzy miliony złotych). Celem Kredytu jest 

finansowanie należności z tytułu faktur handlowych VAT, przysługujących Spółce od jej kontrahentów.  

 

Rok 2011 upłynął Spółce pod znakiem systematycznego potwierdzania jej pozycji na rynku mediów. Telewizja 

Kino Polska, Kino Polska Muzyka oraz kanały z rodziny FilmBox sukcesywnie doskonaliły swoją ofertę 

programową, nawiązując przy tym ciekawe partnerstwa i obejmując patronat nad najważniejszymi krajowymi 

wydarzeniami i wydawnictwami – muzycznymi, książkowymi i filmowymi. Podobnie jak w latach poprzednich, 

Telewizja Kino Polska jako partner lub współorganizator uczestniczyła m.in. w Festiwalu Filmów Fabularnych 

w Gdyni i Krakowskim Festiwalu Filmowym. Po raz kolejny stacja przyznała także twórcom filmowym własne 

nagrody – m.in. statuetkę w plebiscycie Młodego Kina na 36. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, Nagrodę 

im. Macieja Szumowskiego na 51. Krakowskim Festiwalu Filmowym oraz specjalny laur w ramach Tarnowskiej 

Nagrody Filmowej.  

 

W pierwszym półroczu 2011 r. kontynuowany był wspólny projekt Telewizji Kino Polska i PKP Intercity.  

Na wybranych trasach kolejowych pod szyldem Intercity Kino Polska podróżni oglądali w specjalnych  

kinowych wagonach filmy z aktualnej ramówki stacji. 

 

Wyjątkową ofertę filmową poza anteną w ubiegłym roku przygotował też dla widzów kanał FilmBox. W każdą 

środę lipca i sierpnia we współpracy z Antyradiem stacja zapraszała kinomanów na pokazy kina letniego, 

organizowane w Warszawie i Katowicach pod nazwą „100 leżaków i ekran”.  

 

30 września 2011 r. nastąpiło rozwiązanie Umowy Dystrybucyjnej („Umowa”), zawartej 10 września 2010 r. 

pomiędzy Kino Polska TV S.A. a SPI TV Ltd. W zamian zawarta została umowa z Cinephil France S.A.S., 

której przedmiotem było udzielenie Spółce wyłącznej licencji na reemisję na terytorium Polski programów 

telewizyjnych takich jak: FILMBOX, FILMBOX HD, FILMBOX FAMILY, FILMBOX EXTRA, FILMBOX 

EXTRA 1, FASHIONBOX, FIGHTBOX, DOCUBOX, FILMBOX ACTION i STARBOX, wraz z prawem 

udzielenia na nie sublicencji operatorom kablowym i satelitarnym, jak też działającym z wykorzystaniem innych 

technik transmisji i reemisji. Przyczyną rozwiązania Umowy z SPI TV Ltd. była zmiana modelu dystrybucji 

programów należących do SPI TV Ltd., poprzez rozszerzenie sieci dystrybucji tychże programów na pozostałe 

rynki europejskie. Na mocy umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Kino Polska TV S.A. a Cinephil France 

S.A.S., Emitent posiada licencję wyłączną na dystrybucję w/w programów (jak i tych, które powstaną  

w przyszłości) na terytorium Polski, przy czym w przyszłości za zgodą obydwu stron może być ona rozszerzona 

także na inne kraje Unii Europejskiej – wówczas będzie to licencja niewyłączna. Postanowienie to znalazło 

zastosowanie w Aneksie nr 1 do Umowy z Cinephil France S.A.S., gdzie terytorium dystrybucji rozszerzone 

zostało o takie państwa jak: Czechy, Węgry, Słowacja i Rumunia. Aneks został podpisany 21 października 2011 

roku. 
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26 października 2011 r. zawarty został Aneks do Umowy z dn. 1 września 2010 r. pomiędzy  

Kino Polska TV S.A. a Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (opisanej w Prospekcie Emisyjnym 

KPTV). Aneks określa zasady i warunki, zgodnie z którymi Canal+ Cyfrowy udostępni na rzecz Emitenta 

odpowiednią pojemność satelitarną na potrzeby transmisji sygnału Kino Polska Muzyka i świadczyć będzie na 

jego rzecz Usługę transmisji sygnału tegoż programu. W zakres usługi wchodzi także kodowanie sygnału 

programu telewizyjnego Kino Polska Muzyka w systemach innych niż stosowany przez Canal+ Cyfrowy.  

Z tytułu świadczenia tej usługi spółce Canal+ Cyfrowy przysługiwać będzie comiesięczne wynagrodzenie, 

wyrażone w walucie EURO. W okresie obowiązywania anektowanej Umowy wartość wynikających z niej usług 

może przekroczyć 10% kapitałów własnych Kino Polska TV S.A. 

 

2 listopada 2011 r. podpisana została umowa licencyjna pomiędzy Kino Polska TV S.A. a Cinephil France 

S.A.S. („Cinephil”), której przedmiotem było udzielenie przez  Cinephil na rzecz Emitenta wyłącznych praw do 

wyszczególnionych w niej filmów, a także udzielenie Kino Polska TV S.A. prawa do zawierania z podmiotami 

trzecimi umów dystrybucyjnych, których przedmiotem będą dostarczone przez Licencjodawcę filmy. Ponieważ 

wartość tej Umowy może przekroczyć 10% kapitałów własnych Emitenta, została ona uznana za znaczącą. Jej 

zawarcie wiąże się z realizacją jednego z celów, zawartych w Prospekcie Emisyjnym Spółki (inwestycja  

w produkcję programów z rodziny FilmBox). 

 

28 listopada 2011 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A., którego przedmiotem 

było m.in. wyrażenie zgody na nabywanie przez Spółkę Akcji Własnych w celu ich późniejszego umorzenia,  

a także określenie zasad ich nabywania. Na cel ten zostało przeznaczone 5.000.000 zł, wydzielonych z kapitału 

zapasowego Emitenta. Zgodnie z niniejszą uchwałą Zarząd uprawniony jest do nabycia maksymalnie 1.387.000 

Akcji Własnych, za cenę nie wyższą niż 12 zł/ jedna akcja. 

 

17 stycznia 2012 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia skupu akcji własnych, zgodnie  

z przyjętym Regulaminem Programu Skupu Akcji Własnych.  

 

W styczniu 2012 r. Spółka nabyła 11.000 (słownie: jedenaście tysięcy) Akcji Własnych po średniej cenie 

jednostkowej 6,05 zł (Emitent poinformował o tym w raporcie bieżącym nr 5/2012). Celem skupu Akcji 

Własnych jest  ich umorzenie oraz obniżenie kapitału zakładowego Spółki.  

 

Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych leży w interesie zarówno Spółki, jak i akcjonariuszy. Kurs 

giełdowy na dzień podjęcia Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 listopada 

2011 r. był zdecydowanie niższy od wartości godziwej akcji Spółki. Zakup przez Spółkę Akcji Własnych może 

przyczynić się do wzrostu wartości akcji ulokowanych w horyzoncie średnio- i długoterminowym. Przyjęte 

zasady realizacji skupu Akcji Własnych umożliwiają wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom uczestnictwo 

w tym procesie na równych warunkach.  

 

W roku 2011 Spółka kontynuowała także rozwój działalności produkcyjnej na rynki zagraniczne,  

rozpoczynając m.in. produkcję kanałów FashionBox, DocuBox i FightBox na rynek bułgarski. 

 

Ważnym posunięciem Kino Polska TV S.A. z ubiegłego roku było także kontynuowanie rozpoczętych jeszcze  

w roku 2010 negocjacji z Cyfrowym Repozytorium Filmowym Sp. z o.o. („CRF”). Informacja na ten temat 

została ujęta w raporcie bieżącym nr 35/2011, a przedmiotem ustaleń była planowana współpraca obydwu 

spółek w zakresie tworzenia cyfrowych rekonstrukcji, rozpowszechniania i archiwizowania wybitnych dzieł 

polskiej kinematografii. Negocjacje zostały zakończone sukcesem. 14 grudnia 2011 r. Kino Polska TV S.A. 
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nabyła pakiet kontrolny w wysokości 60% udziałów w CRF, za łączną kwotę 2 600 010 zł. Inwestycja ta jest 

kolejnym krokiem na drodze budowania przez Spółkę kompleksowej oferty w branży filmowej i telewizyjnej 

oraz umożliwi nisko kosztowy sposób pozyskiwania kopii polskich filmów w jakości HD (także w kontekście 

planowanego w przyszłości uruchomienia kanału telewizyjnego Kino Polska HD). 

 

W grudniu 2011 r. Spółka podjęła decyzję o rozpoczęciu sprzedaży czasu reklamowego na kanale Kino Polska 

Muzyka. W tym samym miesiącu zawarte zostały trzy umowy z AtMedia Sp. z o.o. („Broker’) w zakresie 

świadczenia usług reklamowych dla Telewizji Kino Polska, Kino Polska Muzyka oraz FilmBox. Wiązało się to  

z upływem terminu ważności dotychczasowej umowy pomiędzy Spółką a Brokerem, która wygasła z dniem 

31.12.2011 r. Szczegóły zawartych umów zostały omówione w  pkt 9 niniejszego dokumentu. 

 

13 stycznia 2012 r. Emitent otrzymał z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy – XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego postanowienie o rejestracji zmian treści Statutu Spółki w zakresie § 6. Zmiany 

dotyczą przedmiotu działalności Kino Polska TV S.A. i zostały dokonane na podstawie Uchwały nr 5 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. z dnia 28 listopada 2011 r. Tym samym 

uchylono pierwotne brzmienie § 6 Statutu Spółki. Aktualny tekst jednolity Statutu dostępny jest na stronie 

internetowej Spółki – www.kinopolska.pl. 

 

3.3. Perspektywy rozwoju działalności Emitenta przynajmniej w najbliższym roku obrotowym. 

 

Perspektywy rozwoju działalności Emitenta omówione zostały w punkcie 1.2. niniejszego Sprawozdania. 

 

4. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu emitent jest na nie 

narażony. 

 

4.1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Spółki. 

 

4.1.1. Ryzyko utraty koncesji / nieprzyznania koncesji po upływie okresu obowiązywania 

 

Działalność Emitenta w zakresie produkcji kanału telewizyjnego Kino Polska opiera się na posiadanej koncesji 

nr 296/2003-T na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarnego kodowanego programu telewizyjnego 

pod nazwą Kino Polska, przyznanej Spółce przez KRRiT na czas określony do 17 grudnia 2013 r.  

Kino Polska TV S.A. posiada także koncesję nr 489/2011-T na rozpowszechnianie drogą satelitarną kanału Kino 

Polska Muzyka. Koncesja obowiązuje od dnia 7 grudnia 2011 r. i wygasa z dniem 6 grudnia 2021 r. 

 

Istnieje ryzyko, że ewentualne niewypełnianie postanowień koncesji, w szczególności w zakresie treści 

programowych lub maksymalnego czasu emisji reklam, trwałe zaprzestanie emisji programu – mogą 

spowodować sankcje ze strony KRRiT (wezwanie do usunięcia naruszeń, kary pieniężne w wysokości do 50% 

opłaty rocznej za używanie częstotliwości lub do 10% przychodów nadawcy za poprzedni rok podatkowy lub 

utrata koncesji).  

 

Nie można wykluczyć ryzyka, że KRRiT odmówi ponownego przyznania Emitentowi koncesji po okresie, na 

jaki została ona pierwotnie wydana. Nie można wykluczyć ryzyka, iż warunki ponownie wydanej koncesji (lub 

umów związanych z koncesją, np. na wynajem transpodera, na usługę nadawczą) będą mniej korzystne z punktu 

widzenia Emitenta niż dla obecnie posiadanej koncesji. Opisane powyżej czynniki mogą mieć istotny negatywny 

wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta. 
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4.1.2. Ryzyko nie przedłużenia umów współpracy z operatorami kablowymi i cyfrowymi  

 

Podstawę przychodów Emitenta stanowią opłaty, uiszczane przez operatorów telewizji kablowych i cyfrowych 

platform satelitarnych z tytułu reemisji programów telewizyjnych produkowanych/dystrybuowanych przez  

Kino Polska TV S.A.  

 

Spółka podpisała umowy na reemisję programu Kino Polska ze wszystkimi operatorami cyfrowych platform 

satelitarnych oraz większością operatorów telewizji kablowych, w tym ze wszystkimi największymi (UPC/Aster, 

Multimedia Polska, Vectra, Toya, Inea zasięg  największych operatorów obejmuje 72,66% abonentów telewizji 

kablowych). Emitent podpisał umowy na dystrybucję programu FilmBox ze wszystkimi operatorami platform 

satelitarnych i większością operatorów telewizji kablowej w tym ze wszystkimi największymi (UPC/Aster, 

Multimedia Polska, Vectra, Toya, Inea zasięg  największych operatorów obejmuje 72,66% abonentów telewizji 

kablowych). Spółka podpisała umowy na dystrybucję pakietu programów FilmBox Premium ze wszystkimi 

operatorami platform satelitarnych i ponad 100 operatorami telewizji kablowej w tym ze wszystkimi 

największymi (UPC/Aster, Multimedia Polska, Vectra, Toya, Inea zasięg  największych operatorów obejmuje 

72,66% abonentów telewizji kablowych). 

Część umów z Operatorami przewiduje przychody ryczałtowe, część uzależnia wielkość przychodów od 

faktycznej liczby abonentów programów Emitenta w danym miesiącu. Umowy z głównymi Operatorami zawarte 

są: 

a) na czas od roku do trzech lat, z możliwością wypowiedzenia umowy najwcześniej trzy miesiące przed 

upływem pierwszego okresu umowy, przy czym jeżeli umowa nie zostanie wypowiedziana zostaje przedłużona 

automatycznie na kolejny czas określony,  

b) na czas nieokreślony zazwyczaj z trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

Programy filmowe są z punktu widzenia operatorów atrakcyjnymi elementami oferty. Programy: Kino Polska 

oraz FilmBox oferowane są przez Operatorów w pakietach programowych o stosunkowo niskich cenach, 

natomiast pakiet FilmBox Premium, (na który składają się Filmbox Extra, Filmbox Family oraz Filmbox HD) 

wymaga dodatkowej opłaty. 

Nie można wykluczyć ryzyka wypowiedzenia lub też nie przedłużenia na kolejne okresy jednej lub kilku umów 

przez operatorów. Wypowiedzenie/nie przedłużenie w szczególności przez operatora o dużej liczbie abonentów 

miałoby znaczny negatywny wpływ na przychody i wyniki Emitenta. Spółka  stara się ograniczyć powyższe 

ryzyko konstruując atrakcyjną ofertę programu telewizyjnego oraz negocjując odpowiednie zapisy umów, w tym 

warunki wypowiedzenia i przedłużania umów. 

 

4.1.3. Ryzyko pozyskiwania atrakcyjnego kontentu  

 

Program telewizyjny Kino Polska zgodnie z warunkami koncesji, jest programem o charakterze filmowym 

i dokumentalnym, składają się nań przede wszystkim filmy – fabularne, seriale, dokumentalne, telewizyjne, 

kroniki filmowe, animacje dla dzieci i dla dorosłych – polskie lub wyprodukowane z udziałem polskich twórców 

(reżyserów, scenarzystów, operatorów, kompozytorów, scenografów itp.) lub / i aktorów. Emitent nabywa prawa 

do emisji filmów od zewnętrznych licencjodawców, pewną część elementów programu (programy autorskie, 

dotyczące polskiego filmu oraz elementy nawigacji i autopromocji) produkuje we własnym zakresie. Zgodnie  

z wymogami koncesji nie mniej niż 70% czasu nadawania programu muszą wypełnić tak zdefiniowane polskie 

filmy oraz audycje dotyczące tych filmów.  

 

Filmy polskie stanowią od 85% do 95% zawartości wszystkich filmów na antenie Kino Polska. Większość 

filmów do programu Emitent nabywa na podstawie krótkoterminowych (od miesiąca do roku), zawieranych na 
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bieżąco umów licencyjnych na jeden – kilka tytułów. Zasób filmów polskich lub z udziałem twórców/aktorów 

jest z natury rzeczy ograniczony, a prawa do filmów pozostają w gestii stosunkowo niewielkiego grona 

licencjodawców. Emitent od lat współpracuje z głównymi, jak też z niezależnymi, licencjodawcami polskich 

filmów, zestawiając atrakcyjny dla odbiorców program Kino Polska.  

Kino Polska Muzyka jest programem o profilu muzyczno-filmowym, prezentujący widzom polską muzykę, 

zarówno dawną, jak i współczesną, a także filmy dokumentalne i fabularne o tematyce muzycznej. 

Zgodnie z postanowieniami koncesji audycje i inne przekazy realizujące wyspecjalizowany muzyczno-filmowy 

charakter programu zajmują nie mniej niż 83% miesięcznego czasu nadawania programu.  

Nie można jednak wykluczyć ryzyka, że w przyszłości Emitent nie będzie w stanie pozyskać atrakcyjnego 

kontentu, odpowiadającemu profilom jego programów telewizyjnych oraz gustom widowni, lub też, że wzrośnie 

koszt nabycia/współtworzenia takich audycji. Dodatkowym czynnikiem ryzyka w przypadku kanału Kino Polska 

Muzyka jest trudność pozyskania kontentu, polegająca na rozproszeniu praw do materiałów muzycznych  

z minionych epok.  

Opisane powyżej czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki  

i sytuację finansową Spółki. Emitent dąży do zawierania długoterminowych umów licencyjnych na szczególnie 

atrakcyjne filmy, pozyskuje filmy od wielu licencjodawców, organizuje konkursy dla młodych twórców oraz 

podejmuje współfinansowanie produkcji filmowej. 

 

4.1.4. Ryzyko modelu biznesu  

 

W latach 2003 – 2008 działalność gospodarcza Spółki koncentrowała się wokół rozpowszechniania Kino Polska, 

programu telewizyjnego o charakterze wyspecjalizowanym filmowym, dodatkowo zawężonym wyłącznie do 

filmów polskich lub z udziałem polskich reżyserów, aktorów, scenarzystów itp. Możliwość zwiększania 

przychodów i wyników działalności opartej na tak niszowym produkcie stosunkowo szybko napotyka barierę 

nasycenia rynku. W roku 2009 Emitent zdecydowanie poszerzył asortyment produktów (i swój rynek działania), 

wprowadzając do oferty dystrybucję programów telewizyjnych o profilu filmowym, przeznaczonych dla innych 

nisz rynkowych (program FilmBox i pakiet FilmBox Premium).  

Nie można wykluczyć ryzyka niedostosowania oferty programów Emitenta do zmiany oczekiwań widzów 

w przyszłości, jak też braku możliwości wprowadzenia do oferty kolejnych atrakcyjnych produktów w miarę 

nasycania się dotychczasowych rynków. Opisane powyżej czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ  

na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta. 

 

4.1.5. Ryzyko przerw w przekazywaniu sygnału telewizyjnego  

 

Emitent zaopatruje swoich klientów, operatorów telewizji kablowych i operatorów satelitarnych platform 

cyfrowych, w sygnał przekazujący program telewizyjny Emitenta drogą satelitarną. Sygnał dla każdego 

z programów jest zakodowany. Umieszczenie sygnału na odpowiednim satelicie telekomunikacyjnym, 

zapewnienie odpowiedniej pojemności satelity oraz obsługę systemu kontroli dostępu dla operatorów Emitent 

powierzył wyspecjalizowanym podmiotom. Na podstawie umowy licencyjnej z dnia 3 września 2009 r. Canal+ 

Cyfrowy Sp. z o.o. świadczy Emitentowi usługę nadawczą dla sygnału programu Kino Polska. Na podstawie 

umowy z dnia 1 września 2010 r. spółka Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. świadczy Emitentowi usługę nadawczą dla 

sygnału programów z rodziny FilmBox na terytorium Polski. Na podstawie aneksu z dnia 26 października 2011 

r.  do umowy z dnia 1 września 2010 r. Canal + udostępni na rzecz Spółki odpowiednią pojemność satelitarną na 

potrzeby transmisji sygnału programu telewizyjnego Kino Polska Muzyka i świadczyć będzie na jego rzecz 

usługę transmisji sygnału tegoż programu. 

Istnieje ryzyko, że mimo podpisanych umów i zastosowanych rozwiązań technicznych nastąpi przerwa 
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w możliwości odbioru jednego / wielu programów Emitenta przez operatorów kablowych i / lub satelitarnych 

lub też przez ostatecznych widzów, w szczególności w przypadkach wadliwego działania lub uszkodzeń 

urządzeń lub sieci światłowodowych lub też w przypadku działania siły wyższej (katastrof naturalnych). Opisane 

powyżej czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację 

finansową Emitenta. 

Emitent stara się zminimalizować ryzyko przerw w przekazywaniu sygnału telewizyjnego. Urządzenia  

do produkcji i emisji programu telewizyjnego Emitenta wyposażone są w szereg zabezpieczeń, 

minimalizujących możliwość wystąpienia oraz skutki ewentualnej awarii, w tym zabezpieczenie ciągłości 

dostaw energii elektrycznej, odpowiedniej temperatury i wilgotności, dublowanie komponentów serwerów 

emisyjnych, serwery zapasowe, urządzenie pozwalające na zmianę źródła sygnału z dokładnością 1 klatki 

programu, urządzenie utrzymujące emisję programu do 24 godzin po odłączeniu od źródła zawartości programu, 

system łączności operatora z węzłami emisyjnymi. 

 

4.1.6. Ryzyko utraty kadry zarządzającej i kluczowych pracowników 

 

Działalność oraz rozwój Emitenta są uzależnione od wiedzy i doświadczenia kadry zarządzającej oraz 

pracowników Emitenta.  

Prowadzenie działalności wymaga odpowiednio wykwalifikowanej kadry zarządzającej wyższego szczebla. 

Utrata lub brak możliwości znalezienia wykwalifikowanej kadry na kluczowe stanowiska może mieć istotny 

negatywny wpływ na działalność operacyjną lub dalsze perspektywy rozwoju Emitenta.  

Działalność Emitenta w branży mediów telewizyjnych oraz dystrybucji praw z licencji do filmów wymaga 

pozyskiwania i utrzymywania pracowników ze specyficznym wykształceniem i doświadczeniem, których podaż 

na rynku polskim jest stosunkowo ograniczona. Ponadto na polskim rynku funkcjonują przedsiębiorstwa  

i holdingi z branży mediów, które z uwagi na skalę działania kreują popyt na pracowników (szczególnie 

specjalistów zajmujących się obsługą techniczną i przygotowywaniem programów) i mogą oferować 

korzystniejsze warunki zatrudnienia. 

Nie można zatem wykluczyć ryzyka wystąpienia u Emitenta trudności w pozyskaniu bądź zatrzymaniu 

pracowników niezbędnych do prowadzenia działalności, co przyczynić się może do wzrostu ponoszonych przez 

Emitenta kosztów zatrudnienia. Wzrost kosztów zatrudnienia może mieć negatywny wpływ na perspektywy 

rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta. 

 

4.1.7. Ryzyko usług obcych  

 

Specyfika działalności Emitenta powoduje, iż znaczący udział w kosztach działalności mają koszty usług 

obcych. Na usługi obce składają się: opłaty licencyjne i dystrybucyjne, opłaty za specjalistyczne usługi 

dotyczące produkcji i dystrybucji programów telewizyjnych oraz opłaty za różnego rodzaju typowe usługi 

świadczone dla przedsiębiorstwa.  

Nie można wykluczyć ryzyka pogorszenia warunków handlowych jednej lub wielu usług obcych, kupowanych 

przez Emitenta, w szczególności kosztów licencji lub wzrostu kosztów nadawania programów drogą satelitarną. 

Opisane powyżej czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na rentowność działalności, a dalej na 

perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta. 

 

4.1.8. Ryzyko dominującego wpływu głównego akcjonariusza na działania Emitenta 

 

SPI International Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiada 9 037 800 akcji Emitenta, co stanowi 65,16% 

akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.  
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Nie można wykluczyć ryzyka, że interesy i działania głównego akcjonariusza nie będą zbieżne z interesami 

akcjonariuszy mniejszościowych. W szczególności nie można wykluczyć ryzyka, że główny akcjonariusz 

podejmie decyzję o zmianie kolejności realizacji strategii Emitenta, zmianie strategii Emitenta, czy też zmianie 

przedmiotu działania Emitenta. Przedmiotowe ryzyko może wystąpić, w szczególności w związku z faktem,  

iż pan Piotr Reisch jest jednocześnie prezesem zarządu Emitenta jak również prezesem zarządu SPI International 

Polska sp. z o.o. Opisany powyżej czynnik może mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, 

osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta.  

Nie można też wykluczyć ryzyka, że główny akcjonariusz będzie mógł wywierać decydujący wpływ na decyzje 

Emitenta, w tym wpływ na decyzje dotyczące treści uchwał podejmowanych przez Walne Zgromadzenie. 

Opisany powyżej czynnik może mieć istotny negatywny wpływ na sferę stosunków korporacyjnych z punktu 

widzenia inwestorów mniejszościowych. 

 

4.1.9. Ryzyko współpracy z At Media Sp. z o.o. 

 

Około 18% przychodów Emitenta za rok 2010 i 7 % przychodów Emitenta za 2011 r. pochodziło z wpływów 

ze sprzedaży czasu reklamowego w programach telewizyjnych produkowanych / dystrybuowanych przez 

Emitenta. Z uwagi na charakter programów Emitenta i ich udział w oglądalności (tzw. programy tematyczne), 

czas reklamowy w programach Emitenta oferowany jest reklamodawcom za pośrednictwem 

wyspecjalizowanego podmiotu – tzw. brokera / domu mediowego At Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

na podstawie długoterminowej umowy na sprzedaż czasu reklamowego. At Media specjalizuje się  

w pośrednictwie w sprzedaży czasu reklamowego w tematycznych programach telewizyjnych, m.in. w 

programach o charakterze filmowym. Emitent współpracuje z domem mediowym od 2005 roku.  

Nie można wykluczyć ryzyka zaprzestania lub pogorszenia współpracy z At Media Sp. z o.o. w przyszłości lub 

też rozpoczęcia sprzedaży czasu reklamowego we własnym imieniu i na własny rachunek przez Emitenta. 

Opisane powyżej czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki  

i sytuację finansową Emitenta. 

 

4.1.10. Ryzyko związane z umowami dystrybucyjnymi dla programów FilmBox 

 

Od roku 2009 Emitent oferuje nowy produkt, który szybko zyskuje znaczący udział w przychodach ogółem 

Emitenta: produkuje i dystrybuuje program FilmBox oraz pakiet FilmBox Premium (trzy programy: FilmBox 

Extra, FilmBox Family i FilmBox HD). Przychody z dystrybucji i produkcji programów FilmBox osiągnęły  

47,1% przychodów ogółem za rok 2010 Emitenta, za 2011 r. osiągnęły 65,8%. W latach 2009 – 2010 Emitent 

oferował programy FilmBox operatorom telewizji kablowych i satelitarnych na podstawie ramowej umowy  

o współpracę z SPI International Polska Sp. z o.o. (z dnia 17 grudnia 2008 r.), która zawarła stosowne umowy  

z właścicielami poszczególnych koncesji. Od dnia 1 stycznia 2011 r. Emitent dystrybuuje programy z rodziny 

FilmBox na podstawie umowy z 1 września 2010 roku, zawartej bezpośrednio z właścicielem koncesji, spółką 

SPI TV Ltd. Umowa przedmiotowa została zastąpiona umową z dnia 30.09.2011 r. zawartą pomiędzy 

Emitentem  a Cinephil France S.A.S. 

Nie można wykluczyć ryzyka, iż umowa ta nie zostanie przedłużone na kolejny okres obowiązywania lub też 

wynegocjowane zostaną nowe warunki handlowe mniej korzystne dla Emitenta niż dzisiejsze. Nie można także 

wykluczyć ryzyka, iż koncesjonariusz utraci jedną lub więcej koncesję z przyczyn, na które Emitent nie ma 

wpływu. Opisane powyżej czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane 

wyniki i sytuację finansową Emitenta. 
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4.2. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Spółki  

 

4.2.1. Ryzyko konkurencji ze strony innych dostawców programów wyspecjalizowanych filmowych  

w ofercie operatorów 

 

Emitent działa na silnie konkurencyjnym rynku, gdzie o ostatecznych odbiorców „walczy” wiele programów 

telewizyjnych o charakterze filmowym, nadawanych w języku polskim i w językach obcych, w rozdzielczości 

zwykłej czy też High Definition, zawierających rozmaite przekroje filmowej i telewizyjnej oferty produkcji 

polskiej, amerykańskiej, europejskiej i innych producentów. Ponadto konkuruje z Emitentem wielu nadawców 

programów telewizyjnych uniwersalnych, czyli o nie-filmowym charakterze, szczególnie widoczne jest to  

w ofercie operatorów telewizji kablowych, gdzie skończona przepustowość łącza kablowego wymusza 

ograniczenie oferty do kilkudziesięciu programów, co pociąga za sobą regularną wymianę najmniej atrakcyjnych 

programów w ofercie. O zainteresowaniu ostatecznego odbiorcy mogą też zadecydować warunki tworzone przez 

operatora, na które Emitent ma niewielki wpływ, takie jak konstrukcja oferty pakietów telewizyjnych 

podstawowych i dodatkowych, zawartość pakietów w stosunku do ceny i do konkurencji, dostępność sygnału, 

oferta dekoderów itp. 

Nie można wykluczyć ryzyka, że mimo utrzymywania przez Emitenta atrakcyjnej oferty stacji telewizyjnych, 

konkurencja w segmencie programów o charakterze filmowym, czy też muzycznym lub w całej branży mediów 

nasili się, co mogłoby spowodować zmniejszenie oglądalności programów Spółki.  

Opisane powyżej czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki  

i sytuację finansową Emitenta. 

 

4.2.2. Ryzyko sytuacji makroekonomicznej i kondycji gospodarstw domowych 

 

Poziom przychodów Emitenta uzależniony jest od zamożności ludności Polski (w szczególności ludności 

większych miast), która zmienia się w zależności od koniunktury gospodarczej, w tym: dynamiki wzrostu 

gospodarczego, poziomu bezrobocia, konsumpcji indywidualnej, wskaźników optymizmu konsumentów, 

poziomu kursu euro wobec złotego oraz polityki fiskalnej państwa. Istnieje ryzyko, że w przypadku 

przedłużającego się osłabienia lub ponownego pogorszenia koniunktury gospodarczej nastąpi zmniejszenie 

popytu na usługi oferowane przez Emitenta, co wpłynie negatywnie na jego wyniki finansowe. Opisane powyżej 

czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową 

Emitenta. 

 

4.2.3. Ryzyko roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej 

 

Prowadzona przez Emitenta działalność opiera się głównie na korzystaniu z praw własności intelektualnej  

i zawartych umowach licencyjnych. W przekonaniu Emitenta nie narusza on w swojej działalności praw 

własności intelektualnej osób trzecich. Nie może on jednak wykluczyć przypadków, w których Emitent mógłby 

nieumyślnie naruszyć takie prawa. W związku z tym, Emitent nie może wykluczyć, że w takich przypadkach 

zostaną skierowane roszczenia z tego tytułu. Wynikiem takich roszczeń mogłaby być konieczność zapłacenia 

odszkodowań. Taka sytuacja mogłaby mieć istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe i dalszą perspektywę 

rozwoju Emitenta.  
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4.2.4. Ryzyko zmienności przepisów prawa, w szczególności regulujących działalność Emitenta jako 

nadawcy telewizyjnego 

 

W związku z faktem, iż polski system prawny jest przedmiotem częstych zmian, mogą one mieć negatywny 

wpływ na działalność Emitenta oraz pociągają za sobą poważne ryzyko w prowadzeniu działalności 

gospodarczej. W szczególności na działalność Emitenta mogą mieć wpływ zmiany prawa regulującego 

wykonywaną działalność, w tym Ustawy o radiofonii i telewizji oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, 

Ustawy o prawie autorskim, regulacji UE dotyczących funkcjonowania organizacji zbiorowego zarządzania 

prawami autorskimi, a także zmiana aktów regulujących działalność rynku kapitałowego w Polsce. Nowe 

regulacje prawne mogą potencjalnie rodzić pewne ryzyko związane z problemami interpretacyjnymi, brakiem 

praktyki orzeczniczej, niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez sądy lub organy administracji 

publicznej itp.  

Opisane powyżej czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki  

i sytuację finansową Emitenta. 

 

4.2.5. Ryzyko zmiany przepisów lub interpretacji przepisów podatkowych i ubezpieczeń 

społecznych 

 

System podatkowy w Polsce charakteryzuje się dużą zmiennością. Ewentualne zmiany dotyczące 

opodatkowania działalności gospodarczej zarówno w zakresie podatku dochodowego, podatku od towarów  

i usług lub innych podatków mogą wpłynąć negatywnie na prowadzoną przez Spółkę działalność i poziom 

dochodów. Emitent narażony jest również na ryzyko związane z możliwością zmian interpretacji przepisów 

prawa podatkowego wydawanych przez organy podatkowe, a mające wpływ na działalność operacyjną oraz 

wyniki finansowe Emitenta.  

 

4.2.6. Ryzyko kursowe 

 

Emitent ponosi koszty usług nadawczych i innych usług pomocniczych dla każdego z programów telewizyjnych 

w zwyczajowo przyjętej do tego typu umów walucie. Tym samym wartość kosztów Emitenta narażona jest na 

ryzyko kursowe. Ewentualne znaczne osłabienie złotego wobec euro mogłoby spowodować zmniejszenie 

rentowności programów Kino Polska i Kino Polska Muzyka oraz programów z rodziny FilmBox.  

Opisany powyżej czynnik może mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki  

i sytuację finansową Emitenta. 

 

5. Informacje o stosowaniu ładu korporacyjnego. 

 

5.1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent, oraz miejsca, gdzie 

tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny 

 

Zarząd Emitenta dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim Akcjonariuszom równy dostęp do 

informacji na temat Spółki. Starania Spółki do zapewnienia pełnej transparentności, znalazły wyraz  

w stosowaniu dobrych praktyk spółek giełdowych, począwszy od uzyskania przez Kino Polska TV S.A. statusu 

spółki giełdowej. Począwszy od dnia 22 marca 2011 roku, Emitent przekazuje do publicznej wiadomości raporty 

bieżące i okresowe, które publikuje na stronie korporacyjnej. Emitent stosuje określone zasady spółek 

publicznych określone w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”. Treść tych zasad opublikowana 

jest na stronie internetowej www.corp-gov.gpw.pl  

http://www.corp-gov.gpw.pl/
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Redaktorzy Telewizji Kino Polska stosują się do wszystkich, ogólnie przyjętych przez środowisko reguł 

postępowania zawodowego. Fundamentem regulującym zasady ich pracy jest Karta Etyczna Mediów. Poza tym, 

redaktorzy zapoznawani są również z Dziennikarskim kodeksem obyczajowym Stowarzyszenia Dziennikarzy 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kodeksem etyki dziennikarskiej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, jako 

dokumentami zawierającymi pożądane reguły postępowania. 

 

5.2. Zakres, w jakim Emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, o którym 

mowa powyżej, wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia, a także 

w jaki sposób spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady lub jakie 

kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie zastosowania danej zasady w przyszłości 

 

ZASADA II.1 

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez 

przepisy prawa: 

(…) 

7) pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego 

zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania, 

 

KOMENTARZ 

Zasada ta w pewnej części nie będzie stosowana przez Spółkę. Spółka będzie przestrzegała powyższą zasadę 

w zakresie jaki wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa tj. Kodeksu spółek handlowych oraz 

Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (....) z dnia 19 lutego 2009 

roku. Spółka nie będzie publikowała na swojej stronie internetowej pytań zadawanych w trakcie Walnego 

Zgromadzenia oraz odpowiedzi na te pytania udzielanych na Walnym Zgromadzeniu, gdyż w trakcie 

Zgromadzenia zadawana jest duża liczba pytań, często mało istotnych. Pełne stosowanie powyższej zasady 

wymagałoby sporządzania stenogramu z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia. 

(…) 

11) powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach 

członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej 

liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, 

 

KOMENTARZ 

Zarząd będzie stosować tę zasadę wyłącznie, jeżeli członkowie Rady Nadzorczej złożą oświadczenia w tym 

zakresie. 

(…) 

14) informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego  

do badania sprawozdań finansowych lub informację o braku takiej reguły. 

 

KOMENTARZ 

Spółka w zakresie prowadzenia strony internetowej nie publikuje na niej informacji o treści obowiązującej  

w Spółce reguły dotyczącej zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, ani 

informacji o braku takiej reguły. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego jak  

i zmiana takiego podmiotu należy do suwerennych decyzji Rady Nadzorczej i nie podlega żadnym regulacjom, 

poza regulacjami ustawowymi, tj. ustawą o biegłych rewidentach. 
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ZASADA II.2 

Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej  

w zakresie wskazanym w części II. pkt. 1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. 

 

 

KOMENTARZ 

Zasada ta będzie implementowana stopniowo. W ocenie Spółki konieczność prowadzenia serwisu 

korporacyjnego w języku angielskim oraz tłumaczenia wszystkich dokumentów korporacyjnych (w tym treści 

raportów bieżących i okresowych) na język angielski będzie się wiązać z istotnymi kosztami dla Spółki. 

 

 

Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych 

ZASADA III.1 

Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna: 

(…) 

3) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia. 

 

KOMENTARZ 

Spółka nie będzie stosowała powyższej zasady. W tym zakresie uznaje, iż kompetencje przyznane Radzie 

Nadzorczej w kodeksie spółek handlowych i Statucie są wystarczające do sprawowania prawidłowego nadzoru 

nad działalnością Spółki. 

 

 

ZASADA III.2 

Członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi spółki informację na temat swoich powiązań  

z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących 

mieć wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez radę. 

 

KOMENTARZ 

Zarząd będzie stosować tę zasadę wyłącznie, jeżeli członkowie Rady Nadzorczej złożą odpowiednie 

oświadczenia w tym zakresie. 

 

 

ZASADA III.8 

W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w Radzie Nadzorczej powinien być stosowany 

Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów 

niewykonawczych (…). 

 

KOMENTARZ 

Komitety działające w ramach Rady Nadzorczej będą działały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 

uchwalonymi regulaminami wewnętrznymi. 
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Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy 

ZASADA IV.1 

Przedstawicielom mediów powinno się umożliwiać obecność na walnych zgromadzeniach. 

 

KOMENTARZ 

W Walnych Zgromadzeniach Spółki będą brały udział osoby uprawnione i obsługujące Walne Zgromadzenie. 

Obowiązujące przepisy prawa, w tym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim, w dostateczny sposób określają wykonanie nałożonych na spółki publiczne obowiązków 

informacyjnych w zakresie jawności i transparentności spraw będących przedmiotem obrad Walnego 

Zgromadzenia. Spółka będzie na bieżąco udzielała odpowiedzi na pytania ze strony mediów dotyczące obrad 

Walnego Zgromadzenia. 

 

 

ZASADA IV.10 

Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: 

1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się  

w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, 

3) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia. 

Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r. 

 

KOMENTARZ 

Zasada ta w najbliższym czasie nie będzie stosowana ze względu na brak odpowiednich regulacji w Statucie 

Spółki oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia, jak również ze względu na wysokie koszty związane  

z wdrożeniem systemu transmisji danych. 

 

 

5.3. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej  

i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych  

i skonsolidowanych sprawozdań finansowych 

 

Zarząd Emitenta jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej, a także za skuteczność jego 

funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych. Sprawozdania finansowe sporządzone są 

przez Dział Finansowy Emitenta, a następnie przekazywane do Zarządu Spółki. 

Sprawozdania finansowe przekazywane są także do informacji Członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.  

 

 

 

5.4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz 

ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale 

zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie 

głosów na walnym zgromadzeniu 
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Stan posiadania akcji Emitenta na dzień 31.12.2011 r.  

 

Posiadacz akcji 
Rodzaj 

akcji 

Liczba 

akcji 

Udział  

w kapitale 

zakładowym 

(%) 

Liczba 

głosów  

na WZ 

Udział  

w ogólnej 

liczbie 

głosów na 

WZ 

SPI International Polska sp. z o.o. 1 
Zwykłe na 

okaziciela 
9 037 800 

 

65,16% 

 

9 037 800 65,16% 

Fundusze inwestycyjne zarządzane przez 

Ipopema TFI S.A.2 

Zwykłe na 

okaziciela 
1 205 350 

 

8,69% 

 

1 205 350 8,69% 

Pioneer Pekao Investment Management S.A.  

(w ramach asset management)3 

Zwykłe na 

okaziciela 

 

1 184 793 

 

 

8,54% 

 

1 184 793 

 

 

8,54% 

Piotr Reisch – Prezes Zarządu4 
Zwykłe na 

okaziciela 
739 500 5,33 % 739 500 5,33% 

 
1 
zgodnie z zawiadomieniem z dnia 06.05.2011 r.

  

2
 zgodnie z zawiadomieniem z dnia 27.05.2011 r. 

3 
zgodnie z zawiadomieniem z dnia 13.05.2011 r. 

4 
 zgodnie z zawiadomieniem z dnia 13.12.2011 r. 

 

5.5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia 

kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień 

Nie istnieją żadne papiery wartościowe dające specjalne uprawienia kontrolne nad Spółką. 

 

5.6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie 

wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia 

czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy 

spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania 

papierów wartościowych 

 

W okresie sprawozdawczym nie istniały papiery wartościowe, co do których byłyby jakiekolwiek ograniczenia 

co do wykonywania prawa głosu.  

 

5.7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów 

wartościowych Emitenta 

 

W okresie sprawozdawczym nie istniały jakiekolwiek ograniczenia w zakresie przenoszenia prawa własności 

akcji Emitenta.  

 

5.8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień,  

w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji 
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Zgodnie z §11 ust. 1 Statutu Emitenta Zarząd składa się z nie mniej niż dwóch i nie więcej niż pięciu osób,  

w tym Prezesa, oraz pozostałych członków Zarządu. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na 

zewnątrz. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu z innym 

członkiem Zarządu lub prokurentem łącznie. Członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje 

Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu są powoływani na trzyletnią kadencję. 

Członkowie zarządu Spółki nie posiadają szczególnych uprawnień w zakresie emisji lub wykupu akcji.  

 

 

5.9. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki Emitenta 

 

Zmiana statutu Emitenta następuje według zasad określonych w kodeksie spółek handlowych tj. poprzez 

uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.  

 

 

 

5.10. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw 

akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania 

 

Zgodnie z art. 402
1
 KSH walne zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na 

stronie internetowej spółki oraz w formie raportu bieżącego – zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie. 

Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia. Art. 402
2 

KSH określa zakres treści ogłoszenia o walnym zgromadzeniu spółki publicznej. Powinno zawierać co najmniej 

datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad, a także precyzyjny opis 

procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu. W szczególności 

ogłoszenie powinno zawierać informacje dotyczące następujących zagadnień: 

1) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - 

zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego 

zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym 

terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej 

proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest 

obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem walnego 

zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje 

w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia (art. 401 §2 KSH). 

2) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad 

walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego 

zgromadzenia - na podstawie art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący 

co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać 

spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw 

wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do 

porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. 

Statut zgodnie z art. 401 § 6 KSH może upoważnić do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku 

obrad najbliższego walnego zgromadzenia oraz do zgłaszania spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego 

zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, akcjonariuszy reprezentujących 

mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Statut Emitenta nie zawiera takich postanowień. 
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3) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad 

podczas walnego zgromadzenia - na podstawie art. 401 § 5 KSH każdy z akcjonariuszy jest uprawniony do 

zgłaszania podczas walnego zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku 

obrad. 

4) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularze stosowane 

podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika. 

5) Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej, 

6) Sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej, 

7) Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej 

8) Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, który zgodnie z art. 406
1
 KSH przypada na 16 dni 

przed datą walnego zgromadzenia i jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. 

9) Informację, że prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami 

spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, a także: 

10) Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa walnym zgromadzeniu może uzyskać 

pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli  

nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw 

wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do 

porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia, 

11) Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące walnego 

zgromadzenia. 

Zgodnie z art. 402
3
 § 1 każda spółka publiczna obowiązana jest prowadzić własną stronę internetową  

i zamieszczać na niej od dnia zwołania walnego zgromadzenia: 

1) ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia, 

2) informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są 

różnych rodzajów, także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych 

rodzajów, 

3) dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, 

4) projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej 

spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać 

wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia, 

5) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, 

jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy. 

Jeżeli formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną  

z przyczyn technicznych nie mogą zostać udostępnione na stronie internetowej, spółka publiczna wskazuje na tej 

stronie sposób i miejsce uzyskania formularzy. W takim przypadku spółka publiczna wysyła formularze 

nieodpłatnie pocztą każdemu akcjonariuszowi na jego żądanie. 

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną 

powinny zawierać proponowaną treść uchwały walnego zgromadzenia i umożliwiać: 

1) identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo 

głosu przez pełnomocnika, 

2) oddanie głosu w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 9 KSH, 

3) złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale, 
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4) zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którym 

głosować ma pełnomocnik. 

 

Zgodnie z §21 Statutu Emitenta uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów 

ważnie oddanych, chyba że postanowienia Statutu lub przepisy prawa przewidują warunki surowsze. Uchwały 

Walnego Zgromadzenia w następujących sprawach wymagają kwalifikowanej większości trzech czwartych 

głosów oddanych: 

1) umorzenie akcji w przypadku, o którym mowa w art. 415 § 4 Kodeksu spółek handlowych, 

2) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, 

3) połączenie Spółki z inną spółką w przypadku określonym w art. 506 § 2 Kodeksu spółek handlowych. 

Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania lub zawieszenia przez Walne Zgromadzenie 

poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w trybie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych wymagają 

czterech piątych głosów oddanych. Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub 

udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 

 

 

5.11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis 

działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich 

komitetów 

 

W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. skład Zarządu przedstawiał się następująco: 

 

Piotr Reisch  Prezes Zarządu 

Bogusław Kisielewski  Członek Zarządu  

 

W okresie sprawozdawczym jak i do dnia podpisania niniejszego sprawozdania skład zarządu Spółki nie uległ 

zmianie. 

 

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 6 kwietnia 2011 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: 

Loni Farhi Przewodniczący Rady Nadzorczej  

Stacey Sobel Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  

Piotr Skrzyp Członek Rady Nadzorczej  

Krzysztof Szymański Członek Rady Nadzorczej 

Witold Adamek   Członek Rady Nadzorczej 

 

W dniu 6 kwietnia 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o odwołaniu ze składu 

Rady Nadzorczej pana Piotra Skrzypa i powołaniu do Rady Nadzorczej pana Piotra Orłowskiego, z chwilą 

podjęcia uchwały.  

 

W okresie od 6 kwietnia 2011 r. do 31.12.2011 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: 

Loni Farhi Przewodniczący Rady Nadzorczej  

Stacey Sobel Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  

Piotr Orłowski Członek Rady Nadzorczej  

Krzysztof Szymański Członek Rady Nadzorczej 

Witold Adamek   Członek Rady Nadzorczej 
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W okresie sprawozdawczym poza Zarządem i Radą Nadzorcza u Emitenta od dnia 12 kwietnia 2011 r. działał 

Komitet Audytu, w następującym składzie: 

Piotr Orłowski  Przewodniczący Komitetu Audytu  

Witold Adamek Członek Komitetu Audytu   

Krzysztof Szymański. Członek Komitetu Audytu   

 

Opis działania Rady Nadzorczej  

 

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 

Poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych i innych postanowieniach Statutu,  

do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyznaczanie podmiotu dokonującego badania lub przeglądu 

skonsolidowanych oraz jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, wyrażanie zgody na zawieranie umów 

z takim podmiotem lub jego podmiotami zależnymi, jednostkami podporządkowanymi, podmiotami 

dominującymi lub podmiotami zależnymi lub jednostkami podporządkowanymi jego podmiotów dominujących 

oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą negatywnie wpływać na niezależność takiego 

podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki. 

 

Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność na posiedzeniu  

co najmniej trzech jej członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego.  

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów 

rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zawieszania 

członków Zarządu zapadają większością 4/5 głosów. W razie konieczności, uchwały Rady Nadzorczej mogą być 

podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość. Projekty uchwał 

podejmowanych w trybie pisemnym przedstawiane są do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej i stają 

się wiążące po podpisaniu ich przez co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej, w tym przez 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty, żądać od Zarządu  

i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. 

 

Opis działania Zarządu 

 

Zarząd prowadził bieżącą działalność zgodnie z uprawnieniami przewidzianymi w kodeksie spółek handlowych 

oraz Statucie Spółki. Zarząd składa się z nie mniej niż dwóch i nie więcej niż pięciu osób, w tym Prezesa, oraz 

pozostałych członków Zarządu. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, określa wewnętrzny podział zadań  

i kompetencji pomiędzy członków zarządu, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu, wydaje  zarządzenia 

wewnętrzne Spółki. Prezes Zarządu może upoważnić inne osoby do zwoływania i przewodniczenia 

posiedzeniom Zarządu oraz do wydawania zarządzeń wewnętrznych. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą 

większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Zarząd zobowiązany jest do 

składania Radzie Nadzorczej co najmniej rocznych sprawozdań, dotyczących istotnych zdarzeń w działalności 

Spółki. Sprawozdanie to obejmować będzie również sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku 

finansowym Spółki. 

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu z innym członkiem 

Zarządu lub prokurentem łącznie. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego 

rodzaju czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie z innymi 

pełnomocnikami, w granicach umocowania.  
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Opis działania Komitetu Audytu: 

 

Celem funkcjonowania Komitetu Audytu jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach dotyczących 

jednostkowej i skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem 

oraz współpraca z biegłymi rewidentami. Do głównych zadań Komitetu Audytu należy: 

1) sprawowanie czynności nadzorczych w zakresie monitorowania sprawozdawczości finansowej Spółki oraz 

czynności rewizji finansowej, poprzez działania, które obejmują: w szczególności:  

a) monitorowanie procesu przygotowania sprawozdań finansowych;  

b) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w sprawie zatwierdzenia zbadanych przez audytora 

zewnętrznego sprawozdań finansowych;  

c) monitorowanie rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę;  

2) sprawowanie czynności nadzorczych w zakresie monitorowania systemów kontroli wewnętrznej, audytu 

wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, poprzez działania, które obejmują w szczególności:  

a) przegląd, przynajmniej raz w roku procedur kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w celu zapewnienia 

zgodności z przepisami i wewnętrznymi regulacjami; 

b) ocenę przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem oraz przedstawienie rekomendacji w tym zakresie.  

3) sprawowanie czynności nadzorczych w zakresie monitorowania niezależności audytorów zewnętrznych, 

poprzez działania, które obejmują w szczególności:  

a) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących wyboru, powołania, ponownego powołania  

i odwołania podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego (audytora zewnętrznego) oraz 

zasad i warunków jego zatrudnienia; 

b) monitorowanie niezależności audytora w odniesieniu do wykonywanych przez niego badań;  

c) omawianie z audytorem przebiegu procesu audytu, 

d) przyjęcie od podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych pisemnej informacji o istotnych 

kwestiach dotyczących czynności rewizji finansowej, w tym w szczególności o znaczących nieprawidłowościach 

systemu kontroli wewnętrznej jednostki w odniesieniu do procesu sprawozdawczości finansowej. 

 

Posiedzenia Komitetu Audytu powinny odbywać się tak często jak jest to konieczne, nie rzadziej jednak niż dwa 

razy w ciągu roku, przed opublikowaniem sprawozdania półrocznego i rocznego. Posiedzenia Komitetu Audytu 

zwołuje Przewodniczący i przewodniczy im. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez 

Przewodniczącego, posiedzenie zwołuje inny członek Komitetu upoważniony przez Przewodniczącego. 

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia, zawierające porządek obrad i materiały będące przedmiotem obrad 

przesyła członkom Komitetu Audytu Przewodniczący Komitetu. Zawiadomienie winno zostać wysłane  

co najmniej na 3 dni przed posiedzeniem Komitetu drogą mailową lub faksem na adresy lub numery faksów 

wskazane przez członków Komitetu Audytu. Prawo wnoszenia spraw na posiedzenia Komitetu przysługuje 

Radzie Nadzorczej, poszczególnym członkom Komitetu, a także członkom Zarządu. Członkowie Komitetu 

mogą brać udział w posiedzeniach Komitetu oraz glosować nad podjęciem uchwał osobiście lub przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Do ważności uchwał Komitetu 

Audytu wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków oraz zaproszenie wszystkich 

członków Komitetu. Uchwały Komitetu Audytu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych członków 

Komitetu. Z posiedzeń Komitetu Audytu sporządzany jest protokół. Protokół podpisują wszyscy obecni na 

posiedzeniu członkowie Komitetu. Protokół z posiedzenia Komitetu Audytu wraz z podjętymi na nim 

uchwałami Przewodniczący Komitetu Audytu przekazuje Przewodniczącemu Radzie Nadzorczej niezwłocznie 

po jego podpisaniu. Komitet Audytu może podejmować uchwały również w trybie pisemnym. Projekty uchwał 

podejmowanych w trybie pisemnym przedstawiane są do podpisu wszystkim członkom Komitetu Audytu i stają 

się wiążące po podpisaniu ich, przez co najmniej dwóch członków Komitetu Audytu, w tym przez 
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Przewodniczącego. Przy wykonywaniu zadań Komitet Audytu może zasięgać pomocy lub informacji od 

wybranego eksperta lub ekspertów. Koszty ekspertów, po uprzednim ich zaakceptowaniu przez 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej, ponosi Spółka. 

 

 

6.  Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania 

arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie: 

postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niego 

zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta 

  

W okresie sprawozdawczym nie toczyły się i nie toczą, w odniesieniu do Emitenta i jego spółek zależnych żadne 

postępowania przed organami administracji publicznej, postępowania sądowe lub arbitrażowe, które spełniały 

powyżej wskazane kryteria.  

 

 

7. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach 

 

Kino Polska TV S.A. działa w branży mediów, produkuje i dystrybuuje programy telewizyjne  

(Kino Polska, Kino Polska Muzyka, FilmBox, FilmBox Extra, FilmBox HD i FilmBox Family), w tym  

3 programy w segmencie Premium. Spółka przygotowała kolejne 3 programy z segmentu premium (FilmBox 

Action, FightBox i FashionBox). Dodatkowo spółka planuje uruchomienie stacji Kino Polska HD.  

W maju 2011 r. Emitent rozpoczął emisję kanału o profilu muzyczno-filmowym Kino Polska Muzyka, który to  

w listopadzie otrzymał koncesję na nadawanie satelitarne. Od stycznia 2012 roku Spółka rozpoczęła na jego 

antenie sprzedaż czasu reklamowego. 

 

Do podstawowych produktów Spółki zaliczyć można: 

 

 program telewizyjny Kino Polska 

Telewizja Kino Polska odwołująca się do wieloletniego dorobku polskiej kultury kinematograficznej dla 

wszystkich grup wiekowych jest podstawowym produktem Emitenta. Unikatowa formuła stacji plasuje ją na 

wysokich pozycjach w rankingach oglądalności kanałów tematycznych w Polsce. Program ten, prezentując 

klasykę filmu, zaprasza widzów do odkrywania jej na nowo. Spółka za pośrednictwem domu mediowego  

At Media Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż czasu reklamowego na antenie Kino Polska, jednakże dbając  

o prezentowanie filmów jako dzieł sztuki nie są one przerywane reklamami. Stacja działa na podstawie koncesji 

nr 296/2003-T. Spółka podpisała umowy na reemisję programu Kino Polska ze wszystkimi operatorami 

cyfrowych platform satelitarnych oraz większością operatorów telewizji kablowych, w tym ze wszystkimi 

największymi (UPC/Aster, Multimedia Polska, Vectra, Toya, Inea; zasięg  największych operatorów obejmuje 

72,66% abonentów telewizji kablowych) 

 

 program telewizyjny Kino Polska Muzyka 

Kino Polska Muzyka to jedyna stacja na świecie, prezentująca widzom tylko polską muzykę. Oprócz kultowych 

teledysków, niezapomnianych koncertów i złotych przebojów największych rodzimych gwiazd można tu też 

znaleźć hity estrady oraz interesujące archiwalia. Stacja ta stale poszerza swój zasięg. Począwszy od stycznia 

2012 r. za pośrednictwem At Media Sp. z o.o. na antenie Kino Polska Muzyka prowadzona jest sprzedaż czasu 

reklamowego. Stacja ta działa na podstawie koncesji nr 489/2011-T. 
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 program telewizyjny FilmBox i pakiet programów FilmBox Premium  

FilmBox jest stacją telewizyjną o charakterze filmowym, prezentującą filmy fabularne i dokumentalne z całego 

świata, podzielone na kategorie rodzajowe, pasma i cykle tematyczne, a także programy o nowościach kinowych 

i wydawniczych. Pakiet FilmBox Premium składa się z trzech kanałów filmowych: FilmBox Extra, FilmBox 

Family i FilmBox HD. Emitent podpisał umowy na dystrybucję programu FilmBox ze wszystkimi operatorami 

platform satelitarnych i większością operatorów telewizji kablowej w tym ze wszystkimi największymi 

(UPC/Aster, Multimedia Polska, Vectra, Toya, Inea). Na dystrybucję pakietu programów FilmBox Premium 

również zawarte zostały umowy ze wszystkimi operatorami platform satelitarnych i ponad 100 operatorami 

telewizji kablowej w tym ze wszystkimi największymi.  

 

Kino Polska TV S.A. produkuje i dystrybuuje wyżej wymienione programy na podstawie umów z SPI TV Ltd.  

i Cinephil France S.A.S. 

 

Pozostała działalność Spółki:  

 sprzedaż czasu reklamowego na antenie: Kino Polska, Kino Polska Muzyka i FilmBox, 

 dystrybucja licencji na polu emisji video on demand (VoD) 

 dystrybucja licencji na polu emisji telewizyjnej (sprzedaż praw) 

 działalność wydawnicza (Wydawnictwo Telewizji Kino Polska) 

 

W roku 2011 Spółka uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 80 401,95 mln zł, w porównaniu z rokiem 

2010 jest to wzrost o 70,01%.   

Poniższa tabela przedstawia zestawienie poszczególnych źródeł przychodów uzyskanych w roku 2011  

w porównaniu z rokiem 2010, a także ich udział procentowy w przychodach ze sprzedaży ogółem. 

 

Źródła przychodów 
Przychód  

w roku 2011 

Procentowy udział  

w przychodach ze 

sprzedaży ogółem  

(rok 2011) 

Przychód  

w roku 2010 

Zmiana  

% (r/r) 

DZIAŁALNOŚĆ EMISYJNA 41 988 912,79 52,22 % 35 041783,50 19,83% 

PRODUKCJA KANAŁÓW 25 651 596,31 31,90 % - - 

REKALMA 5 631 878,45 7,00 % 8 590 179,99 -34,44% 

VOD 4 981 284,80 6,20 % 1 181 052,65 321,77% 

SPRZEDAŻ PRAW 584 078,08 0,73 % 1 262 879,79 -53,75% 

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 75 308,61 0,09 % 168 748,72 -55,37% 

SPRZEDAŻ TOWARÓW 131 399,80 0,16 % 433,00 - 

INNE USŁUGI 1 357 490,60 1,70% 1 046 381,88 29,73% 

SUMA 80 401 949,44 100% 47 291 459,53 70,01 

(dane w PLN) 

 

8. Informacje o rynkach zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne, oraz 

informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z określeniem 

uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców i dostawców, a w przypadku gdy udział jednego 

odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10 % przychodów ze sprzedaży ogółem - nazwy (firmy) 

dostawcy lub odbiorcy, jego udział w sprzedaży lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania 

z emitentem. 
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8.1. Kluczowi odbiorcy  

Głównymi odbiorcami produktów Emitenta są operatorzy telewizji kablowych i operatorzy cyfrowych platform 

satelitarnych, którzy udostępniają sygnał swoim abonentom (gospodarstwa domowe).  

 

Do pozostałych odbiorców produktów Spółki zaliczyć można:  

 At Media Sp. z o.o. - pośrednika udostępniania czasu reklamowego  

 innych nadawców telewizyjnych nabywających prawa do emisji filmów będących w posiadaniu  

Kino Polska TV S.A.,  

 operatorzy usług video on demand ,  

 osoby fizyczne (nabywcy wydawnictw DVD) za pośrednictwem firmy dystrybucyjnej. 

 

Głównym rynkiem zbytu jest rynek krajowy, na który przypada 66,48 % przychodów Spółki, 33,52% to rynek 

zagraniczny: 

 

Rok 2011 Polska Zagranica Razem 

Przychód ogółem 53 451 667,43 26 950 282,01 80 401 949,44 

 

W roku 2011 Kino Polska TV S.A. posiadała ok. 370 odbiorców. 

Średnia liczba abonamentów w roku 2011 z tytułu działalności emisyjnej wynosiła ok. 5 983,27 tys.  

 

Główni odbiorcy Spółki, których udział w przychodach stanowi co najmniej 10% przychodów ze sprzedaży 

ogółem: 

- - SPI TV Ltd. – 30,48 % przychodów sprzedaży ogółem, 

- Canal + Cyfrowy Sp. z o.o. – 15,73 % przychodów sprzedaży ogółem, 

- ITI NEOVISION Sp. z o.o. – 13,49 % przychodów sprzedaży ogółem, 

 

Kino Polska TV S.A. jest powiązana osobowo z SPI TV Ltd. za pośrednictwem przewodniczącego Rady 

Nadzorczej Spółki Pana Loniego Farhi. 

 

Spółka posiada umowy o współpracy z wyżej wymienionymi podmiotami. 

 

8.2. Kluczowi dostawcy 

 

Podstawowym rynkiem zaopatrzenia w materiały, towary i usług  jest rynek krajowy  

Dostawcy Emitenta, których udział w przychodach stanowi co najmniej 10% przychodów ze sprzedaży ogółem: 

- Cinephil France S.A.S. – 22,40% 

- SPI TV Ltd. – 21,85% 

- Canal + Cyfrowy Sp. z o.o. – 12,24%  

 

Kino Polska TV S.A. powiązana jest z Canal + Cyfrowy Sp. z o.o. oraz Cinephil France S.A.S. umowami  

o współpracy. 

 

Spółka powiązana jest osobowo z SPI TV Ltd. za pośrednictwem przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki 

Pana Loniego Farhi. 
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9. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności emitenta, w tym znanych emitentowi 

umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, 

współpracy lub kooperacji. 

 

Aneks nr 5 do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.  

W dniu 30 czerwca 2011 roku zawarty został Aneks nr 5 do umowy nr 3/2008 kredytu w rachunku bieżącym 

(„Kredyt”) z dnia 10 kwietnia 2008 r. wraz z aneksami, pomiędzy Kino Polska TV S.A., a Bankiem Polska Kasa 

Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem Aneksu nr 5 jest odnowienie i zwiększenie linii kredytowej 

w rachunku bieżącym  z kwoty 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) na 3.000.000 zł (trzy miliony złotych)  

z terminem wykorzystania do dnia 29 czerwca 2012 roku.  Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, ustalone na 

bazie stawki WIBOR 1M z każdego  dnia + marża banku. Prawnym zabezpieczeniem spłaty Kredytu jest 

złożony przez Spółkę do dyspozycji Banku weksel własny in blanco.  

Aneks nr 2 do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.  

W dniu 4 lipca 2011 roku zawarty został Aneks nr 2 do Umowy Kredytu Zaliczka nr 24/2010 z dnia 20 sierpnia 

2010 r. pomiędzy Kino Polska TV S.A. a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanym 

dalej „Bankiem”). Przedmiotem Aneksu nr 2 jest odnowienie i zwiększenie o 1.000.000. zł (jeden milion 

złotych) Kredytu Zaliczka (zwanego dalej: „Kredytem”), w formie odnawialnego limitu, do maksymalnej 

wysokości: 3.000.000 zł (trzy miliony złotych). Celem Kredytu jest finansowanie należności z tytułu faktur 

handlowych VAT przysługujących Spółce od jej kontrahentów. Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, ustalone 

na bazie stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę banku. Prawnym zabezpieczeniem spłaty Kredytu jest: 

 złożony przez Spółkę do dyspozycji Banku weksel własny in blanco, 

 udzielenie Bankowi pełnomocnictwa do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym 

Spółki, 

 oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do kwoty 6.000.000 zł (sześć milionów złotych). 

Kredyt może być wykorzystywany w okresie od 04.07.2011 r. do 03.07.2012 r. 

 

Umowa z Cinephil France S.A.S. 

W dniu 30 września 2011 r. Emitent zawarł umowę dystrybucyjną („Umowa Dystrybucyjna”) z Cinephil France 

S.A.S. z siedzibą we Francji, zastępującej dotychczasową umowę dystrybucyjną z dnia 1 września 2010 r. 

pomiędzy Spółką, a SPI TV Ltd. z siedzibą w Londynie. Przedmiotem Umowy Dystrybucyjnej jest udzielenie 

przez Cinephil France S.A.S. na rzecz Spółki wyłącznej licencji na reemisję programów telewizyjnych takich 

jak: FILMBOX, FILMBOX HD, FILMBOX FAMILY, FILMBOX EXTRA, FILMBOX EXTRA 1, 

FASHIONBOX, FIGHTBOX, DOCUBOX, FILMBOX ACTION, STARBOX, wraz z prawem udzielenia 

sublicencji operatorom kablowym, satelitarnym lub działającym z wykorzystaniem innych technik transmisji  

i reemisji. Licencja wyłączna udzielona Spółce obowiązuje na terytorium Polski. Za zgodą obydwu stron, 

licencja ta może być rozszerzana na inne programy i inne terytoria Unii Europejskiej - jednakże nie będzie to 

licencja wyłączna. Z tytułu niniejszej umowy Cinephil France S.A.S. przysługiwać będzie opłata licencyjna 

ustalana co miesiąc w oparciu o przychody osiągnięte przez Spółkę od operatorów kablowych i satelitarnych 

oraz działających z wykorzystaniem techniki reemisji w Internecie pomniejszone o uzgodnione koszty 

dystrybucyjne tychże programów. Warunki Umowy Dystrybucyjnej nie odbiegają od standardów rynkowych. W 

Umowie Dystrybucyjnej nie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych. Umowa Dystrybucyjna 

nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku. Jako kryterium uznania Umowy Dystrybucyjnej za znaczącą 

przyjęto fakt, iż jej szacowana wartość może przekroczyć 10% kapitałów własnych Spółki. Umowa 

Dystrybucyjna pomiędzy Kino Polska TV S.A., a Cinephil France S.A.S. weszła w życie od dnia 1 października 

2011r.Umowa Dystrybucyjna została zawarta na czas określony 5 lat. 

W dniu 26 października 2011 r. podpisano Aneks nr 1 („Aneks”) do Umowy Dystrybucyjnej zawartej w dniu  
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30 września 2011 r., pomiędzy Spółką a Cinephil France S.A.S. Na mocy niniejszego Aneksu Cinephil France 

S.A.S. udzieliła Kino Polska TV S.A. niewyłącznej licencji na dystrybucję wyżej wymienionych programów 

telewizyjnych, na terytorium Czech, Węgier, Słowacji i Rumunii.  Cinephil France S.A.S. przysługuje opłata 

licencyjna ustalana co miesiąc w oparciu  o przychody osiągnięte przez Spółkę od operatorów kablowych  

i satelitarnych oraz działających z wykorzystaniem techniki reemisji w Internecie pomniejszone o uzgodnione 

koszty dystrybucyjne tychże programów. Aneks nie wprowadza jakichkolwiek postanowień, które odbiegają od 

powszechnie stosowanych na tym rynku. Na podstawie Aneksu nie zostały wprowadzone do Umowy 

Dystrybucyjnej jakiekolwiek kary umowne. Aneks nie zawiera również żadnych warunków lub terminów 

ograniczających jego wejście w życie. 

 

Aneks do umowy z Canal + Cyfrowy Sp. z o.o. 

W dniu 26 października 2011 roku zawarty został Aneks do Umowy z dn. 1 września 2010 r. („Umowa”), 

pomiędzy Kino Polska TV S.A. a Canal + Cyfrowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanym dalej „Canal 

+”). Umowa z dnia 1 września 2010 r. została opisana w prospekcie emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez 

Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 lutego 2011 r. Przedmiotem Aneksu jest określenie zasad i warunków, 

zgodnie z którymi Canal + udostępni na rzecz Spółki odpowiednią pojemność satelitarną na potrzeby transmisji 

sygnału programu telewizyjnego Kino Polska Muzyka i świadczyć będzie na jego rzecz usługę transmisji 

(„Usługa”) sygnału tegoż programu. W zakres Usługi wchodzi także kodowanie sygnału programu 

telewizyjnego Kino Polska Muzyka w innych systemach kodowania niż stosowany przez Canal + Cyfrowy. 

Aneks nie wprowadza jakichkolwiek postanowień, które odbiegają od powszechnie stosowanych na tym rynku. 

Na mocy Umowy z dnia 10 września 2010 r. Canal + świadczył wyżej wymienione Usługi na potrzeby 

programów FilmBox, FilmBox Extra, FilmBox Family, FilmBox HD, do których, zgodnie z postanowieniami 

Aneksu dołączył również program Kino Polska Muzyka. Z tytułu świadczenia Usługi, Canal + przysługiwać 

będzie comiesięczne wynagrodzenie. Na podstawie Aneksu nie zostały wprowadzone do umowy dnia  

10 września 2010 r. jakiekolwiek kary umowne. Aneks nie zawiera również żadnych warunków lub terminów 

ograniczających jego wejście w życie. Wartość usług świadczonych wynikających z Aneksu może przekroczyć 

10 % kapitałów własnych Kino Polska TV S.A. w okresie obowiązywania aneksowanej Umowy. Aneks wchodzi 

w życie z dniem 1 października 2011 r. i pozostaje w mocy do dnia 1 stycznia 2014 r. 

 

Umowa z Cinephil France S.A.S. 

W dniu 02 listopada 2011 r. pomiędzy Kino Polska TV S.A, a Cinephil France S.A.S.(„Licencjodawca”) zawarto 

umowę licencyjnej („Umowa”).Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Licencjodawcę na rzecz Emitenta 

wyłącznych praw do filmów, które dostarczane będą do Licencjobiorcy, a także udzielenie Kino Polska TV  S.A. 

prawa do zawierania umów dystrybucyjnych z podmiotami trzecimi, których przedmiotem będą dostarczone 

przez Licencjodawcę filmy. Licencje zostały udzielone na czas określony, ustalony indywidualnie dla 

poszczególnych filmów. Wyłączność praw udzielonych Licencjobiorcy przez Licencjodawcę odnosi się zarówno 

do wszystkich już istniejących programów telewizyjnych z rodziny FilmBox produkowanych przez Kino Polska 

TV S.A. oraz Grupę SPI, jak i tych, które powstaną w przyszłości. W przypadku zakupu przez licencjobiorcę od 

Licencjodawcy kolejnych licencji, szczegóły transakcji zostaną określone w formie aneksów do niniejszej 

Umowy. Warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych. W Umowie nie zostały zawarte 

postanowienia dotyczące kar umownych, jak również nie została ona zawarta z zastrzeżeniem warunku. 

Kryterium uznania niniejszej Umowy za znaczącą jest fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych 

Kino Polska TV S.A. Podpisanie niniejszej Umowy stanowi inwestycję w produkcję programów z rodziny 

FilmBox, co związane jest z realizacją jednego z celów emisyjnych zawartych w Prospekcie Emisyjnym Kino 

Polska TV S.A. 
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Umowa nabycia udziałów Cyfrowego Repozytorium sp. z o.o.  

W dniu 14 grudnia 2011, r., w wyniku zawarcia umów sprzedaży udziałów w Cyfrowym Repozytorium 

Filmowym Sp. z o.o. Spółka nabyła pakiet większościowy - 60% udziałów  za łączną kwotę 2 600 010 zł.  

 

Umowy z At Media sp. z o.o.  

W dniu 16 grudnia 2011 r. zawarto trzy umowy o współpracy w zakresie świadczenia usług reklamowych 

pomiędzy Kino Polska TV S.A. a At Media Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie („Broker”) łącznie spełniających 

kryterium umowy znaczącej. Spółka szacuje, iż ogólna wartość tychże umów przekroczy 10% kapitałów 

własnych Kino Polska TV S.A., tj. kwotę ok. 4 mln zł. Zawarcie umów związane było ze zbliżającym się 

końcem obowiązywania umowy (wygasła z dniem 31.12.2011 r.)  zawartej pomiędzy Spółką a Brokerem 

02.01.2009 r., przedmiotem której jest świadczenie usług reklamowych zarówno na rzecz programu 

telewizyjnego Kino Polska, jak i FilmBox – umowa ta, została opisana w Prospekcie Emisyjnym Spółki 

zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dn. 25 lutego 2011 r. Wobec powyższego, a także  

w wyniku podjętej przez Zarząd Spółki decyzji o rozpoczęciu (począwszy od stycznia 2012 r.) sprzedaży czasu 

reklamowego na antenie kanału Kino Polska Muzyka, strony ustaliły, iż zawarte zostaną trzy umowy, 

obejmujące swym zakresem usługi reklamowe odrębnie na każdy z programów produkowanych przez Spółkę - 

Kino Polska, Kino Polska Muzyka i FilmBox. Najistotniejszą, pod względem wartości, jest umowa dotycząca 

sprzedaży czasu reklamowego na kanale Kino Polska.  Zgodnie z zapisami wskazanych powyżej umów, Spółka 

wykonywała będzie czynności umożliwiające At Media sp. z o.o. nabywanie usług reklamowych (tj. emisji 

reklam oraz akcji specjalnych polegających na bezpośredniej lub pośredniej promocji towarów i usług lub 

innych wartości) z prawem ich dalszego zbywania we własnym imieniu i na rzecz osób trzecich – do czego,  

na mocy niniejszych umów Broker się zobowiązał. Kino Polska TV S.A. zobligowała się także do nie zbywania 

usług reklamowych na rzecz innych podmiotów, za wyjątkiem:  

 świadczenia usług reklamowych na rzecz osób trzecich w drodze barteru, 

 świadczenia usług reklamowych na podstawie umów dotyczących akcji specjalnych zawartych  

z podmiotami nie prowadzącymi bezpośredniej lub pośredniej współpracy z At Media sp. z o.o., 

 umów, których przedmiotem jest emisja filmów telesprzedaży, 

 umów zawartych bezpośrednio przez Spółkę z podmiotami, z którymi Broker prowadzi współpracę, 

jednakże mogą one dotyczyć wyłącznie pasma reklamowego nie zarezerwowanego uprzednio przez  

At Media Sp. z  o.o. 

 

Spółka ma obowiązek zapewnienia i utrzymania do stałej dyspozycji dla AT Media sp. z o.o. pasma 

reklamowego  z prawem do wyłącznego korzystania, z wyłączeniem opisanych wyżej wyjątków. Za treść reklam 

odpowiada At Media sp. z o.o. z tym zastrzeżeniem, że Kino Polska TV S.A. ma prawo odmówić nadania 

reklamy mogącej naruszyć obowiązujące przepisy prawa. Umowy precyzują ponadto zasady rezerwacji czasu 

antenowego, współpracy podczas akcji specjalnych i współpracy barterowej. Z tytułu zawartych umów 

wynagrodzenie na rzecz Spółki zostało ustalone jako określony procent przychodów netto z emisji reklam na 

danym programie. Umowy zawarte zostały na czas określony od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r.  

W przypadku rażącego naruszenia danej umowy każda ze stron może ją rozwiązać z zachowaniem  

3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Umowy przewidują możliwość ich 

automatycznego przedłużenia, na kolejny 3 letni okres. Umowy nie zawierają postanowień odbiegających od 

warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów, a także nie przewidują kar umownych.  
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10. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi podmiotami 

oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, 

instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji 

kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich 

finansowania. 

 

Inwestycje w jednostkach zależnych od Emitenta obejmują udziały/akcje nabyte w tychże podmiotach. 

Grupa Kapitałowa Kino Polska TV S.A. składa się z następujących podmiotów: 

 Kino Polska TV S.A. 

 Stopklatka S.A.  

W roku 2011 Kino Polska TV S.A. zwiększyła zaangażowania w kapitale zakładowym Stopklatka S.A.  

w wyniku następujących działań: 

 nabycia 103 255 akcji od Pana Adama Bortnika, na podstawie umów cywilnoprawnych w dwóch 

transzach: 30 czerwca 2011 r. 30.000 akcji, a następnie 21 grudnia 2011 r. 73 255 akcji, 

 objęcia 325 250 akcji nowoemitowanej serii C na podstawie zapisu z dnia 29 sierpnia 2011 r., 

 zakupu 98 781 akcji podczas transakcji sesyjnych na rynku ASO NewConnect w trakcie minionego 

roku. 

 

W efekcie powyższego liczba posiadanych przez Kino Polska TV S.A. akcji Stopklatka S.A. zwiększyła się  

w roku 2011 z 1 271 000 do 1 798 286, a procentowy udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu wzrósł 

z 65,21% do 79,04%. 

 Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. 

 

W grudniu 2011 r. Emitent nabył 90 udziałów stanowiących  60% głosów na zgromadzeniu wspólników CRF za 

łączną kwotę 2 600 010 zł. 

 

11. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta lub jednostkę od niego zależną  

z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe. 

 

W okresie sprawozdawczym Spółka, ani jednostki od niej zależne nie zawarły żadnej transakcji z podmiotami 

powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.  

 

12. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących 

kredytów i pożyczek, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, 

waluty i terminu wymagalności. 

 

W roku 2011 Kino Polska TV S.A. posiadała dwie umowy kredytowe zawarte z Bankiem Polska Kasa Opieki 

S.A. 

Podmiot 

finansujący 

 Waluta 

kredytu  

 Wielkość 

kredytu/limitu  

 Wartość kredytu na dzień 

bilansowy  

 Warunki 

oprocentowania  

 Termin 

spłaty  

 

Zabezpiecze

nia  

 w 

walucie   w złotych  

Bank Polska Kasa 

Opieki S.A. PLN 3 000 000,00 0,00 0,00 

Wibor 1m 
pierwszego dnia 

miesiąca + 3% 2012-06-29 

Weksel in 

blanco 

Bank Polska Kasa 

Opieki S.A. PLN 3 000 000,00 0,00 0,00 

Wibor 1m każdego 

dnia + 2,8% 2012-07-03 

Weksel in 

blanco 

Razem kredyty i 

pożyczki             
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13. Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, ze szczególnym 

uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym emitenta, z podaniem co 

najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności. 

 

Poniższa tabela przedstawia pożyczki udzielone podmiotom z Grupy Kapitałowej Emitenta w roku 2011. 

 

Podstawa 

prawna 

udzielenia 

pożyczki 

Pożyczkodawca Pożyczkobiorca 

Kwota  

i waluta 

pożyczki 

Rodzaj 

pożyczki 

Stopa 

procentowa Termin 

wymagalności 

Umowa 

pożyczki z dn. 

15.12.2011 r. 

Kino Polska  TV S.A. 

Cyfrowe 

Repozytorium 

Filmowe  

Sp. z o.o. 

1 090 000 

PLN 

Pożyczka 

pieniężna 

WIBOR   

1-roczny + 4% 
15.12.2013 

 

 

Pożyczki udzielone jednostkom spoza Grupy Kapitałowej Emitenta opisane zostały w punkcie 9.33 Kredyty  

i pożyczki udzielone (nota 26a) Jednostkowego Sprawozdania Finansowego  Kino Polska TV S.A. 

 

14. Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach, 

ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym 

emitenta. 

 

Zgodnie z postanowieniami Umowy Pożyczki zawartej pomiędzy Spółką a Cyfrowym Repozytorium Filmowym 

Sp. z o.o. z dnia 15grudnia 2011 r., Emitent posiada weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową jako 

zabezpieczenie wierzytelności Kino Polska TV S.A. z tytułu dzielonej na rzecz CRF pożyczki. 

 

15. Opis wykorzystania przez Emitenta wpływów z emisji papierów wartościowych w okresie 

objętym raportem do chwili sporządzenia sprawozdania z działalności. 

 

W okresie sprawozdawczym Emitent nie podjął uchwały o emisji papierów wartościowych. Nie mniej 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 października 2010 r. podjęło uchwałę o  podwyższeniu 

kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B o kwotę nie niższa niż 0,10 zł i nie wyższą niż 400.000 zł 

poprzez emisję nie mniej niż 1 akcji i nie więcej niż 4.000.000 akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. 

Akcje zostały zaoferowane w drodze oferty publicznej na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego 

przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 lutego 2011 r.   

 

W wyniku publicznej oferty Emitent pozyskał  38 000 000,00 zł. 

Kwota przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego  400 000,00 zł 

Koszty emisji wyniosły 1 940 456,21 zł.  
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Wykorzystanie środków przedstawia poniższa tabela. 

 

Cel emisyjny 

Dotychczas 

wykorzystane 

środki 

Środki 

przeznaczone na 

realizację danej 

inwestycji  

 

Utworzenie programu 

Kino Polska Muzyka 

2,2 mln zł 2 - 3,5 mln zł 

Inwestycje w produkcję programów  

z rodziny FilmBox 

10,84 mln zł 6 - 10,84 mln zł 

Zakup infrastruktury technicznej 

(urządzeń i programów) 

5 mln zł 3 - 5 mln zł 

Produkcja filmowa 1,5 mln zł 2 - 5 mln zł 

Utworzenie programu Kino Polska HD 2,6  mln zł 7 - 14 mln zł 

SUMA 22,14 mln  

  

Pozostałe środki z emisji tj. ok 13 mln zł. ulokowane zostały na lokatach krótkoterminowych. 

 

 

16. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym  

a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok. 

 

Spółka nie publikowała prognozy jednostkowych wyników finansowych za rok 2011. 

 

 

17. Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym 

uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie 

ewentualnych zagrożeń i działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu 

przeciwdziałania tym zagrożeniom. 

 

Ocena zarządzania zasobami finansowymi Emitenta dokonano w oparciu o dane zamieszczone w sprawozdaniu 

finansowym za rok 2011.  

 

Struktura bilansu 

Sumy bilansowe ulegają systematycznemu zwiększeniu z roku na rok, w 2011 nastąpił 158,03% wzrost tej 

pozycji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Pozycję dominującą w strukturze aktywów stanowią aktywa trwałe 

(53,77% aktywów ogółem), na które składają się głównie Wartości Niematerialne i Prawne, co wynika  

z działalności operacyjnej Emitenta oraz z  inwestycji związanych ze strategią w zakresie budowy grupy 

mediowej poprzez zakup pakietu akcji spółki Stopklatka S.A. oraz pakietu kontrolnego 60% udziałów  

w Cyfrowym Repozytorium Filmowym Sp. z o.o. W strukturze pasywów następuje systematyczny wzrost 

udziału kapitału własnego w finansowaniu majątku Spółki. Wzrost kapitałów własnych jest  wynikiem 

zatrzymanych zysków z lat ubiegłych oraz pozyskania kapitału z emisji akcji. Stan zobowiązań uległ obniżeniu 

w 2011 roku o 33,97% w porównaniu z rokiem poprzednim, główną pozycję w tym obszarze stanowi kredyt  

w rachunku bieżącym rozliczany w obrębie miesiąca. 
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Ocena rentowności 

Rentowność netto kształtuje się na poziomie 11,20% jest wynikiem wzrostu przychodów w 2011 roku  

w stosunku do roku ubiegłego, jak również wzrostem kosztów, a zysk netto został utrzymany na tym samym 

poziomie co w roku poprzednim.  

Dzięki systematycznym poszerzaniu grona odbiorców kanałów telewizyjnych Spółki oraz w wyniku 

wzbogacenia oferty programowej, nastąpił 20% wzrost przychodów z działalności emisyjnej. Ponadto w roku 

2011 Emitent po raz pierwszy odnotował przychody z działalności produkcyjnej kanałów FilmBox, stanowiące 

znaczącą część przychodów ze sprzedaży ogółem. Duży wzrost ok.321% w porównaniu z rokiem ubiegłym 

zaobserwowano w obszarze VoD.  

Rentowność aktywów jak i kapitałów własnych kształtuje się na poziomie – odpowiednio 18% i 21%. 

 

Ocena płynności 

Wskaźniki płynności bieżącej i przyspieszonej kształtują się na poziomie 6,88%. Spółka posiada zdolność do 

terminowego regulowania swoich bieżących zobowiązań, Zagrożenie utraty płynności dla Spółki mogłoby 

wystąpić w przypadku braku regulowania należności krótkoterminowych przez odbiorców. W celu 

przeciwdziałania zagrożeniu Spółka zawarła z bankiem prowadzącym jej rachunek bieżący umowy, w wyniku 

których jest w stanie pozyskać w krótkim terminie środki umożliwiające wywiązanie się  

z zaciągniętych zobowiązań krótkoterminowych. 

 

Ocena zadłużenia 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia kształtuje się na poziomie 8% i stanowi informację o dobrej kondycji finansowej 

Spółki i jej możliwości do samodzielnego finansowania majątku i bieżącej działalności operacyjnej. Udział 

kapitałów w finansowaniu majątku Spółki wzrasta z roku na rok. Emitent optymalizuje finansowanie majątku 

poprzez możliwość korzystania z krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym.  

 

Sytuacja finansowa Spółki jest dobra, Spółka nie jest zagrożona utratą płynności finansowej, swoje 

zobowiązania reguluje na bieżąco. W przeważającej części majątek Spółki jest finansowany udziałem własnym, 

przy częściowym finansowaniu kapitałem obcym jakim jest udzielony krótkoterminowy kredyt w rachunku 

bieżącym.  

 

 

18. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych,  

w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian  

w strukturze finansowania tej działalności. 

 

W roku 2012 Spółka zamierza konsekwentnie kontynuować realizację obranych celów emisyjnych. 

 

1. Utworzenie programu Kino Polska HD  

Spółka jako nadawca programu Kino Polska, dostrzega zainteresowanie abonentów (widzów) oraz operatorów 

uruchomieniem programu prezentującego dorobek polskiej kinematografii w jakości High Definition (HD). 

Dzięki upowszechnieniu się nowej jakości urządzeń odbiorczych (telewizory, komputery przystosowane do 

prezentacji obrazu w wysokiej rozdzielczości) i przesyłowych coraz więcej abonentów decyduje się na zakup 

dodatkowych programów lub pakietów programów w wersji HD.  

Emitent zamierza utworzyć program Kino Polska HD, wykorzystujący unikatowy i sprawdzony format 

programu Kino Polska, a jednocześnie prezentujący polskie filmy fabularne, dokumentalne, animowane, 

niezależne czy ulubione, kultowe seriale w najlepszej jakości, która odda najwierniej zamiar i wizję ich 
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twórców. W tym celu Spółka przeznaczy część środków z emisji na pozyskanie filmów w jakości HD, tj. zakup 

wysokospecjalistycznej usługi konwersji kopii filmowych do kopii w wysokiej rozdzielczości, na bazie 

posiadanej biblioteki licencji.  

W zależności od stopnia zużycia kopii konwersja jednego filmu stanowi wydatek około 100 – 200 tys. zł. Spółka 

otrzymała od operatorów telewizji kablowych i satelitarnych wstępne deklaracje włączenia projektowanego 

programu Kino Polska HD do ich oferty. W związku z wyrażonym przez rynek zainteresowaniem produktem, 

Emitent wdrożył szereg procesów przygotowawczych związanych z kontrolą jakości materiałów video.  

Ponadto, Kino Polska TV S.A., jako podmiot kontrolujący specjalizujące się w rekonstrukcji archiwalnych 

filmów fabularnych Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. („CRF”), ma zamiar wykorzystać doświadczenie 

i zasoby CRF w procesie przygotowywania nowego kanału. 

 

2. Inwestycje w produkcję programów z rodziny FILMBOX  

Do końca 2011 roku, realizując przedstawioną strategię działania związaną z utrzymaniem atrakcyjności pakietu 

FilmBox, Spółka przeznaczyła na zakup nowych licencji na treści programowe łączną kwotę ok. 8 mln złotych. 

Spółka będzie kontynuowała research atrakcyjnych treści programowych celem jeszcze efektywniejszego 

konkurowania z innymi ofertami kanałów Premium. 

 

3. Zakup infrastruktury technicznej (urządzeń i programów)  

W 2012 roku Spółka w mniejszym stopniu niż w roku poprzednim planuje zakupy sprzętowe i softwareowe.  

O ile w roku 2011 inwestycje były głównie związane z gwałtownym przyrostem produkowanych kanałów  

i zakończeniem cyklu serwisowego pewnej części systemów emisyjnych, o tyle inwestycje w roku 2012 

związane będą głównie z systemami wspomagania zarządzania, postprodukcji i kontroli jakości. 

 

Zgodnie z założeniami Kino Polska TV S.A. inwestycje te będą finansowane wpływami z emisji akcji serii B. 

Posiadane środki, są w ocenie Zarządu Spółki wystarczające do realizacji obranych celów. 

 

19. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok 

obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty 

wynik. 

 

W analizowanym okresie miał miejsce znaczny spadek przychodów reklamowych. Jest to rezultat ogólnego 

zachwiania równowagi na rynku reklamy w Polsce, a także spadku oglądalności flagowego kanału Emitenta – 

Telewizji Kino Polska. Spadek ten w głównej mierze spowodowało umacnianie się na rynku kanałów 

tematycznych o zbliżonej ofercie programowej. W celu zniwelowania tego zjawiska, Spółka urozmaiciła 

ramówkę Telewizji Kino Polska, poprzez wprowadzenie do niej nowych, interesujących pasm tematycznych. 

Działania te przyniosły oczekiwane efekty w postaci wzrostu oglądalności. Dodatkowo Emitent od stycznia 

2012 r. rozpoczął sprzedaż czasu reklamowego na antenie stacji Kino Polska Muzyka. 

 

20. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju 

przedsiębiorstwa emitenta oraz opis perspektyw rozwoju działalności emitenta co najmniej do 

końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie 

finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej 

przez niego wypracowanej. 

 

W roku 2011 Spółka wdrożyła szereg zmian zarówno na poziomie operacyjnym jak i organizacyjnym, które 

będą kontynuowane w roku 2012.  
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W obrębie wewnętrznym miała miejsce istotna reorganizacja pod kątem zwiększenia możliwości operacyjnych 

w obliczu rosnącej ilości produkowanych telewizyjnych kanałów tematycznych dedykowanych na obszar 

Europy Centralnej i Wschodniej, a także rosnących wymagań rozwijanego przez Spółkę w partnerstwie z SPI 

International segmentu produktów i usług  OTT TV (Over The Top TV).  

W roku 2012 Spółka będzie kontynuowała rozpoczęte wdrożenia informatycznych systemów wspomagania 

zarządzania, organizacji produkcji oraz archiwizacji.  

Spółka zamierza położyć nacisk na optymalizację wszystkich czynników składowych procesu zarządzania celem 

osiągnięcia efektu synergii pomiędzy nowo wdrożonymi systemami informatycznymi a tradycyjnymi 

elementami łańcucha działań firmy z sektora TV. 

W bieżącym roku Spółka planuje także wdrożenie systemu automatyzacji kontroli jakości i weryfikacji 

materiałów video. Pozwoli to w znaczącym stopniu przyspieszyć i wyeliminować czynniki błędu z systemu 

oceny wizualnej materiałów emisyjnych, zwłaszcza tych przeznaczonych dla kanałów z rodziny Kino Polska.  

 

W obrębie czynników zewnętrznych perspektywy rozwojowe Spółki zostaną w dużej mierze zdeterminowane 

przez  przewidywany na rok 2012 przełom związany z osiągnięciem efektu skali nowych kanałów dystrybucji 

OTT, co może mieć istotny wpływ na sytuację ‘tradycyjnych’ kanałów dystrybucji telewizji płatnej jak DTH  

i CATV. Przewidując taki rozwój otoczenia rynkowego, w 2011 roku Spółka opracowała i z powodzeniem 

wdrożyła własny projekt Over-The-Top, mini platformę FilmBox Live oferującą w pierwszej fazie obecności na 

rynku subskrypcyjny pakiet kontentu VOD, natomiast docelowo także telewizyjne kanały Live. Nie bez wpływu 

na cały rynek, a co za tym idzie również na perspektywy rozwojowe Spółki w obszarze DTH i CATV bez 

wątpienia będą miały dwie istotne transakcje jakie miały miejsce na polskim rynku telewizyjnym w roku 

minionym, czyli fuzja Canal+ Cyfrowy  z ITI oraz przejęcie operatora Aster przez Liberty Global. Kanały 

produkowane przez Spółkę obecne są ofercie obu wymienionych podmiotów. Spółka z wielką uwagą śledzi 

również sytuację wokół akwizycji Polkomtel przez Cyfrowy Polsat, czego efektem może stać się istotne 

poszerzenie rynku OTT. 

 

21. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i jego grupą 

kapitałową. 

 

W roku 2011 nie zaszły istotne zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Spółką oraz jej Grupą 

Kapitałową. 

 

22. Informacja o wszelkich umowach zawartych między emitentem a osobami zarządzającymi, 

przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego 

stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu 

połączenia emitenta przez przejęcie. 

 

Na mocy uchwały Rady Nadzorczej, każdemu z Członków Zarządu Kino Polska TV S.A. w przypadku 

odwołania z zajmowanej funkcji przysługuje odszkodowanie w wysokości 360.000 zł netto. 

 

23. Informacja o wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów 

motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na 

obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, 

naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, 

odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie 

emitenta. 
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Wynagrodzenie członków zarządu uzyskane od Emitenta w 2011 roku kształtowało się w następujących sposób 

(dane w PLN):  

 

 

Wynagrodzenia 

członków zarządu 

Z tytułu 

powołania 

Z tytułu umowy 

o pracę 

Z tytułu 

premii, nagród, 

Działalność 

gospodarcza 

Piotr Reisch 506 268,00 - 288 743,00 - 

Bogusław 

Kisielewski  504 217,00 16 497,60 288 743,00 - 

 

Wynagrodzenie rady nadzorczej uzyskane od Emitenta w 2011 roku kształtowało się w następujących sposób 

(dane w PLN): 

 

 

Wynagrodzenia 

Rady nadzorczej 

Z tytułu 

powołania 

Z tytułu umowy 

o pracę 

Z tytułu 

premii, nagród, 

Działalność 

gospodarcza 

Loni Farhi 1 000,00 - - - 

Stacey Sobel 1 000,00 - - - 

Krzysztof Seweryn  Szymański 1 000,00 - - - 

Witold Antoni Adamek 1 000,00 - - - 

Piotr Orłowski 17 545,07 - - - 

Piotr Robert Skrzyp 
1 000,00 - - - 

 

Pan Piotr Reisch nie uzyskał w roku 2011 jakiegokolwiek wynagrodzenia lub świadczeń w naturze od spółki 

zależnej Emitenta, z tytułu świadczonych usług.  

Pan Bogusław Kisielewski nie uzyskał w roku 2011 jakiegokolwiek wynagrodzenia lub świadczeń w naturze od 

spółki zależnej Emitenta, z tytułu świadczonych usług. 

Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta w roku 2011 nie otrzymywali od Emitenta jakiegokolwiek 

wynagrodzenia lub świadczeń w naturze.   

Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta w roku 2011 nie uzyskali od spółki zależnej Emitenta jakiegokolwiek 

wynagrodzenia lub świadczeń w naturze.  

 

 

24. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) emitenta oraz akcji  

i udziałów w jednostkach powiązanych emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających  

i nadzorujących emitenta (dla każdej osoby oddzielnie). 

 

 

24.1. Kino Polska TV S.A. 

 

Stan posiadania akcji Kino Polska TV S.A. przez osoby nadzorujące i zarządzające na dzień przekazania 

niniejszego sprawozdania przedstawia się następująco: 
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Imię                               

i Nazwisko 

Liczba akcji  

/wartość nominalna w PLN 
Liczba głosów 

Udział procentowy  

w ogólnej liczbie głosów 
Udział procentowy  

w kapitale zakładowym 

 stan na 

19.03.2012 r. 

stan na 

31.12.2011 r. 

stan na 

19.03.2012 r. 

stan na 

31.12.2011 r. 

stan na 

19.03.2012 r. 

stan na 

31.12.2011 r. 

stan na 

19.03.2012 r. 

stan na 

31.12.2011 r. 

Piotr Reisch 

739 500 / 

73 950 PLN   

739 500 / 

73 950 PLN 739 500 739 500 5,33% 5,33% 5,33% 5,33% 

Bogusław 

Kisielewski 

26 428 / 

2 642,80 PLN 

95 778 / 

9 577,80 PLN 26 428 95 778 0,19% 0,69% 0,19% 0,69% 

 

Pan Piotr Reisch Prezes Zarządu Emitenta posiada 21 udziałów SPI International Polska sp. z o.o. o łącznej 

wartości nominalnej 26 250 zł, co stanowi 0,43% udziału w kapitale.  

Pan Loni Farhi – przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta posiada 15% Udziałów w SPI International B.V.I., 

co stanowi 15% udziału w kapitale.  

SPI International B.V.I. jest spółką posiadającą 100% kapitału zakładowego i głosów w SPI International N.V. 

z siedzibą w Curacao. Spółka SPI International N.V. jest jedynym członkiem Cooperative SPI International U.A. 

z siedzibą w Holandii, która to spółka posiada 99,17% kapitału zakładowego i głosów w SPI International 

Polska sp. z o.o. – większościowego akcjonariusza Emitenta.  

 

24.2. Stopklatka S.A. 

 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu stan posiadania akcji Stopklatka S.A. przez osoby nadzorujące  

i zarządzające Emitenta na dzień przekazania niniejszego sprawozdania przedstawia się następująco: 

 

 

Imię i 

Nazwisko 

 

Stanowisko 

 

Liczba akcji / 

wartość 

nominalna(PLN) 

 

Udział w ogólnej liczbie 

głosów WZA Stopklatka 

S.A. (%) 

 

Udział w kapitale 

zakładowym Stopklatka 

S.A (%) 

Bogusław 

Kisielewski 

Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Stopklatka S.A. 

/Członek Zarządu Kino Polska TV 

S.A. 

757 / 757 PLN 0,03% 0,03% 

 

24.3. Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o.  

 

Osoby nadzorujące i zarządzające Emitenta na dzień przekazania niniejszego sprawozdania nie posiadają 

udziałów Cyfrowego Repozytorium Filmowego Sp. z o.o. 

 

25. Informacje o znanych emitentowi umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym),  

w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez 

dotychczasowych akcjonariuszy i obligatoriuszy. 

 

Emitentowi nie są znane takie umowy.  

 

26. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych. 

 

W Spółce nie ma programów akcji pracowniczych. 
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27. Informacje o dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania 

sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego lub 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa, 

wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub 

należnym za rok obrotowy odrębnie za: badanie rocznego sprawozdania finansowego, inne usługi 

poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego, usługi doradztwa podatkowego, 

pozostałe usługi. 

 

W dniu 08 grudnia 2011r. Spółka zawarła umowę z System Rewident Sp. z o.o., obejmującą swym zakresem 

badanie i ocenę sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za okres 01 stycznia 2011 r. - 31 

grudnia 2011 r. 

 

   31.12.2011   31.12.2010 

Obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego 61 000,00                                       53 000,00  

Przegląd i badanie półroczne sprawozdania finansowego 15 000,00 20 000,00 

Inne usługi poświadczające                                        84 540,00  

Usługi doradztwa podatkowego                                                     -    

Pozostałe usługi                                                     -    

RAZEM 76 000,00 157 540,00 

 

 

 

 

Warszawa, 16 marca 2012 r. 

 

 

 

 

Piotr Reisch - Prezes Zarządu 

 

 

 

 

 

Bogusław Kisielewski - Członek Zarządu 
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 

 
Sprawozdanie finansowe Kino Polska TV S.A. obejmuje okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 

2011 r. oraz zawiera dane porównawcze za 2010 r. zakończony 31 grudnia 2010 r. 

 

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011 sporządzone zostało zgodnie z MSSF, które zostały zatwierdzone 

przez Komisję Europejską. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę 

Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej 

Sprawozdawczości Finansowej. 

 

Zgodnie z tymi zasadami sprawozdanie finansowe zostało sporządzone, składają się na nie: 

 

 Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 1 styczeń 2011 r. - 31 grudzień 2011 r. zamykające się 

zyskiem netto 9 002 tys. zł., 

 Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r. wykazujące sumę po 

stronie aktywów i pasywów 70 816 tys. zł., 

 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 1 styczeń 2011 r. - 31 grudzień 2011 r., 

 Sprawozdanie zmian w kapitale własnym za okres 1 styczeń 2011 r. - 31 grudzień 2011 r., 

 Informacje objaśniające. 

 

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z MSSF, zaakceptowanymi przez Unię Europejską oraz 

rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki. 

 

 

Podpisy członków Zarządu 

 

 

 

...……………………………..                                  ………………………………………….. 

 (Piotr Reisch – Prezes Zarządu)                             (Bogusław Kisielewski – Członek Zarządu) 

 

 

                                                                                                     

…...………………………….     

 (Jolanta Orłowska) 
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SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku 

 rok zakończony  

31 grudnia 2011 

 

rok zakończony  

31 grudnia 2010 

 

 Nota   

Działalność kontynuowana    

    

Przychody ze sprzedaży usług 3 80 270 549,64 47 291 026,53 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 3 131 399,80 433,00 
  

  

Przychody ze sprzedaży  80 401 949,44 47 291 459,53 

    

Koszt własny sprzedaży 4 (64 163 446,11) (27 646 079,00) 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4 (55 678,91) (433,00) 
  

  

Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży  16 182 824,42 19 644 947,53 

    

Pozostałe przychody operacyjne 5 58 013,99 403 436,15 

Koszty sprzedaży 4 (1 013 327,08) (1 134 867,22) 

Koszty ogólnego zarządu 4 (4 633 567,38) (7 578 014,93) 

Pozostałe koszty operacyjne 5.1 (133 096,55) (102 765,49) 
  

  

Zysk/(strata) z działalności operacyjnej  10 460 847,40 11 232 736,04 

    

Przychody finansowe 6 712 206,69 9 554,78 

Koszty finansowe  6.1 (395 556,54) (285 140,62) 
  

  

Zysk/(strata) brutto  10 777 497,55 10 957 150,20 

    

Podatek dochodowy 7 (1 775 254,69) (1 940 064,88) 
  

  

Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej  9 002 242,86 9 017 085,32 

    

Działalność zaniechana  - - 

Zysk/(strata) za rok obrotowy z działalności zaniechanej  - - 
  

  

Zysk/(strata) netto za rok obrotowy  9 002 242,86 9 017 085,32 
  

  

  

  

    

Zysk/(strata) na jedną akcję:    

– podstawowy z zysku za rok obrotowy  0,71 0,91 

– podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej za rok obrotowy  0,71 0,91 
– rozwodniony z zysku za rok obrotowy  0,71 0,91 
– rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej za rok obrotowy  0,71 0,91 
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SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

na dzień 31 grudnia 2011 roku 

 Nota 

rok zakończony  

31 grudnia 2011 

rok zakończony  

31 grudnia 2010 

 

AKTYWA    

Aktywa trwałe    

Rzeczowe aktywa trwałe 12 7 556 352,81 2 616 408,06 

Nieruchomości inwestycyjne  - - 

Wartości niematerialne 14 21 107 521,98 10 949 490,48 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży  - - 

Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe) 19 8 278 953,75 4 000 000,00 

Udzielone pożyczki 26a 1 090 000,00 - 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 7 46 878,16 51 551,00 
    

  38 079 706,70 17 617 449,54 
    

Aktywa obrotowe    

Zapasy 20 146 672,49 47 340,61 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 21 16 089 987,70 7 891 079,56 

Należności z tytułu podatku dochodowego 21 - 284 664,98 

Rozliczenia międzyokresowe 21 1 705 610,19 1 248 986,52 

Pochodne instrumenty finansowe  - - 

Pozostałe aktywa finansowe   3 493,97 - 

Pozostałe aktywa niefinansowe   - - 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 22 14 790 159,32 355 448,05 
    

  32 735 923,67 9 827 519,72 

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży    
    

SUMA AKTYWÓW  70 815 630,37 27 444 969,26 
    

    

    

PASYWA    

Kapitał własny (przypadający akcjonariuszom jednostki 

dominującej) 

   

Kapitał podstawowy 23.1 1 387 000,00 987 000,00 

Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej 23.2 35 659 543,79 - 

Akcje własne   - 

Pozostałe kapitały rezerwowe 23.3 15 435 182,78 6 418 097,46 

Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty 23.4 12 966 521,51 12 981 363,97 
    

  65 448 248,08 20 386 461,43 

Zobowiązania długoterminowe    

Oprocentowane kredyty i pożyczki 26 - - 

Rezerwy 26 - - 

Pozostałe zobowiązania finansowe 27 372 452,57 261 804,99 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 68 610,63 1 850,78 

Rozliczenia międzyokresowe  - - 
    

  441 063,20 263 655,77 

Zobowiązania krótkoterminowe    

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 27 4 345 628,32 3 929 659,49 

Kredyty i pożyczki 26 - 1 895 138,93 

Pozostałe zobowiązania finansowe 27 236 059,80 132 206,50 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 27 176 001,00 - 

Rozliczenia międzyokresowe 27 - 665 463,27 

Rezerwy 24 168 629,97 172 383,87 
    

  4 926 319,09 6 794 852,06 

Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi 

zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 

   

    

Zobowiązania razem  5 367 382,29 7 058 507,83 
    

SUMA PASYWÓW  70 815 630,37 27 444 969,26 
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SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku 

 Nota 31 grudnia 2011  31 grudnia 2010 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej    

Zysk/(strata) netto  9 002 242,86 9 017 085,32 
    

Korekty o pozycje:    

Amortyzacja 4 3 280 029,74 2 524 294,26 

Odsetki i dywidendy, netto 6 -6.1 (84 402,63) (34 576,13) 

(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej  - - 

(Zwiększenie)/zmniejszenie stanu należności  (8 198 908,14) (975 948,52) 

(Zwiększenie)/zmniejszenie stanu zapasów  (99 331,88) (6 652,37) 

Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu zobowiązań   (1 025 662,27) (918 789,60) 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 21/27 (1 122 086,94) (1 651 817,24) 

Zmiana stanu rezerw 24 (3 753,90) (79 366,13) 

Podatek dochodowy zapłacony  - - 

Pozostałe  78 170,16 (22 626,65) 
  

  

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej   1 826 297,00 7 851 602,94 
  

  

    

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej    

Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych  91 755,90 - 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych  (16 413 402,31) (3 560 291,46) 

Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych  - - 

Nabycie nieruchomości inwestycyjnych  - - 

Sprzedaż inwestycji w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i 
wspólnych przedsięwzięciach  - - 

Nabycie inwestycji w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i 
wspólnych przedsięwzięciach  - - 

Sprzedaż pozostałych aktywów finansowych  - - 

Nabycie pozostałych aktywów finansowych  (4 278 953,75) (4 000 000,00) 

Dywidendy otrzymane  - - 

Odsetki otrzymane  712 206,69 - 

Spłata udzielonych pożyczek  550 000,00 - 

Udzielenie pożyczek  (1 890 000,00 - 

Pozostałe  - - 
  

  

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  (21 228 393,47) (7 560 291,46) 
  

  

    

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej    

Wpływy z tytułu emisji akcji  36 059 543,79 - 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego  (162 277,59) (124 477,43) 

Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/ kredytów  - 1 754 218,92 

Spłata pożyczek/ kredytów  (1 895 138,93) (1 828 318,44) 

Dywidendy wypłacone   - - 

Odsetki zapłacone  (165 319,53) (64 406,48) 

Pozostałe  - 10 000,00 
  

  

Środki pieniężne netto z działalności finansowej  33 836 807,74 (252 983,43) 
  

  

    

Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów   14 434 711,27 38 328,05 

Różnice kursowe netto    

Środki pieniężne na początek okresu  355 448,05 317 120,00 
  

  

Środki pieniężne na koniec okresu  14 790 159,32 355 448,05 
  

  

Ś 
 

  

O ograniczonej możliwości dysponowania  325 000,00 325 000,00 
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SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku 

 Kapitał podstawowy 

Kapitały z emisji akcji 

powyżej wartości 

nominalnej 

Kapitał zapasowy Wyniki lat ubiegłych 
Zyski zatrzymane/ 

niepokryte straty 

Kapitał własny 

ogółem 

       

Na dzień 1 stycznia 2011 roku 987 000,00 - 6 418 097,46 12 981 363,97 - 20 386 461,43 

Zmiany polityki (zasad) rachunkowości / 

korekta błędu - - - - - - 
 

      

Na dzień 1 stycznia 2011 roku 

przekształcone 987 000,00 -  6 418 097,46 12 981 363,97 - 20 386 461,43 
 

      

Zysk/(strata) netto za okres -  - - - 9 002 242,86 9 022 242,86 

Podział WF za rok ubiegły   9 017 085,32  (9 017 085,32) - - 

Emisja akcji 400 000,00 37 600 000,00 - - - 38 000 000,00 

Koszt emisji akcji - (1 940 456,21) - - - (1 940 456,21) 

Płatności w formie akcji  - - - - - - 

Wypłata dywidendy - - - - - - 
 

      

Na dzień 31 grudnia 2011 roku 1 387 000,00 35 659 543,79 15 435 182,78 3 964 278,65 9 002 242,86 65 448 248,08 
 

      

 

      

Na dzień 1 stycznia 2010 roku 987 000,00 - 6 386 911,27 3 995 464,84 - 11 369 376,11 

Zmiany polityki (zasad) rachunkowości / 

korekta błędu - - - - - - 
 

      

Na dzień 1 stycznia 2010 roku 

przekształcone 987 000,00 - 6 386 911,27 3 995 464,84 - 11 369 376,11 
 

      

Zysk/(strata) netto za okres - - - - 9 017 085,32 9 017 085,32 

Podział WF za rok ubiegły - - 31 186,19 (31 186,19) - - 

Emisja akcji - - - - - - 

Koszt emisji akcji - - - - - - 

Płatności w formie akcji  - - - - - - 

Wypłata dywidendy - - - - - - 
 

      

Na dzień 31 grudnia 2010 roku 987 000,00  6 418 097,46 3 964 278,65 9 017 085,32 20 386 461,43 
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INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO JEDNOSTKOWEGO 

 

1. Informacje ogólne 

Sprawozdanie finansowe Kino Polska TV S.A. obejmuje okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 

2011 r. oraz zawiera dane porównawcze za 2010 r. zakończony 31 grudnia 2010 r. 

 

Spółka Kino Polska TV S.A. powstała w wyniku przekształcenia Spółki z o.o. zgodnie z Uchwałą 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 5 lipca 2010 r. sporządzoną aktem notarialnym dnia 5 lipca 

2010 r. repertorium A nr 6155/2010.  

 

Siedziba Spółki mieści się w Warszawa (02-595), ul. Puławska 61.  

 

Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000363674. 

 

Spółka posiada numer statystyczny REGON 015514227. 

Spółka posiada numer NIP 5213248560.  

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność telewizyjna. 

Podmiotem bezpośrednio dominującym Spółki jest SPI International Sp. z o.o. 

2. Identyfikacja skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Spółka będzie  sporządzała skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku z 

danymi porównawczymi do roku poprzedniego zakończonego 31 grudnia 2010 roku. .  

3. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki 

W skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2011 roku wchodzili: 

 Prezes Zarządu – Piotr Reich 

 Członek Zarządu – Bogusław Kisielewski 

W ciągu okresu sprawozdawczego i do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego skład Zarządu 

Spółki nie zmienił się. 

 

W skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2011 roku wchodzili: 

 Loni Farhi - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Stacey Sobel - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Piotr Orłowski - Członek Rady Nadzorczej, 

 Witold Antoni Adamek - Członek Rady Nadzorczej, 

 Krzysztof Seweryn Szymański - Członek Rady Nadzorczej. 
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4. Inwestycje Spółki 

Spółka  posiada inwestycje w następujących jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych: 

 

Jednostka Siedziba 
Podstawowy przedmiot 

działalności 

Procentowy udział Spółki w kapitale 

31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 

     

Stopklatka S.A 

 

 

Cyfrowe 

Repozytorium 

Filmowe 

Sp.z o.o.  

 

ul. Puławska 61 

02-575 Warszawa 

 

ul. Puławska 61 

02-575 Warszawa 

prowadzenie portalu 

internetowego  

 

rekonstrukcja filmów 

79,04% 

 

 

60,00% 

65,21% 

 

 

0,00% 

 

 

Na dzień 31 grudnia 2011 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadany przez Spółkę w podmiotach 

zależnych, współzależnych i stowarzyszonych jest równy udziałowi Spółki w kapitałach tych jednostek.  

5. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 

5.1. Dokonane osądy i oszacowania 

Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF UE wymaga od Zarządu osądów, szacunków  

i założeń, wpływających na stosowanie przyjętych zasad rachunkowości oraz prezentowane wartości aktywów, 

pasywów, przychodów oraz kosztów, których rzeczywiste wartości mogą różnić się od wartości szacowanej. 

Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiany szacunków księgowych są ujęte 

prospektywnie począwszy od okresu, w którym dokonano zmiany szacunku. 
 

Rzeczowe aktywa trwałe, które kwalifikują się do ujęcia, jako składnik aktywów, początkowo wyceniane są 

według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Spółka przyjęła zasadę dotyczącą sposobu wyceny opartą na 

koszcie. Po początkowym ujęciu pozycji rzeczowych aktywów trwałych, jako składnika aktywów, należy 

wykazywać ją według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonego o zakumulowaną amortyzację oraz 

o zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 

oparta jest na metodzie linowej. 
 

Wartości niematerialne i prawne są to możliwe do zidentyfikowania niepieniężne składniki aktywów, 

nieposiadające postaci fizycznej, nad którymi Spółka sprawuje kontrolę i które przynoszą przyszłe korzyści 

ekonomiczne. Składnik wartości niematerialnych i prawnych początkowo wyceniony jest w cenie nabycia lub 

koszcie wytworzenia. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych odbywa się na zasadzie metody 

liniowej przez okres dwóch lat lub dłużej tak, aby właściwie odzwierciedlać rzeczywisty stopień wyczerpania 

tych aktywów. Prawa majątkowe o nieokreślonym okresie użytkowania nie są amortyzowane. Przesłankami 

ustalenia takiego okresu użytkowania jest ich charakter oraz brak prawnych i rynkowych ograniczeń, co do 

okresu ich publikowania. 

 

5.2. Podstawa wyceny 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego. 
 

Niniejsze sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych polskich („PLN”), a wszystkie wartości, o ile 

nie wskazano inaczej, podane są w pełnych PLN. 
 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej 

przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania 

finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności 

przez Spółkę. 
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5.3. Oświadczenie o zgodności 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz MSSF zatwierdzonymi przez UE. MSSF obejmują standardy  

i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz 

Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).  
 

5.4. Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdania finansowego 

Walutą funkcjonalną Spółki i walutą sprawozdawczą niniejszego sprawozdania finansowego jest złoty polski 

(PLN).  

5.5. Korekta błędu 

Spółka nie dokonała korekt wyniku lat ubiegłych. 

6. Ważniejsze zasady rachunkowości 

Zasady (polityka) rachunkowości przedstawione poniżej stosowane były w odniesieniu do wszystkich 

okresów zaprezentowanych w sprawozdaniu finansowym przez Spółkę w sposób ciągły. 

 

Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia sprawozdania finansowego są spójne z tymi, 

które zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2010 

roku, z wyjątkiem zastosowania następujących zmian do standardów oraz nowych interpretacji obowiązujących 

dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2011 roku.  

Poniżej zostały przedstawione nowe lub zmienione regulacje MSR i MSSF oraz nowe interpretacje KIMSF, 
które Spółka zastosowała w bieżącym roku. Ich zastosowanie nie miało istotnego wpływu na sprawozdanie 
finansowe Spółki.  

 

Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja: Klasyfikacja emisji praw poboru – mający 

zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lutego 2010 roku lub później. Zastosowanie tej 

zmiany nie miało wpływu na przedstawioną sytuację finansową ani na wyniki działalności Spółki, 

 

MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych (znowelizowany w listopadzie 2009) – 

mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku lub później. 

Zastosowanie tej zmiany nie miało wpływu na przedstawioną sytuację finansową ani na wyniki działalności 

Spółki, 

 

Zmiany do KIMSF 14 MSR 19 – Limit wyceny aktywów z tytułu określonych świadczeń, minimalne wymogi 

finansowania oraz ich wzajemne zależności: przedpłaty minimalnych wymogów finansowania – mające 

zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku lub później. Zastosowanie tej 

zmiany nie miało wpływu na przedstawioną sytuację finansową ani na wyniki działalności Spółki, 

 

KIMSF 19 Regulowanie zobowiązań finansowych przy pomocy instrumentów kapitałowych – mająca 

zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2010 roku lub później. Zastosowanie tej 

zmiany nie miało wpływu na przedstawioną sytuację finansową ani na wyniki działalności Spółki, 

 

Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz 

pierwszy: ograniczone zwolnienie z obowiązku prezentowania danych porównawczych wymaganych przez MSSF 

7 dla stosujących MSSF po raz pierwszy – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się  

1 lipca 2010 roku lub później. Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na przedstawioną sytuację finansową 

ani na wyniki działalności Spółki, 

 

Zmiany wynikające z przeglądu MSSF (opublikowane w maju 2010 roku) – część zmian ma zastosowanie dla 

okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku. Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na 

przedstawioną sytuację finansową ani na wyniki działalności Spółki, 
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Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji: transfer aktywów finansowych – mające 

zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku lub później. Zastosowanie tych 

zmian nie miało wpływu na przedstawioną sytuację finansową ani na wyniki działalności Spółki, 

Spółka nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego standardu, interpretacji lub zmiany, która 

została opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie. 

 

Zarząd nie przewiduje, aby wprowadzenie powyższych standardów oraz interpretacji miało istotny wpływ na 

stosowane przez Spółkę zasady (politykę) rachunkowości.  

7. Nowe standardy interpretacyjne, które zostały opublikowane, a nie weszły jeszcze w życie 

Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły 
jeszcze w życie: 

 

Faza pierwsza standardu MSSF 9 Instrumenty Finansowe: Klasyfikacja i wycena – mająca zastosowanie dla 

okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2015 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego 

sprawozdania finansowego niezatwierdzona przez UE. W kolejnych fazach Rada Międzynarodowych 

Standardów Rachunkowości zajmie się rachunkowością zabezpieczeń i utratą wartości.  

 

Zmiany do MSR 12 Podatek dochodowy: Realizacja podatkowa aktywów – mające zastosowanie dla okresów 

rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2012 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego 

sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, 

 

MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe – mający zastosowanie dla okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania 

finansowego niezatwierdzony przez UE, 

 

MSSF 11 Wspólne przedsięwzięcia – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 

stycznia 2013 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony 

przez UE, 

 

MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach – mający zastosowanie dla okresów 

rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego 

sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, 

 

MSSF 13 Wycena według wartości godziwej – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 

1 stycznia 2013 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego 

niezatwierdzony przez UE, 

 

Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających 

się 1 stycznia 2013 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego 

niezatwierdzone przez UE, 

 

Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych: Prezentacja pozycji pozostałych całkowitych 

dochodów – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2012 roku lub później – 

do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, 

 

KIMSF 20 Koszty usuwania nadkładu w fazie produkcyjnej w kopalni odkrywkowej– mająca zastosowanie dla 

okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego 

sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, 
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Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji: Kompensowanie aktywów finansowych i 

zobowiązań finansowych - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 

roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, 

 

Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja: Kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań 

finansowych - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub 

później – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE. 

 

Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz 

pierwszy: znacząca hiperinflacja i usunięcie stałych dat dla stosujących MSSF po raz pierwszy – mające 

zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku lub później – do dnia zatwierdzenia 

niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE.  

 

MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających 

się 1 stycznia 2013 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego 

niezatwierdzony przez UE. 

 

MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólne przedsięwzięcia – mający zastosowanie dla 

okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego 

sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE. 

 

Zarząd nie przewiduje, aby wprowadzenie powyższych standardów oraz interpretacji miało istotny wpływ na 

stosowane przez Spółkę zasady (politykę) rachunkowości z wyjątkiem zmian, które będą wynikiem zmian 

wprowadzonych przez MSSF 9. W zakresie MSSF 9 Instrumenty finansowe Spółka obecnie analizuje wpływ 

wprowadzenia tego standardu na sprawozdanie finansowe. 

8. Istotne zasady rachunkowości 

8.1. Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej 

Transakcje wyrażone w walutach obcych w dniu dokonania transakcji ujmowane są w walucie funkcjonalnej 

jednostki z zastosowaniem kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego 

dzień zawarcia transakcji. Przepływy pieniężne wyrażone w walutach obcych w dniu przepływu ujmowane są w 

walucie funkcjonalnej jednostki z zastosowaniem kursu kupna / sprzedaży banku za pośrednictwem którego 

realizowany był dany przepływ. 

 

Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski złoty są 

przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu 

sprawozdawczego średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe 

z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów) finansowych 

Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według kosztu historycznego wyrażonego w walucie obcej są 

wykazywane po kursie historycznym z dnia transakcji. 

8.2. Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych 

o umorzenie oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość początkowa środków trwałych obejmuje 

ich cenę nabycia powiększoną o wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem 

składnika majątku do stanu zdatnego do używania. W skład kosztu wchodzi również koszt wymiany części 

składowych maszyn i urządzeń w momencie poniesienia, jeśli spełnione są kryteria rozpoznania. Koszty 

poniesione po dacie oddania środka trwałego do używania, takie jak koszty konserwacji i napraw, obciążają zysk 

lub stratę w momencie ich poniesienia.  

 

Środki trwałe w momencie ich nabycia zostają podzielone na części składowe będące pozycjami o istotnej 

wartości, dla których można przyporządkować odrębny okres ekonomicznej użyteczności. Częścią składową są 

również koszty generalnych remontów.  
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Wartość końcową, okres użytkowania oraz metodę amortyzacji składników aktywów weryfikuje się corocznie, 

i w razie konieczności koryguje. Amortyzacja jest naliczana metodą liniową. 

 

Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych może zostać usunięta z bilansu po dokonaniu jej zbycia lub 

w przypadku, gdy nie są spodziewane żadne ekonomiczne korzyści wynikające z dalszego użytkowania takiego 

składnika aktywów. Wszelkie zyski lub straty wynikające z usunięcia danego składnika aktywów z bilansu 

(obliczone jako różnica pomiędzy ewentualnymi wpływami ze sprzedaży netto a wartością bilansową danej 

pozycji) są ujmowane w zysku lub stracie okresu, w którym dokonano takiego usunięcia.  

 

Inwestycje rozpoczęte dotyczą środków trwałych będących w toku budowy lub montażu i są wykazywane 

według cen nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. 

Środki trwałe w budowie nie podlegają amortyzacji do czasu zakończenia budowy i przekazania środka trwałego 

do używania.  

8.3. Wartości niematerialne 

Wartości niematerialne nabyte w oddzielnej transakcji lub wytworzone (jeżeli spełniają rozpoznania dla kosztów 

prac rozwojowych) wycenia się przy początkowym ujęciu odpowiednio w cenie nabycia lub koszcie 

wytworzenia. Cena nabycia wartości niematerialnych nabytych w transakcji połączenia jednostek jest równa ich 

wartości godziwej na dzień połączenia. Po ujęciu początkowym, wartości niematerialne są wykazywane w cenie 

nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. 

Nakłady poniesione na wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie, z wyjątkiem aktywowanych 

nakładów poniesionych na prace rozwojowe, nie są aktywowane i są ujmowane w kosztach okresu, w którym 

zostały poniesione.  

 

Wartości niematerialne o określonym okresie użytkowania są amortyzowane przez okres użytkowania dwóch lat 

lub dłużej oraz poddawane są testom na utratę wartości każdorazowo, gdy istnieją przesłanki wskazujące na 

utratę ich wartości. Okres i metoda amortyzacji wartości niematerialnych o ograniczonym okresie użytkowania 

są weryfikowane przynajmniej na koniec każdego roku obrotowego. Zmiany w oczekiwanym okresie 

użytkowania lub oczekiwanym sposobie konsumowania korzyści ekonomicznych pochodzących z danego 

składnika aktywów są ujmowane poprzez zmianę odpowiednio okresu lub metody amortyzacji i traktowane jak 

zmiany wartości szacunkowych. Odpis amortyzacyjny składników wartości niematerialnych o określonym 

okresie użytkowania ujmuje się w zysku lub stracie w ciężar tej kategorii, która odpowiada funkcji danego 

składnika wartości niematerialnych. 

 

Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania oraz te, które nie są użytkowane, są poddawane 

testowi na utratę wartości, w odniesieniu do poszczególnych aktywów lub na poziomie ośrodka 

wypracowującego środki pieniężne.  

8.4. Leasing  

Umowy leasingu finansowego, które przenoszą na Spółkę zasadniczo całe ryzyko i korzyści wynikające 

z posiadania przedmiotu leasingu, są ujmowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień rozpoczęcia 

leasingu według niższej z następujących dwóch wartości: wartości godziwej środka trwałego stanowiącego 

przedmiot leasingu lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe są rozdzielane 

pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu leasingu, w sposób umożliwiający 

uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe są ujmowane w zysku 

lub stracie, chyba że spełnione są wymogi kapitalizacji. 

 

Środki trwałe użytkowane na mocy umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch 

okresów: szacowany okres użytkowania środka trwałego lub okres leasingu. 

Umowy leasingowe, zgodnie, z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki 

wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane są do umów leasingu operacyjnego. Opłaty leasingowe 

z tytułu leasingu operacyjnego oraz późniejsze raty leasingowe ujmowane są jako koszty operacyjne w zysku lub 

stracie metodą liniową przez okres trwania leasingu.  

Warunkowe opłaty leasingowe są ujmowane jako koszt w okresie, w którym stają się należne. 
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Na dzień 31 grudzień 2011r. Spółka posiada cztery umowy leasingowe. Dwie z tytułu  samochodów i dwie z 

tytułu  urządzeń komputerowych.    

8.5. Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych  

Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, że mogła 

nastąpić utrata wartości któregoś ze składników niefinansowych aktywów trwałych. W razie stwierdzenia,  

że przesłanki takie zachodzą lub w razie konieczności przeprowadzenia corocznego testu sprawdzającego, czy 

nastąpiła utrata wartości, Spółka dokonuje oszacowania wartości odzyskiwanej danego składnika aktywów lub 

ośrodka wypracowującego środki pieniężne, do którego dany składnik aktywów należy.  

 

Wartość odzyskiwana składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne odpowiada wartości 

godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży tego składnika aktywów lub odpowiednio 

ośrodka wypracowującego środki pieniężne, lub jego wartości użytkowej, zależnie od tego, która z nich jest 

wyższa. Wartość odzyskiwaną ustala się dla poszczególnych aktywów, chyba że dany składnik aktywów nie 

generuje samodzielnie wpływów pieniężnych, które są w większości niezależne od generowanych przez inne 

aktywa lub grupy aktywów. Jeśli wartość bilansowa składnika aktywów jest wyższa niż jego wartość 

odzyskiwana, ma miejsce utrata wartości i dokonuje się wówczas odpisu do ustalonej wartości odzyskiwanej.  

 

Przy szacowaniu wartości użytkowej prognozowane przepływy pieniężne są dyskontowane do ich wartości 

bieżącej przy zastosowaniu stopy dyskontowej przed uwzględnieniem skutków opodatkowania 

odzwierciedlającej bieżące rynkowe oszacowanie wartości pieniądza w czasie oraz ryzyko typowe dla danego 

składnika aktywów. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości składników majątkowych używanych  

w działalności kontynuowanej ujmuje się w tych kategoriach kosztów, które odpowiadają funkcji składnika 

aktywów, w przypadku którego stwierdzono utratę wartości.  

8.6. Udziały i akcje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach  

Udziały i akcje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach wykazywane są 

według kosztu historycznego po uwzględnieniu odpisów z tytułu utraty wartości. 

8.7. Aktywa finansowe 

Aktywa finansowe dzielone są na następujące kategorie:  

 Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, 

 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, 

 Pożyczki i należności, 

 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. 

8.8. Zapasy  

Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i możliwej do 

uzyskania ceny sprzedaży netto. 

 

Koszty poniesione na doprowadzenie każdego składnika zapasów do jego aktualnego miejsca i stanu – zarówno 

w odniesieniu do bieżącego, jak i poprzedniego roku – są ujmowane w następujący sposób: 

 

Materiały  w cenie nabycia ustalonej metodą „pierwsze weszło-pierwsze wyszło”  

Produkty gotowe 

i produkty w toku 

 koszt bezpośrednich materiałów i robocizny oraz odpowiedni narzut pośrednich 

kosztów produkcji ustalony przy założeniu normalnego wykorzystania mocy 

produkcyjnych, z wyłączeniem kosztów finansowania zewnętrznego 

Towary  w cenie nabycia ustalonej metodą „pierwsze weszło-pierwsze wyszło” 

 

Ceną sprzedaży netto możliwą do uzyskania jest szacowana cena sprzedaży dokonywanej w toku zwykłej 

działalności gospodarczej, pomniejszona o koszty wykończenia i szacowane koszty niezbędne do 

doprowadzenia sprzedaży do skutku. 
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8.9. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 

Należności z tytułu dostaw i usług są ujmowane i wykazywane według kwot pierwotnie zafakturowanych, 

z uwzględnieniem odpisu na wątpliwe należności. Odpis na należności oszacowywany jest wtedy, gdy 

ściągnięcie pełnej kwoty należności przestało być prawdopodobne.  

 

W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wartość należności jest ustalana poprzez 

zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu 

stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie. Jeżeli 

zastosowana została metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie należności w związku z upływem czasu 

jest ujmowane jako przychody finansowe. 

 

Pozostałe należności obejmują w szczególności zaliczki przekazane z tytułu przyszłych zakupów rzeczowych 

aktywów trwałych, wartości niematerialnych oraz zapasów. Zaliczki są prezentowane zgodnie z charakterem 

aktywów, do jakich się odnoszą – odpowiednio jako aktywa trwałe lub obrotowe. Jako aktywa niepieniężne 

zaliczki nie podlegają dyskontowaniu. Należności budżetowe prezentowane są w ramach pozostałych należności 

z wyjątkiem należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, które stanowią w bilansie odrębną 

pozycję.  

8.10. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 

Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe wykazane w bilansie obejmują środki pieniężne w banku i w kasie 

oraz lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nieprzekraczającym trzech miesięcy. 

 

Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych składa się 

z określonych powyżej środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, pomniejszonych o niespłacone kredyty  

w rachunkach. 

8.11. Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki i papiery dłużne 

W momencie początkowego ujęcia wszystkie kredyty bankowe, pożyczki i papiery dłużne są ujmowane według 

wartości godziwej, pomniejszonej o koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki. 

Po początkowym ujęciu oprocentowane kredyty, pożyczki i papiery dłużne są wyceniane według 

zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Przy ustalaniu 

zamortyzowanego kosztu uwzględnia się koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki oraz dyskonta lub 

premie uzyskane w związku z zobowiązaniem. 

 

Przychody i koszty są ujmowane w zysku lub stracie z chwilą usunięcia zobowiązania z bilansu, a także 

w wyniku rozliczenia metodą efektywnej stopy procentowej. 

8.12. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. 

 

Zobowiązania finansowe niebędące instrumentami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez wynik 

finansowy, są wyceniane według zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej. 

Spółka wyłącza ze swojego bilansu zobowiązanie finansowe, gdy zobowiązanie wygasło – to znaczy, kiedy 

obowiązek określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł. Zastąpienie dotychczasowego 

instrumentu dłużnego przez instrument o zasadniczo różnych warunkach dokonywane pomiędzy tymi samymi 

podmiotami Spółka ujmuje jako wygaśniecie pierwotnego zobowiązania finansowego i ujęcie nowego 

zobowiązania finansowego. Podobnie znaczące modyfikacje warunków umowy dotyczącej istniejącego 

zobowiązania finansowego Spółka ujmuje jako wygaśniecie pierwotnego i ujęcie nowego zobowiązania 

finansowego. Powstająca z tytułu zamiany różnice odnośnych wartości bilansowych wykazuje się w zysku lub 

stracie. 

 

Pozostałe zobowiązania niefinansowe obejmują w szczególności zobowiązania wobec urzędu skarbowego 

z tytułu podatku od towarów i usług oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych zaliczek, które będą rozliczone 

poprzez dostawę towarów, usług lub środków trwałych. Pozostałe zobowiązania niefinansowe ujmowane są 

w kwocie wymagającej zapłaty. 
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8.13. Rezerwy 

Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo 

oczekiwany) wynikający ze zdarzeń przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku 

spowoduje konieczność wypływu korzyści ekonomicznych oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania 

kwoty tego zobowiązania. Jeżeli Spółka spodziewa się, że koszty objęte rezerwą zostaną zwrócone, na przykład 

na mocy umowy ubezpieczenia, wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odrębny składnik aktywów, ale tylko 

wtedy, gdy jest rzeczą praktycznie pewną, że zwrot ten rzeczywiście nastąpi. Koszty dotyczące danej rezerwy są 

wykazane w rachunku zysków i strat po pomniejszeniu o wszelkie zwroty.  

 

W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest ustalana poprzez 

zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu 

stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz 

ewentualnego ryzyka związanego z danym zobowiązaniem. Jeżeli zastosowana została metoda polegająca na 

dyskontowaniu, zwiększenie rezerwy w związku z upływem czasu jest ujmowane jako koszty finansowe. 

8.14. Rozliczenia międzyokresowe 

Rozliczenia międzyokresowe czynne wykazywane w aktywach zawierają w sobie pozycje do rozliczenia  

w czasie dotyczące kosztów przyszłych okresów. Główną pozycję stanowią wydatki poniesione na prawa  

z okresem użytkowania do roku a ze względu na ich charakter oraz okres użytkowania nie spełniają definicji 

wartości niematerialnych i prawnych. 

 

Rozliczenia międzyokresowe bierne wykazane w pasywach zawierają koszty bezpośrednio dotyczące 2011 r.,  

a dokumenty zostały wystawione w następnym okresie sprawozdawczym. 

8.15. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 

Zgodnie z zakładowymi systemami wynagradzania pracownicy Spółki nie mają prawa do nagród 

jubileuszowych.  

8.16. Podział zysku na cele pracownicze oraz fundusze specjalne 

Nie dotyczy. 

8.17. Przychody 

Przychody są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści 

ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób. 

Przychody są rozpoznawane w wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej, po pomniejszeniu o podatek 

od towarów i usług (VAT) i podatek akcyzowy oraz rabaty. Przy ujmowaniu przychodów obowiązują również 

kryteria przedstawione poniżej. 

 

Przychody ze sprzedaży towarów i produktów są ujmowane, jeżeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające  

z prawa własności do towarów i produktów zostały przekazane nabywcy oraz gdy kwotę przychodów można 

wycenić w wiarygodny sposób.  

Przychody z tytułu świadczenia usług są ujmowane do okresu którego dotyczą.  

 

Przychody z tytułu odsetek są ujmowane sukcesywnie w miarę ich naliczania (z uwzględnieniem metody 

efektywnej stopy procentowej, stanowiącej stopę dyskontującą przyszłe wpływy pieniężne przez szacowany 

okres życia instrumentów finansowych) w stosunku do wartości bilansowej netto danego składnika aktywów 

finansowych. 

 

Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy do ich otrzymania. 
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8.18. Podatki 

8.18.1 Podatek bieżący 

Zobowiązania i należności z tytułu bieżącego podatku za okres bieżący i okresy poprzednie wycenia się 

w wysokości kwot przewidywanej zapłaty na rzecz organów podatkowych (podlegających zwrotowi od organów 

podatkowych) z zastosowaniem stawek podatkowych i przepisów podatkowych, które prawnie lub faktycznie 

już obowiązywały na dzień bilansowy.  

8.18.2 Podatek odroczony 

Na potrzeby sprawozdawczości finansowej, podatek odroczony jest obliczany metodą zobowiązań bilansowych 

w stosunku do różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów 

i zobowiązań a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. 

Rezerwa na podatek odroczony ujmowana jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych 

 z wyjątkiem sytuacji, gdy rezerwa na podatek odroczony powstaje w wyniku początkowego ujęcia wartości 

firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy transakcji nie stanowiącej 

połączenia jednostek i w chwili jej zawierania nie mającej wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na 

dochód do opodatkowania czy stratę podatkową oraz  

 w przypadku dodatnich różnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych lub 

stowarzyszonych i udziałów we wspólnych przedsięwzięciach – z wyjątkiem sytuacji, gdy terminy 

odwracania się różnic przejściowych podlegają kontroli inwestora i gdy prawdopodobne jest, iż w dającej się 

przewidzieć przyszłości różnice przejściowe nie ulegną odwróceniu. 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego ujmowane są w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic 

przejściowych, jak również niewykorzystanych ulg podatkowych i niewykorzystanych strat podatkowych 

przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód 

do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice, aktywa i straty 

 z wyjątkiem sytuacji, gdy aktywa z tytułu odroczonego podatku dotyczące ujemnych różnic przejściowych 

powstają w wyniku początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy transakcji nie 

stanowiącej połączenia jednostek i w chwili jej zawierania nie mają wpływu ani na wynik finansowy brutto, 

ani na dochód do opodatkowania czy stratę podatkową oraz  

 w przypadku ujemnych różnic przejściowych z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych lub 

stowarzyszonych oraz udziałów we wspólnych przedsięwzięciach, składnik aktywów z tytułu odroczonego 

podatku jest ujmowany w bilansie jedynie w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, iż w dającej się 

przewidzieć przyszłości ww. różnice przejściowe ulegną odwróceniu i osiągnięty zostanie dochód do 

opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych. 

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na każdy dzień 

bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do 

opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu 

odroczonego podatku dochodowego. Nieujęty składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

podlega ponownej ocenie na każdy dzień bilansowy i jest ujmowany do wysokości odzwierciedlającej 

prawdopodobieństwo osiągnięcia w przyszłości dochodów do opodatkowania, które pozwolą na odzyskanie tego 

składnika aktywów. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są 

z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik 

aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy 

podatkowe) obowiązujące na dzień bilansowy lub takie, których obowiązywanie w przyszłości jest pewne na 

dzień bilansowy. 

 

Podatek dochodowy dotyczący pozycji ujmowanych poza zyskiem lub stratą jest ujmowany poza zyskiem lub 

stratą: w innych całkowitych dochodach dotyczący pozycji ujętych w innych całkowitych dochodach lub 

bezpośrednio w kapitale własnym dotyczący pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym. 

 

Spółka kompensuje ze sobą aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z rezerwami z tytułu 

odroczonego podatku dochodowego wtedy i tylko wtedy, gdy posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł 

prawny do przeprowadzenia kompensat należności z zobowiązaniami z tytułu bieżącego podatku i odroczony 

podatek dochodowy ma związek z tym samym podatnikiem i tym samym organem podatkowym.  



Kino Polska TV S.A. 

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku 

 

19 

8.18.3 Podatek od towarów i usług 

Przychody, koszty, aktywa i zobowiązania są ujmowane po pomniejszeniu o wartość podatku od towarów 

i usług, z wyjątkiem: 

 gdy podatek od towarów i usług zapłacony przy zakupie aktywów lub usług nie jest możliwy do odzyskania 

od organów podatkowych, wtedy jest on ujmowany odpowiednio jako część ceny nabycia składnika 

aktywów lub jako część pozycji kosztowej oraz 

 należności i zobowiązań, które są wykazywane z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług. 

Kwota netto podatku od towarów i usług możliwa do odzyskania lub należna do zapłaty na rzecz organów 

podatkowych jest ujęta w bilansie jako część należności lub zobowiązań.  

8.19. Zysk netto na akcję 

Zysk netto na akcję dla każdego okresu jest obliczony poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez 

średnią ważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.  

8.20. Ryzyko związane z płynnością 

Spółka monitoruje ryzyko braku funduszy przy pomocy narzędzia okresowego planowania płynności. Narzędzie 

to uwzględnia terminy wymagalności zapadalności zarówno inwestycji jak i aktywów finansowych (np. konta 

należności, pozostałych aktywów finansowych) oraz prognozowane przepływy pieniężne z działalności 

operacyjnej. 

 

Celem Spółki jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania, poprzez 

korzystanie z rozmaitych źródeł finansowania, takich jak kredyty w rachunku bieżącym, kredyty bankowe, 

umowy leasingu finansowego. 

8.21. Ryzyko kredytowe 

Spółka zawiera transakcje wyłącznie z renomowanymi firmami o dobrej zdolności kredytowej. Wszyscy klienci, 

którzy pragną korzystać z kredytów kupieckich, poddawani są procedurom wstępnej weryfikacji. Ponadto, dzięki 

bieżącemu monitorowaniu stanów należności, narażenie Spółki na ryzyko nieściągalnych należności jest 

nieznaczne.  

 

W odniesieniu do innych aktywów finansowych Spółki, takich jak środki pieniężne i ich ekwiwalenty, ryzyko 

kredytowe Spółki powstaje w wyniku niemożności dokonania zapłaty przez drugą stronę umowy, a maksymalna 

ekspozycja na to ryzyko równa jest wartości bilansowej tych instrumentów. 

W Spółce nie występują istotne koncentracje ryzyka kredytowego. 
 

8.22. Ryzyko walutowe 

Spółka nie jest narażona na ryzyko walutowe z tytułu zawieranych transakcji. Ryzyko takie powstaje w wyniku 

dokonywania przez jednostkę operacyjną sprzedaży lub zakupów w walutach innych niż jej waluta wyceny.  

8.23. Ryzyko stopy procentowej 

Spółka nie jest narażona  na ryzyko wywołane zmianami stóp procentowych. Spółka zarządza kosztami 

oprocentowania poprzez korzystanie zarówno z zobowiązań o oprocentowaniu stałym, jak i zmiennym.  

8.24. Niepodzielony wynik finansowy i ograniczenia w wypłacie dywidendy 

Spółka nie będzie wypłacać dywidendy za rok 2011. 
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9. Dodatkowe informacje i objaśnienia włącznie z notami 

9.1. Informacja o spółkach powiązanych – nota 1 

 

nazwa jednostki siedziba 

zastosowana 

metoda 

konsolidacji 

data objęcia kontroli 
procent posiadanego 

kapitału zakładowego 

udział w ogólnej 

liczbie głosów na 

walnym zgromadzeniu 

Stopklatka S.A. 
Ul. Puławska 61 

02-575 Warszawa 

konsolidacja 

metodą pełną 
03-12-2010 79,04% 79,04% 

Cyfrowe 

Repozytorium 

Filmowe  
Sp. z o.o. 

Ul. Puławska 61 

02-575 Warszawa 

konsolidacja 

metodą pełną 
14-12-2011 60,00% 60,00% 

 

Podstawowe dane finansowe jednostek zależnych na dzień 31.12.2011 

nazwa (firma) jednostki ze 

wskazaniem formy prawnej 

przychody ze 

sprzedaży 
zysk brutto zysk netto kapitał własny 

Stopklatka S.A. 4 248 133,71 (626 827,02) (619 543,78) 2 356 327,48 

Cyfrowe Repozytorium Filmowe 
 Sp. z o.o. 

648 951,53 (90 747,45) (87 854,15) 1 429 388,67 

9.2. Przyjęte kursy do wyceny bilansowej – nota 2 

 

Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu 31.12.2011 31.12.2010 

USD 3,4174 2,9641 

EUR 4,4168 3,9603 

GBP 5,2691 4,5938 

CZK 0,1711 0,1580 

Kurs średni, liczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni 

dzień każdego miesiąca w danym okresie 
01.01.2011 - 31.12.2011 01.01.2010 - 31.12.2010 

USD 2,9679 3,0402 

EUR 4,1401 4,0044 

GBP 4,7537 4,6901 

CZK 0,1539 0,1585 

 

Na dzień bilansowy kwoty wyrażone w dewizach zostały przeliczone po kursie średnim NBP na dzień 31 

grudnia 2011 r. 

 

9.3. Segmenty operacyjne – nota 3 

Przychody  

Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych,  

w tym:   
2011 2010 

 -  działalność emisja  
 

41 988 912,79 35 041 783,50 

 -  działalność wydawnicza  75 308,61 168 748,72 

 -  sprzedaż praw  584 078,08 1 262 879,79 

 -  reklama  5 631 878,45 8 590 179,99 

 -  VOD  4 981 284,80 1 181 052,65 

 -  inne usługi  1 357 490,60 1 046 381,88 

 - produkcja kanałów 
 

25 651 596,31 - 

 - sprzedaż towarów 
 

131 399,80 433,00 

 Przychody segmentu ogółem  
 80 401 949,44 47 291 459,53 
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Koszty 

 Koszt własny sprzedaży na rzecz klientów 

zewnętrznych   2011 2010 

  -  koszty działalności emisyjnej   (37 659 176,99) (23 364 864,97) 

  -  koszty działalności wydawniczej   (315 383,95) (283 834,09) 

  -  koszt reklam   (2 099 118,72) (2 940 523,92) 

   - koszty sprzedaży   (1 013 327,08) (1 134 867,22) 

  -  koszty VOD   (3 549 007,37) (1 056 856,02) 

  -  pozostałe koszty ogólnozakładowe   (4 633 567,38) (7 578 014,93) 

   - koszt produkcji kanałów  (20 540 759,08) - 

  - koszt własny sprzedanych towarów 

materiałów  

 

(55 678,91) (433,00) 

 Koszty segmentu ogółem  
 (69 866 019,48) ( 36 359 394,15) 

    

Informacje dotyczące obszarów geograficznych 

    

 01.01.2011-31.12.2011  Polska  UE  inne   Razem  

 Przychody  

 Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych  53 451 667,43 26 950 282,01 - 80 401 949,44 

 Przychody segmentu ogółem  
53 451 667,43 26 950 282,01 - 80 401 949,44 

     

     

 01.01.2010-31.12.2010  Polska   UE inne   Razem  

 Przychody  

 Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych  47 245 645,77 45 813,75 - 47 291 459,52 

 Przychody segmentu ogółem  47 245 645,77 45 813,75 - 47 291 459,52 

9.4. Koszty według rodzaju – nota 4 

  01.01.2011 - 31.12.2011   01.01.2010 - 31.12.2010  

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (3 280 029,74) (2 524 294,26) 

Koszty świadczeń pracowniczych (10 278 381,23) (5 828 220,60) 

Zużycie materiałów i energii (958 720,35) (731 738,43) 

Usługi obce (53 516 325,73) (25 702 346,61) 

Podatki i opłaty  (1 157 184,00) (1 193 616,84) 

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe - - 

Koszty prac badawczych i rozwojowych - - 

Pozostałe koszty, w tym (619 699,52) (378 744,41) 

- odpisy aktualizujące wartość zapasów - - 

 - pozostałe koszty rodzajowe (619 699,52) (378 744,41) 

- odwrócenie odpisów aktualizujących wartość zapasów - - 

- odpisy aktualizujące wartość należności - - 

- odwrócenie odpisów aktualizujących wartość należności - - 

-różnice kursowe dotyczące zobowiązań z tytułu dostaw i usług - - 

- inne koszty działalności operacyjnej - - 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów (55 678,91) (433,00) 

Razem koszty rodzajowe (69 866 019,48) (36 359 394,15) 
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Zmiana stanu produktów, produkcji w roku i rozliczeń międzyokresowych (+/-) - - 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów,  (55 678,91) (433,00) 

- odpisy aktualizujące wartość należności - - 

- odwrócenie odpisów aktualizujących wartość należności - - 

- odpisy aktualizujące wartość zapasów - - 

- odwrócenie odpisów aktualizujących wartość zapasów - - 

-różnice kursowe dotyczące zobowiązań z tytułu dostaw i usług - - 

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-) - - 

Koszty sprzedaży (+) (1 013 327,08) (1 134 867,22) 

Koszty ogólnego zarządu (+) (4 633 567,38) (7 578 014,93) 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (+) (64 163 446,11) (27 646 079,00) 

   

Łączne koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, sprzedaży i 

koszty ogólnego zarządu (69 866 019,48) (36 359 394,15) 

 

Koszty świadczeń pracowniczych 
  

  01.01.2011 - 31.12.2011   01.01.2010 - 31.12.2010  

Koszty wynagrodzeń (+) 8 956 564,14 4 933 262,67 

Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń (+) 1 267 970,99 810 374,06 

Przychody z działalności socjalnej (-) - - 

Dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych ze środków ZFŚŚ (-) - - 

Koszty funkcjonowania i utrzymania zakładowych obiektów socjalnych (+) - - 

Koszty przyszłych świadczeń (rezerw) z tytułu odpraw emerytalnych, nagród 

jubileuszowych i tym podobnych świadczeń pracowniczych (+/-) 53 846,10 84 583,87 

Nagrody z zysku netto (+) - - 

Odpisy na ZFŚF z zysku netto (+) - - 

Razem koszty świadczeń pracowniczych 10 278 381,23 5 828 220,60 

 

9.5. Pozostałe przychody operacyjne  - nota 5 

  01.01.2011 - 31.12.2011   01.01.2010 - 31.12.2010  

Zysk netto ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - 

Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartości niematerialne i prawne - - 

Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość rzeczowych aktywów trwałych - - 

Rozliczenie inwentaryzacji środków pieniężnych i rzeczowych aktywów 
trwałych - - 

Zysk z likwidacji rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych  - - 

Przychody z tytułu wynajmu nieruchomości inwestycyjnych - - 

Zysk z odsprzedaży usług, refakturowanych odpłatności - - 

Rozwiązanie rezerwy z tytułu zobowiązań spornych 50 000,00 249 500,00 

Otrzymane dotacje  - 10 000,00 

Otrzymane darowizny - - 

Umorzone zobowiązania - - 

Otrzymane kary i odszkodowania - - 

Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS - - 

Zwrot podatków - - 

Inne 8 013,99 143 936,15 

Razem pozostałe przychody operacyjne 58 013,99 403 436,15 
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9.6. Pozostałe koszty operacyjne – nota 5.1 

  01.01.2011 - 31.12.2011   01.01.2010 - 31.12.2010  

Strata netto ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (19 659,22) - 

Odpis aktualizujący wartości niematerialne - - 

Odpis aktualizujący wartość rzeczowych aktywów trwałych - - 
Utworzenie odpisu na należności odsetkowe - - 

Odwrócenie odpisu na należności odsetkowe (-) - - 

Rozliczenie inwentaryzacji środków pieniężnych i rzeczowych aktywów 
trwałych - - 

Strata z likwidacji rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości 

niematerialnych  - - 
Pozostałe koszty operacyjne dotyczące nieruchomości inwestycyjnych nie 

generujących przychody z najmu, w tym: - - 

- koszty amortyzacji - - 
Pozostałe koszty operacyjne dotyczące nieruchomości inwestycyjnych 

generujących przychody z najmu, w tym: - - 

- koszty amortyzacji - - 
Strata z odsprzedaży usług, refakturowanych odpłatności - - 

Darowizny przekazane - - 

Zwroty dotacji (9 237,74) - 

Koszty związane z niewykorzystaniem majątku i zdolności produkcyjnych - - 

Koszty zaniechanej działalności  - - 

Nakłady odpisanych środków trwałych w budowie - - 

Rezerwy z tytułu zobowiązań spornych - (50 000,00) 

Kary umowne (20 276,64) - 

Inne (83 922,95) (52 765,49) 

Razem pozostałe koszty operacyjne (133 096,55) (102 765,49) 

9.7. Przychody finansowe – nota 6 

  01.01.2011 - 31.12.2011   01.01.2010 - 31.12.2010  

Przychody z tytułu odsetek  712 206,69 9 554,78 

- lokaty bankowe 694 003,14 9 543,67 

- odsetki od pożyczki 17 450,39 - 

- należności 753,16 11,11 

Dywidendy otrzymane - - 

Zyski z tytułu różnic kursowych dotyczących aktywów i pasywów innych niż 

należności i zobowiązania handlowe - - 

Zmiany wysokości należności długoterminowych wynikające z przybliżania 

czasu otrzymania należności (efekt zwijania dyskonta)  - - 

Przychody z tytułu instrumentów pochodnych  - - 

Zysk ze zbycia akcji, udziałów i innych papierów wartościowych - - 

Pozostałe przychody finansowe - - 

Przychody finansowe ogółem 712 206,69 9 554,78 

 

9.8. Koszty finansowe – nota 6.1 

  01.01.2011 - 31.12.2011   01.01.2010 - 31.12.2010  

Koszty z tytułu odsetek (165 319,53) (64 418,36) 

- z tytułu kredytów (84 402,63) (16 237,17) 

- z tytułu pożyczek - (18 338,96) 

 - z tytułu emisji obligacji - - 

- z tytułu dostaw i usług (603,34) (2 153,68) 

- z tytułu odsetek budżetowych (3 955,38) (18 194,23) 

- z tytułu leasingu finansowego (43 358,18) (9 494,32) 

- inne odsetki (33 000,00) - 

Straty z tytułu różnic kursowych dotyczących aktywów i pasywów innych niż 
należności i zobowiązania handlowe - - 
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Skutki wyceny otrzymanych pożyczek metodą skorygowanej ceny nabycia - - 

Zmiany wysokości zobowiązań i rezerw długoterminowych wynikające z 

przybliżania czasu wykonania zobowiązania (efekt zwijania dyskonta)  - - 

Koszty z tytułu instrumentów pochodnych - - 

Strata ze zbycia akcji, udziałów i innych papierów wartościowych - - 

Pozostałe koszty finansowe –różnice kursowe (230 237,01) (220 722,26) 

Koszty finansowe ogółem (395 556,54) (285 140,62) 

 

9.9. Podatek dochodowy  - nota 7 

  01.01.2011 - 31.12.2011   01.01.2010 - 31.12.2010  

 Rachunek zysków i strat    

   

 Bieżący podatek dochodowy  (1 703 822,00) (1 865 646,00) 

 Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego  (1 703 822,00) (1 865 646,00) 

 Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych  - - 

 Odroczony podatek dochodowy  (71 432,69) (74 418,88) 

 Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych  (71 432,69) (74 418,88) 

 Obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat  (1 775 254,69) (1 940 064,88) 

   

 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym    

   

 Bieżący podatek dochodowy  - - 

 Efekt podatkowy kosztów podniesienia kapitału udziałowego/akcyjnego  -  

 Odroczony podatek dochodowy  - - 

 Podatek od niezrealizowanego zysku/(straty) z tytułu aktywów finansowych 

dostępnych do sprzedaży  - - 

 Podatek od rozliczonych w ciągu roku instrumentów zabezpieczających 
przepływy pieniężne  - - 

 Korzyść podatkowa / (obciążenie podatkowe) wykazane w kapitale 

własnym  - - 

 

 
  

  01.01.2011 - 31.12.2011   01.01.2010 - 31.12.2010  

 Zysk /(strata) brutto przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej  10 777 497,55 10 957 150,20 

 Zysk /(strata) przed opodatkowaniem z działalności zaniechanej  - - 

 Zysk /(strata) brutto przed opodatkowaniem  10 777 497,55 10 957 150,20 

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 715 576,24 1 114 198,91 

- odpis aktualizujący należności - - 

- pozostałe rezerwy z tyt. zobowiązań spornych - 50 000,00 

- rezerwa na koszty 191 429,97 137 583,87 

- rezerwa na straty  - - 

- różnice kursowe 59 815,43 26 860,99 

- opłaty karne na rzecz budżetu 3 955,38 18 194,23 

- VAT od spisanych należności w postępowaniu układowym - - 

- odsetki do zapłaty - 11,88 

- PFRON  68 144,00 43 527,00 

- odpisane należności - - 

- inne koszty (n.k.u.p.) 312 631,14 738 098,82 

- wynagrodzenia umowy cywilnoprawne 6 550,33 54 996,32 

- ZUS - - 

- inne 73 049,99 44 925,80 

Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych (2 446 845,34) (1 095 920,66) 

- zapłacone odsetki - (29 533,74) 

- różnice kursowe  (21 507,63) (58 032,02) 

- wynagrodzenia umowy cywilnoprawne (56 864,32) (23 043,35) 
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- ZUS - - 

- amortyzacja podatkowa (260 856,27) - 

- inne (1 638 747,65) - 

- rezerwa na koszty (137 583,87) (64 000,00) 

- korekty MSR (331 285,60) (921 311,55) 

Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych (84 328,02) (413 011,77) 

- nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi - - 

- rozwiązanie rezerwy na należności - - 

- rozwiązanie rezerwy na sprawy sporne (50 000,00) (249 500,00) 

- niezrealizowane różnice kursowe (27 588,71) (9 740,94) 

- dywidenda - - 

- zasądzone odsetki budżetowe - - 

- przedawnione zobowiązania - - 

- z tytułu różnic inwentaryzacyjnych - - 

- naliczone odsetki (6 739,31) - 

- inne - (46 284,81) 

- korekty MSR - (107 486,02) 

Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych 5 582,67 49 006,72 

- odsetki uzyskane - - 

- różnice kursowe 5 582,67 49 006,72 

Odliczenie od dochodu (np. darowizny) -  (838 517,65) 

- darowizny - - 

- straty roku 2004 - - 

- straty roku 2005 - (103 584,75) 

- strata roku 2006 - (734 932,90) 

  (1 810 014,45) (1 184 244,45) 

 Podstawa opodatkowania  8 967 483,10 9 772 905,75 

 Odroczony podatek dochodowy  (71 432,69) (74 418,88) 

 Podatek dochodowy wykazany w  rachunku zysków i strat  (1 775 254,69) (1 940 064,88) 

 Podatek dochodowy przypisany działalności zaniechanej  - - 

   

 Zysk /(strata) netto po opodatkowaniu  9 002 242,86 9 017 085,32 

Uzgodnienie efektywnej stawki podatkowej 

Uzgodnienie podatku dochodowego od wyniku finansowego brutto przed opodatkowaniem według ustawowej 

stawki podatkowej, z podatkiem dochodowym liczonym według efektywnej stawki podatkowej Spółki za rok 

zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku i 31 grudnia 2010 roku przedstawia się następująco: 

 

 31.12. 2011 31.12.2010 

Zysk brutto przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej 10 777 497,55 10 957 150,20 

Zysk przed opodatkowaniem z działalności zaniechanej - - 

Zysk brutto przed opodatkowaniem 10 777 497,55 10 957 150,20 

Podatek według ustawowej stawki podatkowej obowiązującej w Polsce, 

wynoszącej 19%  (2 047 725,00) (2 081 859,00) 

Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych - 159 318,00 

Nieujęte straty podatkowe - - 

Podatkowe ulgi inwestycyjne - - 

Wykorzystanie wcześniej nierozpoznanych strat podatkowych - - 

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 328 941,00 (3 473,00) 

Przychody niebędące podstawą do opodatkowania 14 962,00 69 161,00 

Pozostałe - - 

Podatek według efektywnej stawki podatkowej wynoszącej  16,07% (2010: 

19,85%) (1 703 822,00) (1 856 853,00) 

Podatek dochodowy (obciążenie) ujęty w zysku lub stracie (1 775 254,69) (1 940 065,00) 

Podatek dochodowy przypisany działalności zaniechanej - - 

 (1 775 254,69) (1 940 065,00) 

 

 

 

 



Kino Polska TV S.A. 

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku 

 

26 

Odroczony podatek dochodowy  31.12.2011 

AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO 

ORAZ REZERWA NA PODATEK ODROCZONY  

 

Aktywa z tytułu 

odroczonego podatku 

dochodowego 

Rezerwa z tytułu 

odroczonego podatku 

dochodowego 

Wartość netto 

Rzeczowe aktywa trwałe - - - 
Nieruchomości inwestycyjne - - - 

Wartości niematerialne i prawne - 62 972,98 (62 972,98) 

Inwestycje w jednostkach zależnych, współzależnych i 
stowarzyszonych - - - 

Pozostałe aktywa finansowe - 1 280,28 (1 280,28) 

Należności długoterminowe - - - 
Zapasy - - - 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

należności - - - 

Należności z tytułu podatku dochodowego - - - 

Rozliczenia międzyokresowe  - - - 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty - - - 
Pozostałe aktywa finansowe - - - 

Kredyty i pożyczki - - - 

Strata podatkowa - - - 
Rezerwy 26 301,70 - 26 301,70 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

zobowiązania 10 070,00 - 10 070,00 

 Pozostałe zobowiązania finansowe  10 506,46 4 357,37 6 149,09 
 Pozostałe  - - - 

Aktywa / rezerwy z tytułu podatku odroczonego  46 878,16 68 610,63 (21 732,47) 

 Odpis aktualizujący wartość aktywa - - - 

Aktywa / rezerwy z tytułu podatku odroczonego 

wykazane w bilansie 46 878,16 68 610,63 (21 732,47) 

 

 

Odroczony podatek dochodowy  31.12.210 

AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO 

ORAZ REZERWA NA PODATEK ODROCZONY  

 

Aktywa z tytułu 

odroczonego podatku 

dochodowego 

Rezerwa z tytułu 

odroczonego podatku 

dochodowego 

Wartość netto 

Rzeczowe aktywa trwałe - - - 
Nieruchomości inwestycyjne - - - 

Wartości niematerialne i prawne - - - 

Inwestycje w jednostkach zależnych, współzależnych i 
stowarzyszonych - - - 

Pozostałe aktywa finansowe - - - 

Należności długoterminowe - - - 
Zapasy - - - 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

należności - - - 
Należności z tytułu podatku dochodowego    

Rozliczenia międzyokresowe  - - - 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty - - - 
Pozostałe aktywa finansowe - - - 

Różnice SCN a wartość zobowiązań - - - 

Kredyty i pożyczki - - - 
Strata podatkowa - - - 

Rezerwy 25 570,94 - 25 570,94 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 10 070,00 - 10 070,00 

 Pozostałe zobowiązania finansowe  5 105,85 1 850,78 3 255,07 

 Pozostałe  10 804,21 - 10 804,21 

Aktywa / rezerwy z tytułu podatku odroczonego  51 551,00 1 850,78 49 700,22 

 Odpis aktualizujący wartość aktywa - - - 

Aktywa / rezerwy z tytułu podatku odroczonego 

wykazane w bilansie 51 551,00 1850,78 49 700,22 
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9.10. Działalność zaniechana – nota 8 

Wyniki  01.01.2011 - 31.12.2011   01.01.2010 - 31.12.2010  

Przychody - - 

Koszty - - 

Zysk / (strata) brutto - - 
Przychody finansowe - - 

Zysk / (strata) przed opodatkowaniem - - 

Strata z przeszacowania wartości do wartości godziwej minus koszty zbycia - - 

Strata przed opodatkowaniem na działalności zaniechanej - - 
Podatek dochodowy: - - 

- wynikający z zysku /(straty) przed opodatkowaniem - - 

- wynikający z przeszacowania do wartości godziwej minus koszty zbycia - - 

Strata netto przypisana działalności zaniechanej - - 

 

Główne klasy aktywów i zobowiązań spółki wycenione według wartości niższej spośród: wartości bilansowej  

i wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia 

 

  31.12.2011   31.12.2010  

Aktywa - - 

Wartości niematerialne  - - 
Rzeczowe aktywa trwałe - - 
Należności z tytułu dostaw i usług - - 
Środki pieniężne - - 
 - - 

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 
- - 

   

Zobowiązania - - 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - - 

Kredyty i pożyczki - - 

Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi 

zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży - - 

 - - 

Zobowiązania netto przypisane działalności zaniechanej 
- - 

Przepływy środków pieniężnych netto spółki  01.01.2011 - 31.12.2011   01.01.2010 - 31.12.2010  

Przepływy z działalności operacyjnej - - 
Przepływy z działalności inwestycyjnej - - 

Przepływy z działalności finansowej - - 

Wpływy / (wypływy) środków pieniężnych netto 
- - 

 

9.11. Majątek socjalny jako zobowiązania ZFŚS – nota 9 

 
Środki trwałe wniesione do Funduszu                                      -                                         -                                  -    

Opis  Wartość księgowa na 

31.12.2011  

 Wartość księgowa na 

31.12.2010 

 Odpis za okres obrotowy   

Grunty  - - - 
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej 

i wodnej - - - 

Urządzenia techniczne i maszyny - - - 

Środki transportu - - - 

Inne środki trwałe - - - 

Środki trwałe w budowie - - - 

Razem 
- - - 
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  31.12.2011  31.12.2010 

Środki trwałe wniesione do Funduszu - - 
Pożyczki udzielone pracownikom - - 

Środki pieniężne - - 

Zobowiązania z tytułu ZFŚS - - 

Saldo po skompensowaniu - - 

Odpisy na Fundusz w okresie obrotowym - - 

9.12. Zyski przypadające na jedną akcję – nota 10 

 
 01.01.2011 - 31.12.2011   01.01.2010 - 31.12.2010  

Zysk netto z działalności kontynuowanej 9 002 242,86 9 017 085,32 

Strata na działalności zaniechanej - - 

Zysk netto 9 002,242,86 9 017 085,32 

Odsetki od umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje 
zwykłe - - 

Zysk netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy, zastosowany do 

obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję 9 002 242,86 9 017 085,32 

  01.01.2011 - 31.12.2011   01.01.2010 - 31.12.2010  

Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do 
obliczenia podstawowego zysku na jedną akcję 12 653 562,00 9 870 000,00 

Wpływ rozwodnienia: - - 

Nie zarejestrowane podwyższenie kapitału - - 

Umarzalne akcje uprzywilejowane - - 

Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do 

obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję 12 653 562,00 9 870 000,00 

   

  01.01.2011 - 31.12.2011   01.01.2010 - 31.12.2010  

Strata netto z działalności zaniechanej przypadająca na zwykłych 
akcjonariuszy zastosowana do obliczenia podstawowej straty na jedną 

akcję - - 

Strata netto z działalności zaniechanej przypadająca na zwykłych 
akcjonariuszy zastosowana do obliczenia rozwodnionej straty na jedną 

akcję - - 

   

Podstawowy zysk na akcję 
 01.01.2011 - 31.12.2011   01.01.2010 - 31.12.2010  

Zysk netto 9 002 242,86 9 017 085,32 

Średnioważona liczba akcji zwykłych 12 653 562,00 9 870 000,00 
Podstawowy zysk na akcję  (zł/akcję) 0,71 0,91 

   

Rozwodniony zysk na akcję  01.01.2011 - 31.12.2011   01.01.2010 - 31.12.2010  

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy, zastosowany do obliczenia 

rozwodnionego zysku na jedną akcję 9 002 242,86 9 017 085,32 

Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do 

obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję 12 653 562,00 9 870 000,00 

Rozwodniony zysk na akcję  (zł/akcję) 0,71 0,91 

Podstawowy zysk na akcję z działalności kontynuowanej  01.01.2011 - 31.12.2011   01.01.2010 - 31.12.2010  

Zysk netto z działalności kontynuowanej 9 002 242,86 9 017 085,32 

Średnioważona liczba akcji zwykłych 12 653 562,00 9 870 000,00 

Podstawowy zysk na akcję  (zł/akcję) 0,71 0,91 
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Rozwodniony zysk na akcję z działalności kontynuowanej  01.01.2011 - 31.12.2011   01.01.2010 - 31.12.2010  

Zysk netto przypadający na Akcjonariuszy, zastosowany do obliczenia 
rozwodnionego zysku na jedną akcję z działalności kontynuowanej 9 002,242,86 9 017 085,32 

Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do 

obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję 12 653 562,00 9 870 000,00 

Rozwodniony zysk na akcję  (zł/akcję) 0,71 0,91 

Zgodnie z Aktem Notarialnym nr Repertorium A 8950/2010 z dnia  1 października 2010r. i uchwałą nr 2/9/2010  

z dnia 1 października 2010r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję o podziale 

akcji 1:10 wyniku czego ilość akcji wynosi 9 870 000,00 o wartości nominalne 0,10zł. 

 

9.13. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty – nota 11 

  01.01.2011 - 31.12.2011   01.01.2010 - 31.12.2010  

Zadeklarowane i wypłacone w okresie - - 

Dywidendy z akcji zwykłych: - - 

dywidenda końcowa za 2011 - - 

   zaliczka na poczet dywidendy za rok  2011 w wysokości - - 

 
- - 

 

9.14. Rzeczowe aktywa trwałe – nota 12 

 

TABELA RUCHU ŚRODKÓW 

TRWAŁYCH 2011r. 
 Grunty   

 Budynki, 

lokale i 

obiekty 

inżynierii 

lądowej i 

wodnej  

 Urządzenia 

techniczne i 

maszyny  

 Środki 

transportu  

 Inne środki 

trwałe  

 Środki 

trwałe w 

budowie  

 RAZEM  

a) wartość brutto środków 

trwałych na początek okresu - - 2 868 205,54 401 731,91 760 868,23 - 4 030 805,68 

b) zwiększenia (z tytułu) - - 6 412 240,16 - 147 203,40 188 312,36 6 747 755,92 

 - zakup - - 6 412 240,16 - 147 203,40 188 312,36 6 747 755,92 

 - przyjęcie z inwestycji - - - - - - - 

 - modernizacja - - - - - - - 

  - odniesienie kosztów likwidacji 

na wartość początkową - - - - - - - 

   - nakłady inwestycyjne na środki 

trwałe w budowie - - - - - - - 

  - inwestycje w obcym środku 

trwałym - - - - - - - 

  - przejęte na podstawie umowy 

leasingu finansowego - - - - - - - 

 - koszty finansowania 

zewnętrznego - - - - - - - 

 - rozszerzenie grupy kapitałowej - - - - - - - 

 - inne - - - - - - - 

c) zmniejszenia (z tytułu) - - (1 536,51) (160 250,11) - (188 312,36) (350 098,98) 

 - sprzedaż - - (1 536,51) (143 856,67) - - (145 393,18) 

 - likwidacja - - - - - - - 

 - przeniesienie na środki trwałe w 

budowie - - - - - - - 

 - darowizny - - - - - - - 

 - cesja umów leasingowych - - - - - - - 

 - przeniesienie do środków 

trwałych - - - - - (188 312,36) (188 312,36) 

 - inne - - - (16 393,44) - - (16 393,44) 

d) wartość brutto środków 

trwałych na koniec okresu - - 9 278 909,19 241 481,80 908 071,63 - 10 428 462,62 

e) skumulowana amortyzacja 

(umorzenie) na początek okresu - - (1 172 616,76) (57 794,12) (183 986,74) - (1 414 397,62) 

f) amortyzacja za okres (z tytułu) - - (1 287 933,16) (44 923,96) (124 855,07) - (1 457 712,19) 

 - roczny odpis amortyzacyjny - - (1 289 006,33) (88 326,58) (124 855,07) - (1 502 187,98) 
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 - sprzedaż środka trwałego - - 1 073,17 33 566,55 - - 34 639,72 

 - likwidacja środka trwałego - - - - - - - 

 - cesja umów leasingowych - - - - - - - 

 - darowizny - - - - - - - 

 - inne (zmniejszenia) - - - - - - - 

 - przeniesienie do grupy aktywów 

przeznaczonych do odsprzedaży - 

zmniejszenie - - - - - - - 

 - rozszerzenie grupy kapitałowej - - - - - - - 

 - inne (zwiększenia) - - - 9 836,07 - - 9 836,07 

g) skumulowana amortyzacja 

(umorzenie) na koniec okresu - - (2 460 549,92) (102 718,08) (308 841,81) - (2 872 109,81) 

h) odpisy z tytułu trwałej utraty 

wartości na początek okresu - - - - - - - 

 zwiększenie(z tytułu) - - - - - - - 

 - utworzenie odpisów  z tytułu 

trwałej utraty wartości odniesionych 

w ciężar wyniku finansowego  - - - - - - - 

 zmniejszenie(z tytułu) - - - - - - - 

 - sprzedaż środka trwałego - - - - - - - 

 - likwidacja środka trwałego - - - - - - - 

- odwrócenie odpisów z tytułu 

trwałej utraty wartości - odniesione 

na wynik finansowy - - - - - - - 

 - wykorzystanie odpisu - - - - - - - 

 - inne - - - - - - - 

i) odpisy z tytułu trwałej utraty 

wartości na koniec okresu - - - - - - - 

j) wartość netto środków 

trwałych na początek okresu - - 1 695 588,78 343 937,79 576 881,49 - 2 616 408,06 

k) wartość netto środków 

trwałych na koniec okresu - - 6 818 359,27 138 763,72 599 229,82 - 7 556 352,81 

 

TABELA RUCHU ŚRODKÓW 

TRWAŁYCH 2010r. 
 Grunty   

 Budynki, 

lokale i 

obiekty 

inżynierii 

lądowej i 

wodnej  

 Urządzenia 

techniczne i 

maszyny  

 Środki 

transportu  

 Inne środki 

trwałe  

 Środki 

trwałe w 

budowie  

 RAZEM  

a) wartość brutto środków 

trwałych na początek okresu 

                      

-    

                          

-     1 571 649,59  180 699,43  557 516,24  

                        

-     2 309 865,26  

b) zwiększenia (z tytułu) 

                      

-    

                          

-     1 467 164,55  381 638,47   255 622,96  

                        

-    2 104 425,98  

 - zakup  -     -    1 152 965,17  145 342,47   255 622,96  -    1 553 930,60  

 - przyjęcie z inwestycji  -    -    -      -     -    -     -    

 - modernizacja  -    -        -       -      -    -       -    

  - odniesienie kosztów likwidacji na 

wartość początkową   -    -        -      -     -    -      -    

   - nakłady inwestycyjne na środki 

trwałe w budowie   -        -        -      -    -    -    -    

  - inwestycje w obcym środku 

trwałym   -      -    -      -    -    -    -    

  - przejęte na podstawie umowy 

leasingu finansowego    -    -    314 199,38    236 296,00    -    -    550 495,38    

 - koszty finansowania zewnętrznego   -       -     -       -       -    -      -    

 - rozszerzenie grupy kapitałowej   -    -     -    -      -    -     -    

 - inne -       -        -       -      -    -        -    

c) zmniejszenia (z tytułu) 

                      

-    

                          

-    (170 608,60)   (160 605,99)    (52 270,97) 

                        

-      (383 485,56) 

 - sprzedaż -    -    -    -    -    -       -    

 - likwidacja -    -    (170 608,60)  (160 605,99)  (52 270,97) -      (383 485,56) 

 - przeniesienie na środki trwałe w 

budowie -    -    -    -    -    -    -    

 - darowizny -    -    -    -    -    -    -    

 - cesja umów leasingowych -    -    -    -    -    -    -    

 - przeniesienie do środków trwałych -    -    -    -    -    -    -    

 - inne -    -    -    -    -    -    -    

d) wartość brutto środków 

trwałych na koniec okresu 

                      

-    

                          

-       2 868 205,54   401 731,91   760 868,23  

                        

-    4 030 805,68  

e) skumulowana amortyzacja 

(umorzenie) na początek okresu 

                      

-    

                          

-     (672 615,50)     (121 855,72)    (129 745,98) 

                        

-    (924 217,20) 

f) amortyzacja za okres (z tytułu) 

                      

-    

                          

-    (500 001,26) 64 061,60   (54 240,76) 

                        

-    (490 180,42) 

 - roczny odpis amortyzacyjny -    -    (650 175,82) (96 544,39) (100 882,72) -    (847 602,93) 

 - sprzedaż środka trwałego -    -    -    -    -    -    -    

 - likwidacja środka trwałego -    -     150 174,56  160 605,99     46 641,96  -      357 422,51  

 - cesja umów leasingowych -    -    -    -    -    -    -    
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 - darowizny -    -    -    -    -    -    -    

 - inne (zmniejszenia) -    -    -    -    -    -    -    

 - przeniesienie do grupy aktywów 

przeznaczonych do odsprzedaży - 

zmniejszenie -    -    -    -    -    -    -    

 - rozszerzenie grupy kapitałowej -    -    -    -    -    -    -    

 - inne (zwiększenia) -    -    -    -    -    -    -    

g) skumulowana amortyzacja 

(umorzenie) na koniec okresu -    -      (1 172 616,76)  (57 794,12) (183 986,74) -     (1 414 397,62) 

h) odpisy z tytułu trwałej utraty 

wartości na początek okresu -    -    -    -    -    -    -    

 zwiększenie(z tytułu) 

                      

-    

                          

-    

                              

-    

                             

-    

                            

-    

                        

-    

                                

-    

 - utworzenie odpisów  z tytułu 

trwałej utraty wartości odniesionych 

w ciężar wyniku finansowego  

                      

-    

                          

-    

                              

-    

                             

-    

                            

-    

                        

-    

                                

-    

 zmniejszenie(z tytułu) 

                      

-    

                          

-    

                              

-    

                             

-    

                            

-    

                        

-    

                                

-    

 - sprzedaż środka trwałego -    -    -    -    -    -    -    

 - likwidacja środka trwałego -    -    -    -    -    -    -    

- odwrócenie odpisów z tytułu trwałej 

utraty wartości - odniesione na wynik 

finansowy -    -    -    -    -    -    -    

 - wykorzystanie odpisu -    -    -    -    -    -    -    

 - inne -    -    -    -    -    -    -    

i) odpisy z tytułu trwałej utraty 

wartości na koniec okresu 

                      

-    

                          

-    

                              

-    

                             

-    

                            

-    

                        

-    

                                

-    

j) wartość netto środków trwałych 

na początek okresu 

                      

-    

                          

-    899 034,09  58 843,71  427 770,26  

                        

-     1 385 648,06  

k) wartość netto środków trwałych 

na koniec okresu 

                      

-    

                          

-      1 695 588,78     343 937,79   576 881,49  

                        

-    2 616 408,06  

 

9.15. Nieruchomości inwestycyjne – nota 13 

 
NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE 31.12.2011 31.12.2010 

 Wartość brutto na początek okresu  -  - 

 - nabycie w wyniku zakupów                                        -                                           -    

 - transfer z rzeczowego majątku trwałego                                        -                                           -    

 - likwidacja                                        -                                           -    

 - rozszerzenie składu grupy kapitałowej                                        -                                           -    

 - sprzedaż nieruchomości                                        -                                           -    

 - różnice kursowe                                        -                                           -    

 - inne zwiększenia                                         -                                           -    

 Wartość brutto na koniec okresu   

 

 

 

 

 

Skumulowana amortyzacja i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 

na początek okresu   

 - amortyzacja za okres - - 

 - odpis z tytułu utraty wartości - - 

 - transfer z rzeczowego majątku trwałego - - 

 - sprzedaż nieruchomości - - 

 - likwidacja - - 

 - rozszerzenie składu grupy kapitałowej - - 

 - inne zwiększenia  - - 

Skumulowana amortyzacja i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 

na koniec okresu   

Wartość netto na początek okresu - - 

Wartość netto na koniec okresu                                        -                                           -    
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9.16. Wartości niematerialne i prawne – nota 14 

 

ZMIANY WARTOŚCI 

NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG 

GRUP RODZAJOWYCH) za 2011r. 

 Koszty 

zakończonych 

prac 

rozwojowych  

 Wartość 

firmy z 

konsolidacji  

 Nabyte 

koncesje, 

patenty  

 Licencje o 

ograniczonym okresie 

użytkowania  

 Licencje o 

nieograniczonym 

okresie użytkowania  

 Inne wartości 

niematerialne i prawne  

Wartości niematerialne 

i prawne w budowie 
 RAZEM  

a) wartość brutto wartości niematerialnych i 

prawnych na początek okresu - - - 5 210 932,36 7 125 095,41 1 083 331,93 - 13 419 359,70 

b) zwiększenia (z tytułu) - - 53 200,00 8 904 927,94 62 045,00 591 100,32 2 535 301,48 12 146 574,74 

 - zakup - - 53 200,00 8 904 927,94 62 045,00 591 100,32 2 535 301,48 12 146 574,74 

 - przekazania z prac rozwojowych - - - - - - - - 

 - przyjęcie z inwestycji - - - - - - - - 

 - reklasyfikacja pomiędzy grupami rodzajowymi - - - - - - - - 

 - koszty finansowania zewnętrznego - - - - - - - - 
 - nakłady na wartości niematerialne w trakcie 

realizacji 
- - - - - - - - 

 - wycena wartości firmy na spółce zagranicznej - - - - - - - - 

 - wycena opcji put - - - - - - - - 

 - nabycia jednostek zależnych - - - - - - - - 

c) zmniejszenia (z tytułu) - - - (413 557,63) - (17 921,74) (210 701,48) (642 180,85) 

 - sprzedaż - - - - - - - - 

 - likwidacja - - - - - (17 921,74 - (17 921,74) 

- przeniesienie do wartości - - - - - - (210 701,48) (210 701,48) 

 - koniec okresu używalności - - - (413 557,63) - - - (413 557,63) 

d) wartość brutto wartości niematerialnych i 

prawnych na koniec okresu - - 53 200,00 13 702 302,67 7 187 140,41 1 656 510,51 2 324 600,00 24 923 753,59 

e) skumulowana amortyzacja na początek 

okresu - - - (1 998 014,06) - (471 855,16) - (2 469 869,22) 

f) amortyzacja za okres (z tytułu) - - (3599,99) (884 228,34) - (458 534,06) - (1 346 362,39) 

 - amortyzacja (odpis roczny) - - (3599,99) (1 297 785,97) - (476 455,80) - (1 777 841,76) 

 - likwidacja - - - - - 17 921,74 - 17 921,74 

- koniec okresu używalności - - - 413 557,63 - - - 413 557,63 

 - sprzedaż - - - - - - - - 

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 

koniec okresu - - (3599,99) (2 882 242,40) - (930 389,22) - (3 816 231,61) 

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 

początek okresu - - - - - - - - 

 - zwiększenie - - - - - - - - 

 - reklasyfikacja pomiędzy grupami rodzajowymi - - - - - - - - 

 - zmniejszenie - - - - - - - - 
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 - odwrócenie odpisów z tytułu trwałej utraty 

wartości - odniesione na wynik finansowy - - - - - - - - 

 - reklasyfikacja pomiędzy grupami rodzajowymi - - - - - - - - 

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 

koniec okresu - - - - - - - - 

j) wartość netto wartości niematerialnych i 

prawnych na początek okresu - - - 3 212 918,30 7 125 095,41 611 476,77 - 10 949 490,48 

k) wartość netto wartości niematerialnych i 

prawnych na koniec okresu - - 49 600,01 10 820 060,27 7 187 140,41 726 121 ,29 2 324 600,00 21 107 521,98 

 

 

ZMIANY WARTOŚCI 

NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG 

GRUP RODZAJOWYCH) za 2010r. 

 Koszty 

zakończonych 

prac 

rozwojowych  

 Wartość 

firmy z 

konsolidacji  

 Nabyte 

koncesje, 

patenty  

 Licencje o 

ograniczonym okresie 

użytkowania  

 Licencje o 

nieograniczonym 

okresie użytkowania  

 Inne wartości 

niematerialne i prawne  

Wartości niematerialne 

i prawne w budowie 
 RAZEM  

a) wartość brutto wartości niematerialnych i 

prawnych na początek okresu -    -    -    5 650 671,02    6 602 650,40  312 211,51  - 12 565 532,93  

b) zwiększenia (z tytułu) -    -    -    393 186,72  524 390,01  816 388,83  - 1 733 965,56 

 - zakup -    -    -    357 772,13 524 390,01  653 235,24  - 1 535 397,38 

 - przekazania z prac rozwojowych -    -    -    -    -    -    - -    

 - przyjęcie z inwestycji -    -    -    -    -    -    - -    

 - reklasyfikacja pomiędzy grupami rodzajowymi -    -    -    35 414,59 -    -    - 35 414,59 

 - koszty finansowania zewnętrznego -    -    -    -    -    -    - -    

 - nakłady na wartości niematerialne w trakcie 

realizacji -    -    -    -    -    163 153,59  
- 

163 153,59  

 - wycena wartości firmy na spółce zagranicznej -    -    -    -    -    -    - -    

 - wycena opcji put -    -    -    -    -    -    - -    

 - nabycia jednostek zależnych -    -    -    -    -    -    - -    

c) zmniejszenia (z tytułu) -    -    -    (832 925,38) (1 945,00) (45 268,41) -  (880 138,79) 

 - sprzedaż -    -    -    -    -    -    - -    

 - likwidacja -    -    -    (803 202,79) -    (45 268,41) -  (848 471,20) 

 - reklasyfikacja pomiędzy grupami rodzajowymi -    -    -    (29 722,59) (1 945,00) -    - (31 667,59) 

d) wartość brutto wartości niematerialnych i 

prawnych na koniec okresu -    -    -     5 210 932,36   7 125 095,41   1 083 331,93  - 13 419 359,70  

e) skumulowana amortyzacja na początek 

okresu -    -    -    (1 364 954,82) -    (272 393,20) - (1 637 348,02) 

f) amortyzacja za okres (z tytułu) -    -    -     (633 059,24)  -    (199 461,96) - (832 521,20)  

 - amortyzacja (odpis roczny) -    -    -    (1 432 515,03) -    (244 176,30) -  (1 676 691,33) 

 - likwidacja -    -    -    803 202,79  -    44 714,34  -  847 917,13  

 - sprzedaż - - - (3 747,00) - - - (3 747,00) 
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g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 

koniec okresu -    -    -    (1 998 014,06) -    (471 855,16) -  (2 469 869,22) 

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 

początek okresu -    -    -    -    -    -    - - 

 - zwiększenie -    -    -    -    -    -    - -    

 - reklasyfikacja pomiędzy grupami rodzajowymi -    -    -    -    -    -    - -    

 - zmniejszenie -    -    -    -    -    -    - -    

 - odwrócenie odpisów z tytułu trwałej utraty 

wartości - odniesione na wynik finansowy -    -    -    -    -    -    - -    

 - reklasyfikacja pomiędzy grupami rodzajowymi -    -    -    -    -    -    - -    

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 

koniec okresu -    -    -    -    -    -    - -    

j) wartość netto wartości niematerialnych i 

prawnych na początek okresu -    -    -     4 285 716,20  6 602 650,40  39 818,31  - 10 928 184,91  

k) wartość netto wartości niematerialnych i 

prawnych na koniec okresu -    -    -     3 212 918,30  7 125 095,41  611 476,77  - 10 949 490,48  

       -  
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9.17. Prawo wieczystego użytkowania gruntu – nota 15 

 

Prawo wieczystego użytkowania gruntu - cena nabycia  01.01.2011 - 31.12.2011   01.01.2010 - 31.12.2010  

 przypadająca do rozliczenia w ciągu 1 -5 lat - - 

 przypadająca do rozliczenia w ciągu powyżej 5 lat - - 

Prawo wieczystego użytkowania wykazane w aktywach 

długoterminowych - - 
 

 

 
 

   

Prawo wieczystego użytkowania gruntu - cena nabycia  01.01.2011 - 31.12.2011   01.01.2010 - 31.12.2010  

 przypadająca do rozliczenia w ciągu 1 roku - - 

Prawo wieczystego użytkowania wykazane w rozliczeniach 

międzyokresowych czynnych - - 

 

9.18. Połączenia jednostki gospodarczej – nota 16 

Wartość firmy z konsolidacji    
 

31.12.2011 31.12.2010 

 Wartość bilansowa wartości firmy z konsolidacji  - - 

 Spółka A  - - 

 Spółka B  - - 

 Razem wartość bilansowa   - - 

W trakcie 01.01.2011-31.12.2011 i 01.01.2010-31.12.2010 roku wystąpiły następujące zmiany wartości firmy z konsolidacji:  

 
 01.01.2011 - 31.12.2011   01.01.2010 - 31.12.2010  

 Wartość firmy z konsolidacji na początek okresu  - - 

 Zwiększenia wartości firmy z konsolidacji w wyniku nabycia   - - 

 Różnice kursowe dotyczące jednostki zagranicznej  - - 

 Zmniejszenia wartości firmy z tytułu dokonanych odpisów  - - 

 Zmniejszenia wartości firmy z tytułu sprzedaży  - - 

 Razem wartość bilansowa na koniec okresu  - - 

 

Wartość bilansowa wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania  

 
31.12.2011 31.12.2010 

 Wartość bilansowa wartości firmy  - - 

 Spółka A  - - 

 Spółka B  - - 

 Odpisy z tytułu utraty wartości  - - 

 Spółka A  - - 

 Spółka B  - - 

 Wartość bilansowa innych wartości niematerialnych o 

nieokreślonym okresie użytkowania  - - 

9.19. Informacje w jednostkach stowarzyszonych wycenionych metodą praw własności – nota 17 

 

Nie dotyczy. 

9.20. Udział we wspólnym przedsięwzięciu – nota 18 

Nie dotyczy. 
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9.21. Skonsolidowane sprawozdania finansowe nie objęte konsolidacją – nota 19 

Nie dotyczy. 

9.22. Zapasy – nota 20 

 
 31.12.2011   31.12.2010 

 Materiały  43 268,80 47 340,61 

 Według ceny nabycia  43 268,80 47 340,61 
 Według wartości netto możliwej do uzyskania   - 

 Towary  103 403,69 - 

 Według ceny nabycia  103 403,69 - 
 Według wartości netto możliwej do uzyskania  - - 

 Produkcja w toku (według kosztu wytworzenia)  -  

 Produkty gotowe  
- - 

 Według ceny nabycia/kosztu wytworzenia  - - 

 Według wartości netto możliwej do uzyskania  - - 

 Zapasy ogółem, według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia 

(kosztu wytworzenia) oraz wartości netto możliwej do uzyskania  
146 672,49 47 340,61 

 
    

 Odpisy aktualizujące wartość zapasów na 1 styczeń 2011 - - 

 Utworzony odpis w koszty sprzedanych produktów  - - 

 Odwrócony odpis w kosztach sprzedanych produktów  - - 

 Utworzony odpis w wartości sprzedanych towarów i materiałów  - - 

 Odwrócony odpis w wartości sprzedanych towarów i materiałów  - - 

 Odpisy aktualizujące wartość zapasów na 31 grudnia 2011 - - 

 Odpisy aktualizujące wartość zapasów na 1 styczeń 2010 - - 

 Utworzony odpis w koszty sprzedanych produktów  - - 

 Odwrócony odpis w kosztach sprzedanych produktów  - - 

 Utworzony odpis w wartości sprzedanych towarów i materiałów  - - 

 Odwrócony odpis w wartości sprzedanych towarów i materiałów  - - 

 Odpisy aktualizujące wartość zapasów na 31 grudnia 2010 - - 

 

9.23. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności  – nota 21 

  31.12.2011   31.12.2010  

Pozostałe należności długoterminowe - - 

Należności z tytułu dostaw i usług - - 

Inne należności - - 

Pozostałe należności długoterminowe - - 

Razem należności długoterminowe 
- - 

   

  31.12.2011   31.12.2010  

Należności od jednostek powiązanych 7 045 133,36 283 399,73 

należności z tytułu dostaw i usług 7 045 133,36 283 399,73 

należności z tytułu dywidend - - 

pożyczki udzielone - - 

inne należności finansowe - - 

inne należności niefinansowe - - 

Należności od pozostałych jednostek 9 044 854,34 7 607 679,83 

należności z tytułu dostaw i usług 8 077 538,89 6 396 511,79 

pożyczki udzielone 253 245,34 - 

inne należności finansowe - - 
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należności budżetowe z innych tytułów niż bieżący podatek dochodowy 469 240,47 893 773,63 

zaliczki na zapasy - - 

zaliczki na środki trwałe - - 

zaliczki na wartości niematerialne i prawne   - 

 inne należności niefinansowe  244 829,64 317 394,41 

Należności brutto 16 089 987,70 7 891 079,56 

   

Odpis aktualizujący należności - - 

   

Należności ogółem (netto) 16 089 987,70 7 891 079,56 

   

Należności z tytułu podatków  31.12.2011   31.12.2010  

Podatek dochodowy - 284 664,98 

Razem należności z tytułu podatków  284 664,98 

   

Rozliczenia międzyokresowe czynne   31.12.2011   31.12.2010  

    - koszty prenumeraty czasopism, abonamenty  2 489,88 2 039,45 

    - odsetki od umów leasingowych  - - 

    - przedpłaty na szkolenia  - - 

    - polisy ubezpieczeniowe  - - 

    - koszty ubezpieczeń  70 968,38 35 124,22 

    - koszty prospektu, wydatki na podwyższenie kapitału  - 352 968,00 

    - VAT  do odliczenia w następnym okresie  - - 

  - ZFŚS  - - 

    - opłat wynikające z pozostałych umów leasingu  - - 

    - koszty związane z podwyższeniem kapitału  - - 

    - usługi niewykonane  12 400,94 - 

    - przychody na przełomie okresu  - - 

    - materiały reklamowe  - - 

    - roczne opłaty z tytułu licencji  1 482 938,50 764 360,39 

    - opłaty dotyczące GPW i KDPW  - - 

    - pozostałe rozliczenia międzyokresowe czynne  136 812,49 94 494,46 

Razem rozliczenia międzyokresowe czynne 1 705 610,19 1 248 986,52 

   

9.24. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  – nota 22 

  
 31.12.2011   31.12.2010 

Środki pieniężne w banku i w kasie 1 464 609,80 30 448,05 

Lokaty krótkoterminowe 13 000 549,52 - 

Inne 325 000,00 325 000,00 

Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty 14 790 159,32 355 448,05 

Struktura wg walut i po przeliczeniu na zł  31.12.2011  31.12.2010 

   środki w PLN 14 782 162,19 355 448,05 

   środki w EUR 7 997,13 - 

   środki w USD - - 

   środki w GBP - - 

   środki w innych walutach - - 

Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty 14 790 159,32 355 448,05 
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9.25. Kapitał zakładowy  – nota 23.1 

 

 

Kapitał zakładowy 
zarejestrowany 

Kapitał zakładowy z 

przeszacowania do warunków 
hiperinflacji na dzień przejścia 

Grupy Kapitałowej na MSSF 

Razem 

Stan na 31 grudnia 2011 1 387 000,00 - 1 387 000,00 

Stan na 31 grudnia 2010 987 000,00 - 987 000,00 

 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY  

Seria Rodzaj akcji 

Rodzaj 

uprzywilejo

wania akcji 

Rodzaj 

ogranicze

nia praw 

do akcji 

Liczba akcji 

Wartość 

nominalna 

jednej 

akcji  

Wartość 

serii/emisji wg 

wartości 

nominalnej 

Sposób 

pokrycia 

kapitału 

Data 

rejestracji 

Prawo do 

dywidendy 

(od daty) 

A 

zwykłe na 

okaziciela nie ma nie ma 9 870 000 0,10 987 000,00 pieniężny 2010-08-25 -  

B 

zwykłe na 

okaziciela nie ma nie ma 4 000 000 0,10 400 000,00 pieniężny  - 

      Razem 13 870 000   1 3870 00,00    

 

 

STRUKTURA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość 
Udział w kapitale 

zakładowym 
Udział w liczbie 

głosów 

SPI International Sp. z o.o. 9 037 800 903 780,00 65,16% 65,16% 

Fundusze inwestycyjne zarządzane przez 

Ipopema TFI S.A 1 205 350 120 535,00 8,69% 8,69% 

Pioneer Pekao Investment Management S.A 1 184 793 118 479,30 8,54% 8,54% 

Piotr Reisch 739 500 73 950,00 5,33% 5,33% 

Pozostali 1 702 557 170 255,70 12,28% 12,28% 

      

Razem 13 870 000 1 387 000,00 100,00% 100,00% 

 

9.26. Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej – nota 23.2 

 

  

Kapitał z emisji akcji powyżej ich 

wartości nominalnej 
Razem 

Na dzień 1 stycznia 2011 roku - - 

Emisja akcji powyżej wartości nominalnej 37 600 000,00 37 600 000,00 

Rozliczenie kosztów związanych z podwyższeniem kapitału (1 940 456,21) (1 940 456,21) 

Na dzień 31 grudnia 2011 roku 35 659 543,79 35 659 543,79 

   

Na dzień 1 stycznia 2010 roku - - 

Emisja akcji powyżej wartości nominalnej - - 

Rozliczenie kosztów związanych z podwyższeniem kapitału - - 

Na dzień 31 grudnia 2010 roku - - 
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9.27. Pozostałe kapitały – nota 23.3 

   Kapitał zapasowy   Kapitał rezerwowy   Razem  

Na dzień 1 stycznia 2011 roku 6 418 097,46 - 6 418 097,46 

Zysk/strata netto z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów 
finansowych dostępnych do sprzedaży - - - 

Podział wyniku finansowego 9 017 085,32 - 9 017 085,32 

Korekty konsolidacyjne związane z rozliczeniem połączenia - - - 

Odroczony podatek dochodowy - - - 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych - - - 

Kapitał zapasowy - opcje pracownicze - - - 

Na dzień 31 grudnia 2011 roku 15 435 182,78 - 15 435 182,78 

    

Na dzień 1 stycznia 2010 roku 6 386 911,27 - 6 386 911,27 

Zysk/strata netto z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów 

finansowych dostępnych do sprzedaży - - - 

Podział wyniku finansowego 31 186,19 - 31 186,19 

Korekty konsolidacyjne - - - 

Odroczony podatek dochodowy - - - 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych - - - 

Na dzień 31 grudnia 2010 roku 6 418 097,46 - 6 418 097,46 

 

9.28. Zyski zatrzymane – nota 23.4 

Wynik bieżącego okresu  31.12.2011   31.12.2010  

Wyniki zatrzymane z lat poprzednich  12 981 363,97 3 995 464,84 

Korekty konsolidacyjne - - 

Korekty błędów odniesione na wynik lat ubiegłych - - 

Wypłata dywidendy - - 

Wyniki zatrzymane z lat poprzednich (kapitał zapasowy)) (9 017 085,32) (31 186,19) 

Kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych w rozumieniu MSR - - 

Przeszacowanie hiperinflacyjne kapitału zakładowego - - 

Łączna wartość korekt kapitału wynikająca ze zmiany zasad rachunkowości na 

MSR/MSSF - - 

Wynik finansowy wypracowany w poprzednim okresie sprawozdawczym - - 

Wynik finansowy netto bieżącego okresu 9 002 242,86 9 017 085,32 

Razem zyski zatrzymane 12 966 521,51 12 981 363,97 

 

9.29. Udziały mniejszości – nota 23.4 

Nie dotyczy 
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9.30. Rezerwy– nota 24 

  

Świadczenia po 

okresie 

zatrudnienia 

Rezerwa na 

zaległe urlopy 

Rezerwa na sprawy 

sporne, kary, grzywny 

i odszkodowania Inne rezerwy Ogółem 

 Na dzień 1 stycznia 2011  roku  - 84 583,87 50 000,00 37 800,00 172 383,87 

 Utworzone w ciągu roku obrotowego  - 138 429,97 - 30 200,00 168 629,97 

 Wykorzystane  - - - - - 

 Rozwiązane   (84 583,87) (50 000,00) (37 800,00) (172 383,87) 

 Korekta stopy dyskontowej  - - - - - 

 Na dzień 31 grudnia 2011 roku  - 138 429,97 - 30 200,00 168 629,97 

 

Struktura czasowa rezerw   31.12.2011   31.12.2010  

 część długoterminowa  - - 

 część krótkoterminowa  168 629,97 172 383,87 

 Razem rezerwy  168 629,97 172 383,87 

 

9.31. Świadczenia emerytalne oraz inne świadczenia po okresie zatrudnienia– nota 25 

Spółka nie tworzy rezerw ze względu na brak istotności, a struktura wiekowa pracowników kształtuje się  
w przedziale 30-35 roku życia. 

 

9.32. Kredyty  i pożyczki– nota 26 

Długoterminowe kredyty i pożyczki  31.12.2011   31.12.2010  

Kredyty w rachunku bieżącym - - 

Kredyty bankowe - - 

Pożyczki otrzymane  - - 

Inne - - 

Razem kredyty i pożyczki długoterminowe - - 

 

Krótkoterminowe kredyty i pożyczki  31.12.2011   31.12.2010  

Kredyty w rachunku bieżącym - 1 017 104,75 

Kredyty bankowe - 878 034,18 

Pożyczki otrzymane - - 

Inne - - 

Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe - 1 895 138,93 

 

Podmiot 

finansujący 

 Waluta 

kredytu  

 Wielkość 

kredytu/limitu  

 Wartość kredytu na dzień 

bilansowy  

 Warunki 

oprocentowania  

 Termin 

spłaty   Zabezpieczenia  

 w 

walucie   w złotych  

Bank Polska Kasa 
Opieki S.A. PLN  do 3 000 000,00  - - 

 WIBOR 1M z 

pierwszego dnia 

danego 
misiąca+3,0%  

2012-06-
29 weksel in blanco  

Bank Polska Kasa 
Opieki S.A. PLN  do 3 000 000,00   - - 

 WIBOR 1M z 

każdego dnia 
+2,8%  

2012-07-
03 weksel in blanco  

 Razem kredyty i 

pożyczki        -       
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9.33. Kredyty  i pożyczki udzielone – nota 26 a 

Długoterminowe kredyty i pożyczki  31.12.2011   31.12.2010  

Pożyczki udzielone  1 090 000,00 - 

Inne - - 

Razem kredyty i pożyczki długoterminowe 1 090 000,00 - 

 

Krótkoterminowe kredyty i pożyczki  31.12.2011   31.12.2010  

Pożyczki udzielone 250 000,00 - 

Inne - - 

Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe 250 000,00 - 

 

Podmiot 

finansujący 

 Waluta 

kredytu  

 Wielkość 

kredytu/limitu  

 Wartość kredytu na dzień 

bilansowy  

 Warunki 

oprocentowania  

 Termin 

spłaty  

 

Zabezpie

czenia  

 w 

walucie   w złotych  

Millionyou Sp. z 

o.o. PLN  do 150 000,00  - - 

 WIBOR 1M z 

ostatniego dnia 

roboczego miesiąca 

poprzedzającego 

miesiącu odsetkowy 

powiększony o marżę 

4  % 2011-07-18 

weksel in 

blanco  

KPD Sp. z o.o. PLN do 400 000,00 - - 

WIBOR 12M 

powiększony o marżę 

4  % 2011-12-14 

weksel in 

blanco 

Łysakowski 

Wiesław PLN do 250 000,00 - 250 000,00 

WIBOR 12M 

powiększony o marżę 

4  % 2012-05-08 

weksel in 

blanco / 

poręczenie 

Cyfrowe 

Repozytoriun 
Filmowe Sp. Z o.o. PLN  do 1 090 000,00   - 1 090 000,00 

WIBOR 12M 

powiększony o marżę 

4  % 2013-12-15 
weksel in 
blanco  

 Razem kredyty i 

pożyczki        1 340 000,00       

 

9.34. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania – nota 27 

   

 
 31.12.2011   31.12.2010 

Pozostałe zobowiązania długoterminowe 372 452,57 261 804,99 

zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 372 452,57 261 804,99 

inne zobowiązania niefinansowe - - 

rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów - - 

Razem  pozostałe zobowiązania długoterminowe 372 452,57 261 804,99 

 
  

  31.12.2011   31.12.2010 

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe 236 059,80 132 206,50 

zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 236 059,80 132 206,50 

inne zobowiązania niefinansowe - - 

rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów - - 

Razem pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe 236 059,80 132 206,50 

   

  31.12.2011   31.12.2010 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych 347 132,37 231 288,80 

zobowiązania z tytułu dostaw i usług 347 132,37 231 288,80 

inne zobowiązania finansowe - - 

inne zobowiązania niefinansowe - - 
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Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek pozostałych 3 998 495,95 4 363 833,96 

zobowiązania z tytułu dostaw i usług 3 577 372,73 3 303 884,94 

zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 5 561,57 91 028,44 

zobowiązania z tytułu dywidend - - 

zobowiązania budżetowe z innych tytułów niż bieżący podatek 

dochodowy 309 894,81 303 037,31 

zaliczki otrzymane  - - 

fundusze specjalne - - 

inne zobowiązania finansowe 105 666,84 420,00 

rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów - - 

rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów - 665 463,27 

Razem zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

zobowiązania krótkoterminowe 4 345 628,33 4 595 122,76 

   

Razem zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

zobowiązania  4 954 140,69 4 989 134,25 

   

  31.12.2011   31.12.2010 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego  - 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 176 001,00 - 

Razem  zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 176 001,00 
- 

 

 

Zobowiązania z tytułu leasingu 

finansowego 

     Wartość bieżąca Przyszłe minimalne opłaty  Odsetki 

do 1 roku 236 059,80 276 821,52 40 761,72 

od 2-5 roku 372 452,57 404 070,02 31 617,45 

powyżej 5 roku 

   Razem  608 512,37 680 891,54 72 379,17 

 

9.35. Pozostałe zobowiązania finansowe (krótkoterminowe) –  nota 27.1 

  
 31.12.2011   31.12.2010 

Instrumenty pochodne, w tym: - - 
-kontrakty forward EUR/PLN - - 
-kontrakty forward USD/PLN - - 
-inne - - 
Pozostałe - - 

Razem inne zobowiązania finansowe - - 

 

9.36. Dotacje rządowe – nota 28 

Nie dotyczy. 

9.37. Zobowiązania warunkowe – nota 29 

Nie dotyczy. 
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9.38. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi – nota 30.1 

  
 01.01.2011 - 31.12.2011  01.01.2010 - 31.12.2010 

Przychody ze sprzedaży 

jednostkom powiązanym 

przychody ze 

sprzedaży 

produktów 

przychody ze 

sprzedaży 

towarów i 

materiałów 

oraz usług 

 przychody ze 

sprzedaży 

środków 

trwałych, 

wartości 

niematerialnych, 

nieruchomości 

inwestycyjnych, 

dywidendach 

itp..  

 pozostałe 

przychody  

przychody ze 

sprzedaży 

produktów 

przychody 

ze 

sprzedaży 

towarów i 

materiałów 

oraz usług 

 przychody ze 

sprzedaży 

środków 

trwałych, 

wartości 

niematerialnych, 

nieruchomości 

inwestycyjnych  

 pozostałe 

przychody  

- jednostkom zależnym - - - - - - - - 
- jednostkom 

stowarzyszonym 
- - - - 

- - - - 
- jednostkom zależnymi nie 

podlegającym konsolidacji 
- - - - 

- - - - 
- członkom kluczowej 

kadry zarządzającej, 

nadzorującej 

- - - - 

- - - - 
- pozostałym podmiotom 

powiązanym - 25 934 655,79 1 200,00 - - 670 674,20  - 
Razem przychody ze 

sprzedaży jednostkom 

powiązanym - 25 934 655,79 1 200,00 - - 670 674,20 - - 
 

 

 

 

        

  
 01.01.2011 - 31.12.2011  01.01.2010 - 31.12.2010 

Zakup pochodzący od 

jednostek powiązanych 

zakupu usług 

zakup 

towarów i 

materiałów 

 zakup środków 

trwałych, 

wartości 

niematerialnych, 

nieruchomości 

inwestycyjnych  

 inne  zakupu usług 

zakup 

towarów i 

materiałów 

 zakup środków 

trwałych, 

wartości 

niematerialnych, 

nieruchomości 

inwestycyjnych  

 inne  

- od jednostek zależnych 
- - - - 

- - - - 
- od jednostek 

stowarzyszonych 
- - - - 

- - - - 
- od jednostek zależnych 

nie podlegających 

konsolidacji 

- - - - 

- - - - 
- od członków kluczowej 

kadry zarządzającej, 

nadzorującej 

- - - - 

- - - - 
- od pozostałych 

podmiotów 18 824 022,25 226 506,36 1 773 412,04 - 4 760 076,31 3 769,14 4 845,00 - 

Razem zakupy 

pochodzące od jednostek 

powiązanych 18 824 022,25 226 506,36 1  773 412,04 - 4 760 076,31 3 769,14 4 845,00 - 

 

Należności od podmiotów powiązanych 
 31.12.2011   31.12.2010 

- od jednostek zależnych - - 

- od jednostek stowarzyszonych - - 

- od jednostek zależnych nie podlegających konsolidacji - - 

- od członków kluczowej kadry zarządzającej, nadzorującej - - 

- od pozostałych podmiotów powiązanych 7 045 133,36 283 399,73 

Razem należności od podmiotów powiązanych 7 045 133,36 283 399,73 

 
   

Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych  31.12.2011   31.12.2010 

- wobec jednostek zależnych - - 

- wobec jednostek stowarzyszonych - - 

- wobec jednostek zależnych nie podlegających konsolidacji - - 

- wobec członków kluczowej kadry zarządzającej, nadzorującej - - 

- wobec pozostałych podmiotów powiązanych 347 132,37 231 288,80 

Razem zobowiązania wobec podmiotów powiązanych 347 132,37 231 288,80 
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9.39. Wynagrodzenie wyższej kadry kierowniczej – nota 30.2 

   01.01.2011 - 31.12.2011   01.01.2010 - 31.12.2010 

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i 
narzuty) 1 626 013,67 602 475,00 

Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne - - 
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy - - 

Świadczenia pracownicze w formie akcji własnych  - - 

Łączna kwota wynagrodzenia wypłaconego głównej kadrze 

kierowniczej 1 626 013,67 602 475,00 

   

   

   01.01.2011 - 31.12.2011   01.01.2010 - 31.12.2010 

Zarząd 1 604 468,60 597 475,00 
Rada Nadzorcza 21 545,07 5 000,00 

Razem 1 626 013,67 602 475,00 

   

   

Zarząd  01.01.2011 - 31.12.2011   01.01.2010 - 31.12.2010 

Piotr Reich 795 011,00 220 804,00 

Bogusław Kisielewski 809 457,60 376 671,00 

Razem 1 604 468,60 597 475,00 

 
   

Rada Nadzorcza  01.01.2011 - 31.12.2011   01.01.2010 - 31.12.2010 

Loni Farhi 1 000,00 1 000,00 

Stacey Sobel 1 000,00 1 000,00 

Krzysztof Szymański 1 000,00 1 000,00 

Witold Adamek 1 000,00 1 000,00 

Piotr Orłowski 17 545,07 - 

Piotr Robert Skrzyp - 1 000,00 

Razem 21 545,07 5 000,00 

 

 

9.40. Zarządzanie kapitałem – nota 31 

   31.12.2011  31.12.2010 

Kapitał własny 65 448 248,08 20 386 461,43 

Minus: wartości niematerialne i prawne 21 107 521,98 10 949 490,48 

Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych 
38 079 706,70 17 617 449,54 

Suma bilansowa 70 815 630,37 27 444 969,26 

   

Wskaźnik kapitału własnego finansowanie majątku trwałego 172% 116% 

   

Zysk z działalności operacyjnej 10 460 847,40 11 232 736,04 

Plus: amortyzacja 3 280 029,74 2 524 294,26 

EBIDTA 13 740 877,14 13 757 030,30 

Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania 608 512,37 2 289 150,42 

   

Wskaźnik: Kredyty, pożyczki i inne źródła 

finansowania/EBIDTA 4% 17% 
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9.41. Klasyfikacja instrumentów finansowych – nota 32 

 

  01.01.2011 - 31.12.2011 

Wartość godziwa Wartość księgowa 

Aktywa finansowe trwałe:    

Aktywa finansowe   

Aktywa finansowe obrotowe: 32 585 757,21 32 585 757,21 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności  17 795 597,89 17 795 597,89 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  14 790 159,32 14 790 159,32 

Pozostałe aktywa finansowe    

Razem: 32 585 757,21 32 585 757,21 

  

  01.01.2011 - 31.12.2011 

Wartość godziwa Wartość księgowa 

Zobowiązania finansowe długoterminowe: 372 452,57 372 452,57 

Kredyty i pożyczki    

Pozostałe zobowiązania 372 452,57 372 452,57 

Zobowiązania krótkoterminowe: 4 581 688,12 4 581 688,12 

Kredyty i pożyczki  - - 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

zobowiązania 4 345 628,32 4 345 628,32 

Inne zobowiązania finansowe 236 059,80 236 059,80 

Razem: 4 954 140,69 4 954 140,69 

 
 

 

 
   

 Przychody odsetkowe    01.01.2011 - 31.12.2011    01.01.2010 - 31.12.2010 

Depozyty bankowe  694 003,14 9 543,67 

Pożyczki udzielone  - - 

Inwestycje - - 

 Razem  694 003,14 9 543,67 

 
 

 

   

 Koszty odsetkowe    01.01.2011 - 31.12.2011    01.01.2010 - 31.12.2010 

 Kredyty krótko i długoterminowe  (84 402,63)                        (16 237,17) 

 Leasing finansowy  (43 358,18)                          (9 494,32) 

 Obligacje wyemitowane  -  
 Pożyczki otrzymane  - (18 338,96) 

 Razem  (127 760,81) (44 070,45) 

 Zyski lub straty według kategorii instrumentów    01.01.2011 - 31.12.2011  01.01.2010 - 31.12.2010 

 Zyski lub straty według kategorii instrumentów 

finansowych razem                                      -                                          -    

Kwota wszelkich strat z tytułu utraty wartości (w podziale 

na kategorie instrumentów finansowych)    01.01.2011 - 31.12.2011    01.01.2010 - 31.12.2010 

 Aktywa dostępne do sprzedaży  - - 

 Pożyczki i należności  - - 

 Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności   - - 

 Straty z tytułu utraty wartości razem                                      -                                          -    
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9.42. Struktura zatrudnienia – nota 33 

  
  01.01.2011 - 31.12.2011    01.01.2010 - 31.12.2010 

Zarząd 2 2 

Dyrekcja (dot. działów)  16 11 

Dział administracji 4 4 

Dział kanałów TV 59 41 

Inni specjaliści 0 0 

Razem 
81 58 

 

9.43. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych – nota 34 

   31.12.2011   31.12.2010 

Obowiązkowe badanie  sprawozdania finansowego 76 000,00 73 000,00 

Inne usługi poświadczające - 84 540,00 

Usługi doradztwa podatkowego - - 

Pozostałe usługi - - 

RAZEM 76 000,00 157 540,00 
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Podstawa prawna: § 92 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących  

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania  

za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim  

 
 

1. Informacje określone w przepisach o rachunkowości. 

1.1. Informacje o zdarzeniach istotnie wpływających na działalność Grupy Kapitałowej Emitenta 

(„Grupa”), jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego. 

 

1.1.1. Kino Polska TV S.A. 

Najistotniejszym wydarzeniem ubiegłego roku był dla Kino Polska TV S.A. („Spółka”) debiut na Giełdzie 

Papierów Wartościowych w Warszawie. 25 lutego 2011 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt 

emisyjny Spółki, na podstawie którego przeprowadzona została oferta publiczna 4 mln akcji serii B. Trwająca  

w dniach 23-30 marca 2011 r. subskrypcja zakończyła się objęciem wszystkich oferowanych akcji. Cena 

emisyjna za akcję serii B została ustalona na poziomie 9,50 zł. Średnia stopa redukcji w Transzy Małych 

Inwestorów wyniosła 90,9%. W Transzy Dużych Inwestorów dokonane zostały zapisy na akcje serii B zgodnie  

z wezwaniami do złożenia i opłacenia zapisu. Oferującym akcje Spółki był NOBLE Securities S.A. W Transzy 

Dużych Inwestorów przydzielono 3 mln akcji serii B, a w Transzy Małych Inwestorów – 1 mln akcji serii B. 

 

26 kwietnia 2011 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował 

podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do wysokości 1.387.000 zł. 

 

Pozyskaną z rynku kwotę 38 mln zł brutto Kino Polska TV S.A. przeznaczyła na realizację wybranych 

projektów inwestycyjnych (szczegółowy opis wykorzystania wpływów z emisji zawiera pkt 15 niniejszego 

dokumentu). 

 

17 maja 2011 r. Rada Nadzorcza Kino Polska TV S.A. wyraziła zgodę na zawarcie umów produkcyjnych na 

filmy fabularne „Komisarz Blond” oraz „Od pełni do pełni”. W maju został także uruchomiony nowy program  

w portfolio Spółki – Kino Polska Muzyka. 13 października 2011 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 

udzieliła Spółce koncesji na jego rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny.  

 

30 czerwca 2011 r. został zawarty Aneks nr 5 do Umowy kredytu w rachunku bieżącym pomiędzy Spółką  

a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., którego przedmiotem było odnowienie i zwiększenie linii kredytowej  

w rachunku bieżącym („Kredyt”) z kwoty 2.000.000 zł na 3.000.000 z terminem wykorzystania do dnia  

29 czerwca 2012 r.  

 

W dniu 4 lipca 2011 r. Zarząd Kino Polska TV S.A. zawarł także Aneks nr 2 do Umowy Kredytu Zaliczka  

nr 24/2010 z dnia 20 sierpnia 2010 r., pomiędzy Kino Polska TV S.A. a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.  

z siedzibą w Warszawie (zwanym dalej „Bankiem”). Jego przedmiotem było odnowienie  

i zwiększenie o 1.000.000. zł (jeden milion złotych) Kredytu Zaliczka (zwanego dalej: „Kredytem”), w formie 

odnawialnego limitu, do maksymalnej wysokości: 3.000.000 zł (trzy miliony złotych). Celem Kredytu jest 

finansowanie należności z tytułu faktur handlowych VAT, przysługujących Spółce od jej kontrahentów.  
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Rok 2011 upłynął Spółce pod znakiem systematycznego potwierdzania jej pozycji na rynku mediów. Telewizja 

Kino Polska, Kino Polska Muzyka oraz kanały z rodziny FilmBox sukcesywnie doskonaliły swoją ofertę 

programową, nawiązując przy tym ciekawe partnerstwa i obejmując patronat nad najważniejszymi krajowymi 

wydarzeniami i wydawnictwami – muzycznymi, książkowymi i filmowymi. Podobnie jak w latach poprzednich, 

Telewizja Kino Polska jako partner lub współorganizator uczestniczyła m.in. w Festiwalu Filmów Fabularnych 

w Gdyni i Krakowskim Festiwalu Filmowym. Po raz kolejny stacja przyznała także twórcom filmowym własne 

nagrody – m.in. statuetkę w plebiscycie Młodego Kina na 36. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, Nagrodę 

im. Macieja Szumowskiego na 51. Krakowskim Festiwalu Filmowym oraz specjalny laur w ramach Tarnowskiej 

Nagrody Filmowej.  

 

W pierwszym półroczu 2011 r. kontynuowany był wspólny projekt Telewizji Kino Polska i PKP Intercity.  

Na wybranych trasach kolejowych pod szyldem Intercity Kino Polska podróżni oglądali w specjalnych  

kinowych wagonach filmy z aktualnej ramówki stacji. 

 

Wyjątkową ofertę filmową poza anteną w ubiegłym roku przygotował też dla widzów kanał FilmBox. W każdą 

środę lipca i sierpnia we współpracy z Antyradiem stacja zapraszała kinomanów na pokazy kina letniego, 

organizowane w Warszawie i Katowicach pod nazwą „100 leżaków i ekran”.  

 

30 września 2011 r. nastąpiło rozwiązanie Umowy Dystrybucyjnej („Umowa”), zawartej 10 września 2010 r. 

pomiędzy Kino Polska TV S.A. a SPI TV Ltd. W zamian zawarta została umowa z Cinephil France S.A.S., 

której przedmiotem było udzielenie Spółce wyłącznej licencji na reemisję na terytorium Polski programów 

telewizyjnych takich jak: FILMBOX, FILMBOX HD, FILMBOX FAMILY, FILMBOX EXTRA, FILMBOX 

EXTRA 1, FASHIONBOX, FIGHTBOX, DOCUBOX, FILMBOX ACTION i STARBOX, wraz z prawem 

udzielenia na nie sublicencji operatorom kablowym i satelitarnym, jak też działającym z wykorzystaniem innych 

technik transmisji i reemisji. Przyczyną rozwiązania Umowy z SPI TV Ltd. była zmiana modelu dystrybucji 

programów należących do SPI TV Ltd., poprzez rozszerzenie sieci dystrybucji tychże programów na pozostałe 

rynki europejskie. Na mocy umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Kino Polska TV S.A. a Cinephil France 

S.A.S., Emitent posiada licencję wyłączną na dystrybucję w/w programów (jak i tych, które powstaną  

w przyszłości) na terytorium Polski, przy czym w przyszłości za zgodą obydwu stron może być ona rozszerzona 

także na inne kraje Unii Europejskiej – wówczas będzie to licencja niewyłączna. Postanowienie to znalazło 

zastosowanie w Aneksie nr 1 do Umowy z Cinephil France S.A.S., gdzie terytorium dystrybucji rozszerzone 

zostało o takie państwa jak: Czechy, Węgry, Słowacja i Rumunia. Aneks został podpisany 21 października 2011 

roku. 

 

26 października 2011 r. zawarty został Aneks do Umowy z dn. 1 września 2010 r. pomiędzy  

Kino Polska TV S.A. a Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (opisanej w Prospekcie Emisyjnym 

KPTV). Aneks określa zasady i warunki, zgodnie z którymi Canal+ Cyfrowy udostępni na rzecz Emitenta 

odpowiednią pojemność satelitarną na potrzeby transmisji sygnału Kino Polska Muzyka i świadczyć będzie na 

jego rzecz Usługę transmisji sygnału tegoż programu. W zakres usługi wchodzi także kodowanie sygnału 

programu telewizyjnego Kino Polska Muzyka w systemach innych niż stosowany przez Canal+ Cyfrowy.  

Z tytułu świadczenia tej usługi spółce Canal+ Cyfrowy przysługiwać będzie comiesięczne wynagrodzenie, 

wyrażone w walucie EURO. W okresie obowiązywania aneksowanej Umowy wartość wynikających z niej usług 

może przekroczyć 10% kapitałów własnych Kino Polska TV S.A. 

 

2 listopada 2011 r. podpisana została umowa licencyjna pomiędzy Kino Polska TV S.A. a Cinephil France 

S.A.S. („Cinephil”), której przedmiotem było udzielenie przez  Cinephil na rzecz Emitenta wyłącznych praw do 
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wyszczególnionych w niej filmów, a także udzielenie Kino Polska TV S.A. prawa do zawierania z podmiotami 

trzecimi umów dystrybucyjnych, których przedmiotem będą dostarczone przez Licencjodawcę filmy. Ponieważ 

wartość tej Umowy może przekroczyć 10% kapitałów własnych Emitenta, została ona uznana za znaczącą. Jej 

zawarcie wiąże się z realizacją jednego z celów, zawartych w Prospekcie Emisyjnym Spółki (inwestycja  

w produkcję programów z rodziny FilmBox). 

 

28 listopada 2011 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzeni Kino Polska TV S.A., którego przedmiotem 

było m.in. wyrażenie zgody na nabywanie przez Spółkę Akcji Własnych w celu ich późniejszego umorzenia,  

a także określenie zasad ich nabywania. Na cel ten zostało przeznaczone 5.000.000 zł, wydzielonych z kapitału 

zapasowego Emitenta. Zgodnie z niniejszą uchwałą Zarząd uprawniony jest do nabycia maksymalnie 1.387.00 

Akcji Własnych, za cenę nie wyższą niż 12 zł/ jedna akcja. 

 

17 stycznia 2012 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia skupu akcji własnych, zgodnie  

z przyjętym Regulaminem Programu Skupu Akcji Własnych.  

 

W styczniu 2012 r. Spółka nabyła 11.000 (słownie: jedenaście tysięcy) Akcji Własnych po średniej cenie 

jednostkowej 6,05 zł (Emitent poinformował o tym w raporcie bieżącym nr 5/2012). Celem skupu Akcji 

Własnych jest  ich umorzenie oraz obniżenie kapitału zakładowego Spółki.  

 

Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych leży w interesie zarówno Spółki, jak i akcjonariuszy. Kurs 

giełdowy na dzień podjęcia Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 listopada 

2011 r. był zdecydowanie niższy od wartości godziwej akcji Spółki. Zakup przez Spółkę Akcji Własnych może 

przyczynić się do wzrostu wartości akcji ulokowanych w horyzoncie średnio- i długoterminowym. Przyjęte 

zasady realizacji skupu Akcji Własnych umożliwiają wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom uczestnictwo 

w tym procesie na równych i przejrzystych warunkach.  

 

W roku 2011 Spółka kontynuowała także rozwój działalności produkcyjnej na rynki zagraniczne,  

rozpoczynając m.in. produkcję kanałów FashionBox, DocuBox i FightBox na rynek bułgarski. 

 

Ważnym posunięciem Kino Polska TV S.A. z ubiegłego roku było także kontynuowanie rozpoczętych jeszcze  

w roku 2010 negocjacji z Cyfrowym Repozytorium Filmowym Sp. z o.o. („CRF”). Informacja na ten temat 

została ujęta w raporcie bieżącym nr 35/2011, a przedmiotem ustaleń była planowana współpraca obydwu 

spółek w zakresie tworzenia cyfrowych rekonstrukcji, rozpowszechniania i archiwizowania wybitnych dzieł 

polskiej kinematografii. Negocjacje zostały zakończone sukcesem. 14 grudnia 2011 r. Kino Polska TV S.A. 

nabyła pakiet kontrolny w wysokości 60% udziałów w CRF, za łączną kwotę 2 600 010 zł. Inwestycja ta jest 

kolejnym krokiem na drodze budowania przez Spółkę kompleksowej oferty w branży filmowej i telewizyjnej 

oraz umożliwi nisko kosztowy sposób pozyskiwania kopii polskich filmów w jakości HD (także w kontekście 

planowanego w przyszłości uruchomienia kanału telewizyjnego Kino Polska HD. 

 

W grudniu 2011 r. Spółka podjęła decyzję o rozpoczęciu sprzedaży czasu reklamowego na kanale Kino Polska 

Muzyka. W tym samym miesiącu zawarte zostały trzy umowy z AtMedia Sp. z o.o. („Broker’) w zakresie 

świadczenia usług reklamowych dla Telewizji Kino Polska, Kino Polska Muzyka oraz FilmBox. Wiązało się to  

z upływem terminu ważności dotychczasowej umowy pomiędzy Spółką a Brokerem, która wygasła z dniem 

31.12.2011 r. Szczegóły zawartych umów zostały omówione w  pkt 9 niniejszego dokumentu. 
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13 stycznia 2012 r. Emitent otrzymał z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy – XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego postanowienie o rejestracji zmian treści Statutu Spółki w zakresie § 6. Zmiany 

dotyczą przedmiotu działalności Kino Polska TV S.A. i zostały dokonane na podstawie Uchwały nr  

5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. z dnia 28 listopada 2011 r. Tym samym 

uchylono pierwotne brzmienie § 6 Statutu Spółki. Aktualny tekst jednolity Statutu dostępny jest na stronie 

internetowej Spółki – www.kinopolska.pl. 

 

1.1.2. Stopklatka S.A. 

Rok 2011 był pierwszym pełnym rokiem obecności Stopklatka S.A. na ASO NewConnect, w ciągu którego do 

obrotu zostały wprowadzone wszystkie pozostające dotychczas poza ASO NewConnect akcje Stopklatka S.A.  – 

w styczniu akcje serii A2, w grudniu akcje serii A1 łącznie z akcjami nowo wyemitowanej serii C.  

Rok 2011 to także czas zwiększania zaangażowania w kapitale zakładowym spółki przez jej głównego 

akcjonariusza - Kino Polska TV S.A. w wyniku: 

 nabycia 103 255 akcji od Pana Adama Bortnika, na podstawie umów cywilnoprawnych w dwóch 

transzach: 30 czerwca 2011 r. 30.000 akcji, a następnie 21 grudnia 2011 r. 73 255 akcji, 

 objęcia 325 250 akcji nowoemitowanej serii C na podstawie zapisu z dnia 29 sierpnia 2011 r. 

 zakupu 98 781 akcji podczas transakcji sesyjnych na rynku ASO NewConnect w trakcie minionego 

roku 

W efekcie powyższego liczba posiadanych przez Kino Polska TV S.A. akcji Stopklatka S.A. zwiększyła się w 

roku 2011 z 1 271 000 do 1 798 286, a procentowy udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu wzrósł  

z 65,21% do 79,04%. 

Dzięki emisji akcji serii C, a także w oparciu o kapitał pozyskany podczas debiutu giełdowego, w konsekwencji 

przez cały rok 2011 prowadzone były intensywne prace rozwojowe portalu Stopklatka.pl. Został on wzbogacony 

o szereg funkcjonalności. Na szczególną uwagę zasługują te o charakterze społecznościowym oraz dotyczące 

personalizacji treści, takie jak wdrożony system rekomendacyjny, wspomagający użytkowników w wyborze 

treści audiowizualnych. 

W maju 2011 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu, po sześciomiesięcznej obecności w Zarządzie 

jako Członek Zarządu stanowisko Prezesa Zarządu objęła Pani Iwona Zabielska-Stadnik. Ustępujący Prezes, Pan 

Adam Bortnik, został powołany do roli Członka Rady Nadzorczej Stopklatka S.A.  

Podczas Walnego Zgromadzenia w czerwcu 2011 r. podjęta została decyzja o przeniesieniu siedziby spółki do 

Warszawy, przy jednoczesnym pozostawieniu części biura w Szczecinie. 

Rok 2011 był dla Stopklatka S.A. dość trudnym okresem pod względem finansowym, głównie ze względu na 

spadek przychodów ze sprzedaży treści do usług mobilnych. Jednakże przeprowadzona wiosną 2011 r. 

restrukturyzacja, pozwala na sukcesywną poprawę wyników. 

11 stycznia 2012 r. Pan Przemysław Basiak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Stopklatka 

S.A. (ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2012 r.). Pan Basiak wyraził wolę dalszej współpracy ze spółką  

w charakterze konsultanta. Rezygnacja członka zarządu z powodów osobistych należy do tzw. zdarzeń 

losowych. Odchodzący Członek Zarządu odpowiadał w spółce za obszar technologiczny. Jego odejście wiąże się  

z koniecznością przebudowania struktury działu technologicznego. W okresie wdrożenia nowej osoby na 
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stanowisku szefa IT, może nastąpić spowolnienie prac rozwojowych. Jednak spółka podjęła kroki w celu 

zniwelowania zagrożenia związanego z utratą osoby na jednym ze strategicznych stanowisk w firmie. 

1.1.3. Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. 

 

Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. („CRF”) weszło w skład Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A.  

z dniem 14 grudnia 2011 r., kiedy to w wyniku zakończonych sukcesem negocjacji Emitent zakupił pakiet 

kontrolny – 60% udziałów w CRF, za łączną kwotę 2 600 010 zł. 

 

Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. dzięki ugruntowanej wiedzy, jak i doświadczeniu, stale poszerza 

swoje aktywa o wykonywane we własnym zakresie nowe rekonstrukcje filmowe.  

Odrębnym obszarem działalności CRF jest dystrybucja kopii cyfrowych materiałów audiowizualnych.  

 

Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. jest również inicjatorem i koordynatorem rekonstrukcji polskiej 

klasyki filmowej w ramach projektu „KinoRP” (zwany dalej: „Projekt”), pełniąc jednocześnie funkcję archiwum 

zrekonstruowanych w ramach Projektu tytułów.  

Dzięki Projektowi „KinoRP”, Grupa pozyska zarówno atrakcyjny kontent do nowopowstającego kanału 

telewizyjnego Kino Polska HD, jak również możliwość jego wykorzystywania na innych polach eksploatacji, 

takich jak: dystrybucja kinowa, usługi Video on Demand oraz wydawnictwo DVD i Blu-ray.  

Działania te pozwolą na przywrócenie publiczności, polskiej klasyki filmowej w doskonałej jakości obrazu  

i dźwięku. Projekt ten, jest realizowany we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej  

i Stowarzyszeniem Filmowców Polskich. 

 

Poszerzenie Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. o Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o., jest 

kolejnym krokiem na drodze budowania przez Grupę kompleksowej oferty branży filmowej i telewizyjnej. 

 

1.2. Informacje o przewidywanym rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta. 

Dynamicznie rozwijająca się Grupa Kapitałowa Kino Polska TV S.A. działa w branży szerokorozumianych 

mediów. W grudniu 2011 r.  powiększyła się o Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o.  

Główne kierunki rozwoju Grupy: 

W 2012 roku Kino Polska TV S.A. umacniała będzie swoją pozycję na rynku telewizji płatnej w Polsce.  

W szczególności dotyczy to pakietu Filmbox Premium, który dociera już do ponad 1,3 mln abonentów, a na 

koniec roku ta liczba ma osiągnąć blisko 1,7 mln. Priorytetem będzie również poszerzenie dystrybucji nowego 

kanału Kino Polska Muzyka. W 2012 roku spółka ma w planach wejście w nowy obszar dystrybucji kanałów 

telewizyjnych i treści VOD w nowym produkcie FilmboxLive: na urządzeniach mobilnych i do tzw. 

Inteligentnych telewizorów (SmartTV).  

W roku 2012 Emitent kontynuował będzie rozpoczęte wdrożenia informatycznych systemów wspomagania 

zarządzania, organizacji produkcji oraz archiwizacji. Spółka zamierza położyć nacisk na optymalizację 

wszystkich czynników składowych procesu zarządzania celem osiągnięcia efektu synergii pomiędzy nowo 

wdrożonymi systemami informatycznymi.  

W bieżącym roku  Kino Polska TV S.A. planuje także wdrożenie systemu automatyzacji kontroli jakości  

i weryfikacji materiałów video. Pozwoli to w znaczącym stopniu przyspieszyć i wyeliminować błędy z systemu 

oceny wizualnej materiałów emisyjnych, zwłaszcza tych przeznaczonych dla kanałów z rodziny Kino Polska.  
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Istotnym wyzwaniem dla Spółki będzie operacyjne połączenie z pozostałymi podmiotami Grupy Kapitałowej 

Kino Polska TV S.A. – Stopklatka S.A. oraz Cyfrowy Repozytorium Filmowym Sp. z o.o. Spółka jest na etapie 

analiz wykonalności takiej operacji, której przeprowadzenie – w zależności od ilości innych projektów 

rozwojowych – planowane jest w trzecim lub czwartym kwartale.  

Ponadto Stopklatka S.A. w roku 2012 planuje przebudowę portalu Stopklatka.pl, a także wdrażanie nowych 

usług z obszaru B2B. 

Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. w roku 2012 weźmie udział w rekonstrukcji kolejnych 

kilkudziesięciu tytułów filmowych, zatwierdzonych do rekonstrukcji i współfinansowanych ze środków 

przyznanych studiom filmowym w ramach programów rekonstrukcyjnych. 

Dalsza współpraca ze studiami filmowymi na polu rekonstrukcji cyfrowej polskiej kinematografii oraz obrotu 

kopiami po cyfrowej rekonstrukcji, oraz przewidywany prawie dwukrotny wzrost filmów zrekonstruowanych 

cyfrowo przy udziale CRF, poza zagwarantowanym przychodem związanym z koordynacją rekonstrukcji, 

archiwizacją i przygotowaniem opracowań do zrekonstruowanych tytułów, pozwoli także, na mocy zawartych 

porozumień ze studiami filmowymi na zwiększenie aktywności spółki na polu obrotu licencjami. 

CRF rozwija także działalność w kierunku poszerzenia zasięgu dystrybucji kopii cyfrowych filmów o usługi 

związane z internetem. 

W dziedzinie rozwoju systemów archiwizacyjnych, będących immanentną częścią sfery aktywności CRF,  

w 2012 roku wdrożony zostanie system SOSFilm, będący kompleksowym rozwiązaniem w dziedzinie 

zarządzania kopiami archiwizacyjnymi filmów oraz obiegiem praw do nich. Prace związane z wdrożeniem 

systemu zostaną zakończone w połowie roku. Spółka planuje także, w pierwszym kwartale 2012 roku zwiększyć 

dwukrotnie możliwości archiwizacyjne w obszarze archiwizacji głębokiej, przez zakupienie dodatkowych 

urządzeń archiwizacji na nośnikach LTO-4 i LTO-5. 

 

1.3. Informacje o ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju Grupy Kapitałowej 

Emitenta. 

Prace rozwojowe w ramach Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. prowadziła przede wszystkim Stopklatka 

S.A. 

Stopklatka S.A. wykorzystując środki pozyskane podczas debiutu giełdowego w roku 2010 oraz środki własne, 

przez cały 2011 rok prowadziła prace rozwojowe Portalu. Wydatki związane z tymi pracami rejestrowane były 

jako rozliczenia międzyokresowe, a z chwilą zakańczania poszczególnych etapów działań, jako koszty 

zakończonych prac projektowych w aktywach bilansu. Specyfika prowadzenia portalu internetowego wiąże się  

z koniecznością jego ustawicznego rozwijania i modernizacji. 

Spośród przeprowadzonych prac najważniejsze to: 

 uruchomienie mechanizmu oceniania i opisywania zdjęć przez użytkowników; 

 integracja Portalu z serwisami społecznościowymi, głównie z Facebookiem (m.in. logowanie do Portalu 

kontem Facebooka, przyciski „Lubię to”, możliwość wizualizowania na tablicach użytkowników 

Facebooka aktywności na Portalu), a także Google+; 

 wdrożenie mechanizmu rekomendacji filmowych; 
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 modernizacja i reorganizacja szeregu makiet i funkcjonalności stron; 

 poprawienie wydajności funkcjonowania Portalu poprzez wprowadzenie szeregu zmian  

w oprogramowaniu źródłowym; 

 zmodernizowanie mobilnej wersji Portalu: m.stopklatka.pl; 

 zmiana odtwarzacza wideo, pozwalająca na wygodniejsze prezentowanie zarówno samych treści 

multimedialnych, jak i przekazów marketingowych; 

 prace nad modułem pozwalającym użytkownikom Portalu na uzupełnianie informacji o filmach  

w bazie. 

W 2011 roku nastąpiło też rozpoczęcie prac, których celem jest budowanie platformy internetowej, w ramach 

której Portal zostanie zmodernizowany technologicznie i przystosowany do dalszego rozwoju. Na ten cel zostaną 

głównie przeznaczone środki pozyskane w trakcie emisji akcji serii C. 

Stopklatka S.A. posiada zakupioną licencję na technologię awatarową, do której wdrożenia trwają obecnie 

przygotowania. 

Podjęto również prace nad aplikacjami wykorzystującymi zasoby portalu. W tym celu między innymi pod 

koniec listopada Spółka sfinalizowała także zakup aplikacji mobilnej, na bazie której budowana będzie 

platforma portalu na urządzenia z systemem Android. 

1.4. Informacje o aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Emitenta. 

Grupa Kapitałowa Emitenta za 2011 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 84 726,94 tys. zł. Zysk 

netto wypracowany w roku 2011 wyniósł  8 383,80 tys. zł.  

Na chwilę obecną Emitent nie publikował prognozy wyników finansowych na rok 2012. 

 

1.5. Informacje o nabyciu akcji własnych przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej 

Emitenta , a w szczególności celu ich nabycia, liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką 

część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych akcji  

w przypadku ich zbycia. 

28 listopada 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. podjęło Uchwałę nr 4 w sprawie 

wyrażenie zgody na nabywanie przez Spółkę Akcji Własnych w celu ich późniejszego umorzenia, a także 

określenia zasad ich nabywania. Na ten cel zostało przeznaczone 5.000.000 zł (kwota ta, została wydzielona  

z kapitału zapasowego Emitenta). Zgodnie z niniejszą uchwałą Zarząd uprawniony jest do nabycia maksymalnie 

1.387.00 Akcji Własnych, za cenę nie wyższą niż 12 zł/jedna akcja. 

 

W konsekwencji powyższego w dniu 17 stycznia 2012 r., Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia 

skupu Akcji Własnych zgodnie z przyjętym w niniejszej uchwale Regulaminem Programu Skupu Akcji 

Własnych.  

 

Również w styczniu 2012 r. Spółka nabyła 11.000 (słownie: jedenaście tysięcy) Akcji Własnych po średniej 

cenie jednostkowej 6,05 zł (Emitent poinformował o tym fakcie raportem bieżącym nr 5/2012).  

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł, a łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 1 100 zł. 

Akcje te, dają prawo do 11 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. i stanowią 0,08% 

udziału w kapitale zakładowym Spółki.  
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Celem skupu Akcji Własnych jest ich umorzenie oraz obniżenie kapitału zakładowego Spółki.  

Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych leży w interesie zarówno Spółki jak i akcjonariuszy, ponieważ kurs 

giełdowy, na dzień podjęcia Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 listopada 

2011 r., był zdecydowanie niższy od godziwej wartości akcji Spółki. Zasady realizacji skupu Akcji Własnych 

umożliwią wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom uczestnictwo w procesie skupu Akcji Własnych na 

równych warunkach.  

 

1.6.  Informacje o posiadanych przez podmioty z Grupy Kapitałowej Emitenta oddziałach 

(zakładach). 

 

Podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Emitenta nie posiadają oddziałów ani zakładów. 

 

1.7. Informacje o instrumentach finansowych w zakresie: 

a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych 

oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażone są podmioty z Grupy Kapitałowej Emitenta, 

W okresie sprawozdawczym spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. nie były 

narażone na ryzyko związane ze zmianą cen mających istotny wpływ na zakłócenie przepływów środków 

pieniężnych, co mogłoby rzutować  na utratę płynności finansowej. Przy zakupach usług, materiałów i towarów, 

spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta starały się negocjować ich ceny. Kredyty bieżące i krótkoterminowe 

spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. są spłacane na bieżąco. 

 

b) przyjętych przez Grupę Kapitałową Emitenta celów i metod zarządzania ryzykiem 

finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla 

których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń. 

Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. nie stosują metod zarządzania ryzykiem 

finansowym. 

 

1.8. Wskaźniki finansowe i niefinansowe, łącznie z informacjami dotyczącymi zagadnień środowiska 

naturalnego i zatrudnienia, a także dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu 

finansowym. 

Główne wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. kształtowały się następująco: 

 

 Rok 2011 

Rentowność majątku 16,37% 

Rentowność kapitału własnego 18,78% 

Rentowność netto sprzedaży 9,90% 

Rentowność brutto sprzedaży 12,32% 

Wskaźnik płynności I 6,65 

Wskaźnik płynności II 6,57 

Wskaźnik płynności III 2,89 

Szybkość obrotu należnościami w dniach 49 

Stopień spłaty zobowiązań w dniach 18 



 - 10 - 

 

 

 

 

 

 

Zatrudnienie w Grupie na dzień 31.12.2011 r. kształtowało się następująco: 

 Kino Polska TV S.A. 81. pracowników 

 Stopklatka S.A. 18 pracowników 

 Cyfrowe Repozytorium Filmowe 3 pracowników 

 

Zagadnienia środowiska naturalnego nie dotyczą Grupy. 

 

 

2. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego 

Grupy Kapitałowej Emitenta. 

 

 

 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,08 

Pokrycie zadłużenia kapitałami własnymi 11,39 

Pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi 1,84 

Trwałość struktury finansowania 0,93 

  Wybrane dane finansowe 
01.01.2011 - 

31.12.2011 

01.01.2010 - 

31.12.2010 

01.01.2011 - 

31.12.2011 

01.01.2010 - 

31.12.2010 

    w PLN w EUR 

I Przychody ze sprzedaży 84 726 941,17 48 454 118,72 19 182 879,27 12 234 964,67 

II Zysk z działalności operacyjnej 9 806 441,81 11 220 565,17 2 220 259,42 2 833 261,41 

III Zysk brutto 10 148 878,54 12 337 606,16 2 297 789,92 3 115 321,10 

IV Zysk netto 8 383 800,39 10 453 883,98 1 898 161,65 2 639 669,72 

V 

Zysk netto przypisany 

Akcjonariuszom Jednostki 
Dominującej 8 520 369,20 10 436 198,95 1 929 081,96 2 635 204,14 

VI Aktywa razem 72 651 674,58 29 850 333,97 16 448 939,18 7 537 392,11 

VII 
Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 5 862 290,22 7 372 552,01 1 327 270,92 1 861 614,53 

VIII Zobowiązania długoterminowe 443 722,63 268 619,36 100 462,47 67 828,03 

IX Zobowiązania krótkoterminowe 5 418 567,59 7 103 932,65 1 226 808,46 1 793 786,49 

X Kapitał własny 66 025 650,92 21 805 575,06 14 948 752,70 5 506 041,22 

XI Kapitał zakładowy 1 387 000,00               987 000,00  314 028,26              249 223,54  

XII 

Środki pieniężne netto z działalności 

operacyjnej 197 857,26 8 007 880,67 44 796,52 2 022 038,90 

XIII 
Środki pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej (20 871 905,06) (7 239 219,43) (4 725 571,69) (1 827 947,23) 

XIV 

Środki pieniężne netto z działalności 

finansowej 35 504 839,94             (252 983,43) 8 038 589,01               (63 879,87) 

XV 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

na koniec okresu 15 663 589,95 832 797,81 3 546 366,14 210 286,55 

XVI Liczba akcji (liczba) 13 870 000,00            9 870 000,00  13 870 000,00            9 870 000,00 

XVII 

Zysk netto na 1 akcję zwykłą 

przypisany Akcjonariuszom 
Jednostki Dominującej w PLN/EUR 0,67 1,06 0,15 0,27 
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3. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w rocznym 

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, w szczególności opis czynników i zdarzeń, w tym  

o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność Grupy Kapitałowej 

Emitenta i osiągnięte przez niego zyski lub poniesione straty w roku obrotowym, a także 

omówienie perspektyw rozwoju działalności Grupy Kapitałowej Emitenta przynajmniej  

w najbliższym roku obrotowym. 

 

3.1. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno – finansowych 

 

Jedną z pozycji wykazanych w sprawozdaniu finansowym jest wartość firmy  w wysokości 6,016,37 tys. PLN. 

Składa się na to fakt, iż w roku 2010 Spółka zakupiła  1 271 000 akcji serii A1, uprawniających do 65,21% 

głosów na WZ Stopklatka S.A. i od 3 grudnia 2010 r. sprawuje kontrolę nad Stopklatka S.A.  W roku 2011 

zwiększyła swój udział uprawniający do 79,04% głosów na WZ Stopklatki S.A. zwiększając ilość posiadanych 

akcji do poziomu 1 798 286. Spółka zakupiła 14 grudnia 2011r. 60,00% udziałów w Cyfrowym Repozytorium 

Filmowym Sp.  z o.o, uprawniającym do 60,00% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Wartości niematerialne  

i prawne na dzień bilansowy w kwocie 22 821,47 tys. PLN obejmują aktywa będące własnością Grupy. Wartości 

niematerialne i prawne obejmują licencje o nieograniczonym okresie użytkowania w kwocie 7 187,14 tys. PLN, 

licencje o ograniczonym okresie użytkowania w kwocie 10 820,06 tys. PLN i pozostałe w kwocie 4 814,27 tys. 

PLN. Wartość należności krótkoterminowych w kwocie 36 036,76 tys. PLN obejmowała głównie należności  

z tytułu dostaw i usług od jednostek niepowiązanych 8 632,39 tys. PLN, należności z tytułu dostaw i usług od 

jednostek powiązanych 6 993,47 tys. PLN,  należności budżetowe w kwocie 933,00 tys. PLN, udzielonych 

pożyczek 732,90 tys. PLN oraz pozostałych w kwocie 245,44 tys. PLN. 

 

3.2. Opis czynników i zdarzeń mających wpływ na działalność Grupy Kapitałowej Emitenta 

 

Opis czynników i zdarzeń mających wpływ na działalność Grupy Kapitałowej Emitenta został przedstawiony  

w punkcie 1.1. niniejszego Sprawozdania. 

 

3.3. Omówienie perspektyw rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta przynajmniej w najbliższym roku 

obrotowym 

 

Perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta zostały przedstawione w punkcie 1.2. niniejszego 

Sprawozdania. 

 

 

4. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu Grupa Kapitałowa 

Emitenta jest na nie narażona. 

4.1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. 

 

4.1.1. Ryzyko utraty koncesji / nieprzyznania koncesji po upływie okresu obowiązywania 

(dot. Kino Polska TV S.A.) 

 

Działalność Emitenta w zakresie produkcji kanału telewizyjnego Kino Polska opiera się na posiadanej koncesji 

nr 296/2003-T na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarnego kodowanego programu telewizyjnego 

pod nazwą Kino Polska, przyznanej Spółce przez KRRiT na czas określony do 17 grudnia 2013 r.  



 - 12 - 

Kino Polska TV S.A. posiada także koncesję nr 489/2011-T na rozpowszechnianie drogą satelitarną kanału Kino 

Polska Muzyka. Koncesja obowiązuje od dnia 7 grudnia 2011 r. i wygasa z dniem 6 grudnia 2021 r. 

 

Istnieje ryzyko, że ewentualne niewypełnianie postanowień koncesji, w szczególności w zakresie treści 

programowych lub maksymalnego czasu emisji reklam, trwałe zaprzestanie emisji programu – mogą 

spowodować sankcje ze strony KRRiT (wezwanie do usunięcia naruszeń, kary pieniężne w wysokości do 50% 

opłaty rocznej za używanie częstotliwości lub do 10% przychodów nadawcy za poprzedni rok podatkowy lub 

utrata koncesji).  

 

Nie można wykluczyć ryzyka, że KRRiT odmówi ponownego przyznania Emitentowi koncesji po okresie, na 

jaki została ona pierwotnie wydana. Nie można wykluczyć ryzyka, iż warunki ponownie wydanej koncesji (lub 

umów związanych z koncesją, np. na wynajem transpodera, na usługę nadawczą) będą mniej korzystne z punktu 

widzenia Emitenta niż dla obecnie posiadanej koncesji. Opisane powyżej czynniki mogą mieć istotny negatywny 

wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta. 

 

4.1.2. Ryzyko nie przedłużenia umów współpracy z operatorami kablowymi i cyfrowymi      

(dot. Kino Polska TV S.A.) 

Podstawę przychodów Emitenta stanowią opłaty, uiszczane przez operatorów telewizji kablowych i cyfrowych 

platform satelitarnych z tytułu reemisji programów telewizyjnych produkowanych/dystrybuowanych przez  

Kino Polska TV S.A.  

Spółka podpisała umowy na reemisję programu Kino Polska ze wszystkimi operatorami cyfrowych platform 

satelitarnych oraz większością operatorów telewizji kablowych, w tym ze wszystkimi największymi (UPC/Aster, 

Multimedia Polska, Vectra, Toya, Inea zasięg  największych operatorów obejmuje 72,66% abonentów telewizji 

kablowych). Emitent podpisał umowy na dystrybucję programu FilmBox ze wszystkimi operatorami platform 

satelitarnych i większością operatorów telewizji kablowej w tym ze wszystkimi największymi (UPC/Aster, 

Multimedia Polska, Vectra, Toya, Inea zasięg  największych operatorów obejmuje 72,66% abonentów telewizji 

kablowych). Spółka podpisała umowy na dystrybucję pakietu programów FilmBox Premium ze wszystkimi 

operatorami platform satelitarnych i ponad 100 operatorami telewizji kablowej w tym ze wszystkimi 

największymi (UPC/Aster, Multimedia Polska, Vectra, Toya, Inea zasięg  największych operatorów obejmuje 

72,66% abonentów telewizji kablowych). 

Część umów z Operatorami przewiduje przychody ryczałtowe, część uzależnia wielkość przychodów od 

faktycznej liczby abonentów programów Emitenta w danym miesiącu. Umowy z głównymi Operatorami zawarte 

są: 

a) na czas od roku do trzech lat, z możliwością wypowiedzenia umowy najwcześniej trzy miesiące przed 

upływem pierwszego okresu umowy, przy czym jeżeli umowa nie zostanie wypowiedziana zostaje przedłużona 

automatycznie na kolejny czas określony,  

b) na czas nieokreślony zazwyczaj z trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

Programy filmowe są z punktu widzenia operatorów atrakcyjnymi elementami oferty. Programy: Kino Polska 

oraz FilmBox oferowane są przez Operatorów w pakietach programowych o stosunkowo niskich cenach, 

natomiast pakiet FilmBox Premium, (na który składają się Filmbox Extra, Filmbox Family oraz Filmbox HD) 

wymaga dodatkowej opłaty. 

Nie można wykluczyć ryzyka wypowiedzenia lub też nie przedłużenia na kolejne okresy jednej lub kilku umów 

przez operatorów. Wypowiedzenie/nie przedłużenie w szczególności przez operatora o dużej liczbie abonentów 

miałoby znaczny negatywny wpływ na przychody i wyniki Emitenta. Spółka  stara się ograniczyć powyższe 

ryzyko konstruując atrakcyjną ofertę programu telewizyjnego oraz negocjując odpowiednie zapisy umów, w tym 

warunki wypowiedzenia i przedłużania umów. 
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4.1.3. Ryzyko pozyskiwania atrakcyjnego kontentu 

(dot. Kino Polska TV S.A.)  

Program telewizyjny Kino Polska zgodnie z warunkami koncesji, jest programem o charakterze filmowym 

i dokumentalnym, składają się nań przede wszystkim filmy – fabularne, seriale, dokumentalne, telewizyjne, 

kroniki filmowe, animacje dla dzieci i dla dorosłych – polskie lub wyprodukowane z udziałem polskich twórców 

(reżyserów, scenarzystów, operatorów, kompozytorów, scenografów itp.) lub / i aktorów. Emitent nabywa prawa 

do emisji filmów od zewnętrznych licencjodawców, pewną część elementów programu (programy autorskie, 

dotyczące polskiego filmu oraz elementy nawigacji i autopromocji) produkuje we własnym zakresie. Zgodnie  

z wymogami koncesji nie mniej niż 70% czasu nadawania programu muszą wypełnić tak zdefiniowane polskie 

filmy oraz audycje dotyczące tych filmów.  

Filmy polskie stanowią od 85% do 95% zawartości wszystkich filmów na antenie Kino Polska. Większość 

filmów do programu Emitent nabywa na podstawie krótkoterminowych (od miesiąca do roku), zawieranych na 

bieżąco umów licencyjnych na jeden – kilka tytułów. Zasób filmów polskich lub z udziałem twórców/aktorów 

jest z natury rzeczy ograniczony, a prawa do filmów pozostają w gestii stosunkowo niewielkiego grona 

licencjodawców. Emitent od lat współpracuje z głównymi, jak też z niezależnymi, licencjodawcami polskich 

filmów, zestawiając atrakcyjny dla odbiorców program Kino Polska.  

 

Kino Polska Muzyka jest programem o profilu muzyczno-filmowym, prezentujący widzom polską muzykę, 

zarówno dawną, jak i współczesną, a także filmy dokumentalne i fabularne o tematyce muzycznej. 

Zgodnie z postanowieniami koncesji audycje i inne przekazy realizujące wyspecjalizowany muzyczno-filmowy 

charakter programu zajmują nie mniej niż 83% miesięcznego czasu nadawania programu.  

Nie można jednak wykluczyć ryzyka, że w przyszłości Emitent nie będzie w stanie pozyskać atrakcyjnego 

kontentu, odpowiadającemu profilom jego programów telewizyjnych oraz gustom widowni, lub też, że wzrośnie 

koszt nabycia/współtworzenia takich audycji. Dodatkowym czynnikiem ryzyka w przypadku kanału Kino Polska 

Muzyka jest trudność pozyskania kontentu, polegająca na rozproszeniu praw do materiałów muzycznych  

z minionych epok.  

Opisane powyżej czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki  

i sytuację finansową Spółki. Emitent dąży do zawierania długoterminowych umów licencyjnych na szczególnie 

atrakcyjne filmy, pozyskuje filmy od wielu licencjodawców, organizuje konkursy dla młodych twórców oraz 

podejmuje współfinansowanie produkcji filmowej. 

 

4.1.4. Ryzyko modelu biznesu  

         (dot. Kino Polska TV S.A.) 

W latach 2003 – 2008 działalność gospodarcza Spółki koncentrowała się wokół rozpowszechniania Kino Polska, 

programu telewizyjnego o charakterze wyspecjalizowanym filmowym, dodatkowo zawężonym wyłącznie do 

filmów polskich lub z udziałem polskich reżyserów, aktorów, scenarzystów itp. Możliwość zwiększania 

przychodów i wyników działalności opartej na tak niszowym produkcie stosunkowo szybko napotyka barierę 

nasycenia rynku. W roku 2009 Emitent zdecydowanie poszerzył asortyment produktów (i swój rynek działania), 

wprowadzając do oferty dystrybucję programów telewizyjnych o profilu filmowym, przeznaczonych dla innych 

nisz rynkowych (program FilmBox i pakiet FilmBox Premium).  

Nie można wykluczyć ryzyka niedostosowania oferty programów Emitenta do zmiany oczekiwań widzów 

w przyszłości, jak też braku możliwości wprowadzenia do oferty kolejnych atrakcyjnych produktów w miarę 

nasycania się dotychczasowych rynków. Opisane powyżej czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na 

perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta. 
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4.1.5. Ryzyko przerw w przekazywaniu sygnału telewizyjnego 

         (dot. Kino Polska TV S.A.) 

Emitent zaopatruje swoich klientów, operatorów telewizji kablowych i operatorów satelitarnych platform 

cyfrowych, w sygnał przekazujący program telewizyjny Emitenta drogą satelitarną. Sygnał dla każdego 

z programów jest zakodowany. Umieszczenie sygnału na odpowiednim satelicie telekomunikacyjnym, 

zapewnienie odpowiedniej pojemności satelity oraz obsługę systemu kontroli dostępu dla operatorów Emitent 

powierzył wyspecjalizowanym podmiotom. Na podstawie umowy licencyjnej z dnia 3 września 2009 r. Canal+ 

Cyfrowy Sp. z o.o. świadczy Emitentowi usługę nadawczą dla sygnału programu Kino Polska. Na podstawie 

umowy z dnia 1 września 2010 r. spółka Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. świadczy Emitentowi usługę nadawczą dla 

sygnału programów z rodziny FilmBox na terytorium Polski. Na podstawie aneksu z dnia 26 października 2011 

r.  do umowy z dnia 1 września 2010 r. Canal + udostępni na rzecz Spółki odpowiednią pojemność satelitarną na 

potrzeby transmisji sygnału programu telewizyjnego Kino Polska Muzyka i świadczyć będzie na jego rzecz 

usługę transmisji sygnału tegoż programu.  

Istnieje ryzyko, że mimo podpisanych umów i zastosowanych rozwiązań technicznych nastąpi przerwa 

w możliwości odbioru jednego / wielu programów Emitenta przez operatorów kablowych i / lub satelitarnych 

lub też przez ostatecznych widzów, w szczególności w przypadkach wadliwego działania lub uszkodzeń 

urządzeń lub sieci światłowodowych lub też w przypadku działania siły wyższej (katastrof naturalnych). Opisane 

powyżej czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację 

finansową Emitenta. 

Emitent stara się zminimalizować ryzyko przerw w przekazywaniu sygnału telewizyjnego. Urządzenia do 

produkcji i emisji programu telewizyjnego Emitenta wyposażone są w szereg zabezpieczeń, minimalizujących 

możliwość wystąpienia oraz skutki ewentualnej awarii, w tym zabezpieczenie ciągłości dostaw energii 

elektrycznej, odpowiedniej temperatury i wilgotności, dublowanie komponentów serwerów emisyjnych, serwery 

zapasowe, urządzenie pozwalające na zmianę źródła sygnału z dokładnością 1 klatki programu, urządzenie 

utrzymujące emisję programu do 24 godzin po odłączeniu od źródła zawartości programu, system łączności 

operatora z węzłami emisyjnymi. 

 

4.1.6. Ryzyko utraty kadry zarządzającej i kluczowych pracowników 

        (dot. Grupy Kapitałowej Emitenta) 

Działalność oraz rozwój Grupy Kapitałowej Emitenta są uzależnione od wiedzy i doświadczenia kadry 

zarządzającej oraz pracowników Emitenta.  

Prowadzenie działalności wymaga odpowiednio wykwalifikowanej kadry zarządzającej wyższego szczebla. 

Utrata lub brak możliwości znalezienia wykwalifikowanej kadry na kluczowe stanowiska może mieć istotny 

negatywny wpływ na działalność operacyjną lub dalsze perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej.  

Branża  mediów telewizyjnych oraz dystrybucji praw z licencji do filmów wymaga pozyskiwania  

i utrzymywania pracowników ze specyficznym wykształceniem i doświadczeniem, których podaż na rynku 

polskim jest stosunkowo ograniczona. Ponadto na polskim rynku funkcjonują przedsiębiorstwa  

i holdingi z branży mediów, które z uwagi na skalę działania kreują popyt na pracowników (szczególnie 

specjalistów zajmujących się obsługą techniczną i przygotowywaniem programów) i mogą oferować 

korzystniejsze warunki zatrudnienia. 

Nie można zatem wykluczyć ryzyka wystąpienia w Grupie Kapitałowej Emitenta trudności w pozyskaniu bądź 

zatrzymaniu pracowników niezbędnych do prowadzenia działalności, co przyczynić się może do wzrostu 

ponoszonych przez Grupę kosztów zatrudnienia. Wzrost kosztów zatrudnienia może mieć negatywny wpływ na 

perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Grupy Kapitałowej. 
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4.1.7. Ryzyko usług obcych 

         (dot. Kino Polska TV S.A.)  

Specyfika działalności Emitenta powoduje, iż znaczący udział w kosztach działalności mają koszty usług 

obcych. Na usługi obce składają się: opłaty licencyjne i dystrybucyjne, opłaty za specjalistyczne usługi 

dotyczące produkcji i dystrybucji programów telewizyjnych oraz opłaty za różnego rodzaju typowe usługi 

świadczone dla przedsiębiorstwa.  

Nie można wykluczyć ryzyka pogorszenia warunków handlowych jednej lub wielu usług obcych, kupowanych 

przez Emitenta, w szczególności kosztów licencji lub wzrostu kosztów nadawania programów drogą satelitarną. 

Opisane powyżej czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na rentowność działalności, a dalej na 

perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta. 

 

4.1.8. Ryzyko dominującego wpływu głównego akcjonariusza na działania Emitenta 

         (dot. Kino Polska TV S.A.) 

SPI International Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiada 9 037 800 akcji Emitenta, co stanowi 65,16% 

akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.  

Nie można wykluczyć ryzyka, że interesy i działania głównego akcjonariusza nie będą zbieżne z interesami 

akcjonariuszy mniejszościowych. W szczególności nie można wykluczyć ryzyka, że główny akcjonariusz 

podejmie decyzję o zmianie kolejności realizacji strategii Emitenta, zmianie strategii Emitenta, czy też zmianie 

przedmiotu działania Emitenta. Przedmiotowe ryzyko może wystąpić, w szczególności w związku z faktem,  

iż pan Piotr Reisch jest jednocześnie prezesem zarządu Emitenta jak również prezesem zarządu SPI International 

Polska sp. z o.o. Opisany powyżej czynnik może mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, 

osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta.  

Nie można też wykluczyć ryzyka, że główny akcjonariusz będzie mógł wywierać decydujący wpływ na decyzje 

Emitenta, w tym wpływ na decyzje dotyczące treści uchwał podejmowanych przez Walne Zgromadzenie. 

Opisany powyżej czynnik może mieć istotny negatywny wpływ na sferę stosunków korporacyjnych z punktu 

widzenia inwestorów mniejszościowych. 

 

4.1.9. Ryzyko współpracy z At Media Sp. z o.o. 

        (dot. Kino Polska TV S.A.) 

Około 18% przychodów Emitenta za rok 2010 i 7 % przychodów Emitenta za 2011 r. pochodziło z wpływów 

ze sprzedaży czasu reklamowego w programach telewizyjnych produkowanych / dystrybuowanych przez 

Emitenta. Z uwagi na charakter programów Emitenta i ich udział w oglądalności (tzw. programy tematyczne), 

czas reklamowy w programach Emitenta oferowany jest reklamodawcom za pośrednictwem 

wyspecjalizowanego podmiotu – tzw. brokera / domu mediowego At Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

na podstawie długoterminowej umowy na sprzedaż czasu reklamowego. At Media specjalizuje się w 

pośrednictwie w sprzedaży czasu reklamowego w tematycznych programach telewizyjnych, m.in. w programach 

o charakterze filmowym. Emitent współpracuje z domem mediowym od 2005 roku.  

Nie można wykluczyć ryzyka zaprzestania lub pogorszenia współpracy z At Media Sp. z o.o. w przyszłości lub 

też rozpoczęcia sprzedaży czasu reklamowego we własnym imieniu i na własny rachunek przez Emitenta. 

Opisane powyżej czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki  

i sytuację finansową Emitenta. 

 

4.1.10. Ryzyko związane z umowami dystrybucyjnymi dla programów FilmBox 

            (dot. Kino Polska TV S.A.) 

Od roku 2009 Emitent oferuje nowy produkt, który szybko zyskuje znaczący udział w przychodach ogółem 

Emitenta: produkuje i dystrybuuje program FilmBox oraz pakiet FilmBox Premium (trzy programy: FilmBox 
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Extra, FilmBox Family i FilmBox HD). Przychody z dystrybucji i produkcji programów FilmBox osiągnęły  

47,1% przychodów Emitenta ogółem za rok 2010, za 2011 r. osiągnęły 65,8%. W latach 2009 – 2010 Emitent 

oferował programy FilmBox operatorom telewizji kablowych i satelitarnych na podstawie ramowej umowy  

o współpracę z SPI International Polska Sp. z o.o. (z dnia 17 grudnia 2008 r.), która zawarła stosowne umowy  

z właścicielami poszczególnych koncesji. Od dnia 1 stycznia 2011 r. Emitent dystrybuuje programy z rodziny 

FilmBox na podstawie umowy z 1 września 2010 roku, zawartej bezpośrednio z właścicielem koncesji, spółką 

SPI TV Ltd. Umowa przedmiotowa została zastąpiona umową z dnia 30.09.2011 r. zawartą pomiędzy 

Emitentem  a Cinephil France S.A.S. 

Nie można wykluczyć ryzyka, iż umowa ta nie zostanie przedłużone na kolejny okres obowiązywania lub też 

wynegocjowane zostaną nowe warunki handlowe mniej korzystne dla Emitenta niż dzisiejsze. Nie można także 

wykluczyć ryzyka, iż koncesjonariusz utraci jedną lub więcej koncesję z przyczyn, na które Emitent nie ma 

wpływu. Opisane powyżej czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane 

wyniki i sytuację finansową Emitenta. 

 

4.1.11. Ryzyko uzależnienia od kluczowych klientów 

          (dot. Stopklatka S.A.) 

Ze względu na fakt, że duża część przychodów Stopklatka S.A. generowana jest w ramach współpracy  

z kluczowymi Klientami, istnieje ryzyko zmniejszenia wartości przychodów w wypadku utraty pojedynczych 

lub grupy kluczowych Klientów. 

 

4.1.12. Ryzyko istotnego wzrostu kosztów cyfryzacji dzieł filmowych  

(dot. Cyfrowego Repozytorium Filmowego sp. z o.o.) 

Istnieje ryzyko, wzrostu kosztów technologicznych jak i osobowych związanych z cyfryzacją dzieł filmowych. 

W związku z faktem, iż jest to podstawowy przedmiot działalność Cyfrowego Repozytorium Filmowego 

Sp. z o.o. może to negatywnie wpłynąć na wyniki finansowego spółki jaki na perspektywę rozwoju.  

 

4.1.13. Ryzyko modelu biznesowego  

(dot. Cyfrowego Repozytorium Filmowego sp. z o.o.) 

 Podstawowym zakresem działalności spółki jest rekonstrukcja polskich dzieł filmowych w formacie cyfrowym. 

Spółka zakłada wzrost zainteresowania filmami, które uznane są za klasyki kina polskiego a jednocześnie będą 

dostępne w doskonałej jakości. Nie mniej istnieje ryzyko, iż przyjęte założenie biznesowe nie znajdzie 

odzwierciedlenia w rzeczywistych potrzebach rynku.  

 

4.2. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Grupy Kapitałowej Emitenta 

 

4.2.1. Ryzyko konkurencji ze strony innych dostawców programów wyspecjalizowanych filmowych 

w ofercie operatorów (dot. Kino Polska TV S.A.) 

Emitent działa na silnie konkurencyjnym rynku, gdzie o ostatecznych odbiorców „walczy” wiele programów 

telewizyjnych o charakterze filmowym, nadawanych w języku polskim i w językach obcych, w rozdzielczości 

zwykłej czy też High Definition, zawierających rozmaite przekroje filmowej i telewizyjnej oferty produkcji 

polskiej, amerykańskiej, europejskiej i innych producentów. Ponadto konkuruje z Emitentem wielu nadawców 

programów telewizyjnych uniwersalnych, czyli o nie-filmowym charakterze, szczególnie widoczne jest to  

w ofercie operatorów telewizji kablowych, gdzie skończona przepustowość łącza kablowego wymusza 

ograniczenie oferty do kilkudziesięciu programów, co pociąga za sobą regularną wymianę najmniej atrakcyjnych 

programów w ofercie. O zainteresowaniu ostatecznego odbiorcy mogą też zadecydować warunki tworzone przez 
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operatora, na które Emitent ma niewielki wpływ, takie jak konstrukcja oferty pakietów telewizyjnych 

podstawowych i dodatkowych, zawartość pakietów w stosunku do ceny i do konkurencji, dostępność sygnału, 

oferta dekoderów itp. 

Nie można wykluczyć ryzyka, że mimo utrzymywania przez Emitenta atrakcyjnej oferty programu 

telewizyjnego, konkurencja w segmencie programów o charakterze filmowym lub też w całej branży mediów 

nasili się, co mogłoby spowodować zmniejszenie oglądalności programów Emitenta. Opisane powyżej czynniki 

mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta. 

 

4.2.2. Ryzyko sytuacji makroekonomicznej i kondycji gospodarstw domowych 

(dot. Kino Polska TV S.A. i Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o.) 

 

Poziom przychodów Emitenta uzależniony jest od zamożności ludności Polski (w szczególności ludności 

większych miast), która zmienia się w zależności od koniunktury gospodarczej, w tym: dynamiki wzrostu 

gospodarczego, poziomu bezrobocia, konsumpcji indywidualnej, wskaźników optymizmu konsumentów, 

poziomu kursu euro wobec złotego oraz polityki fiskalnej państwa. Istnieje ryzyko, że w przypadku 

przedłużającego się osłabienia lub ponownego pogorszenia koniunktury gospodarczej nastąpi zmniejszenie 

popytu na usługi oferowane przez Emitenta, co wpłynie negatywnie na jego wyniki finansowe. Opisane powyżej 

czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową 

Emitenta. 

 

Duża część działalności CRF oparta jest na usługach wykonywanych na potrzeby cyfrowej rekonstrukcji filmów, 

współfinansowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w programach rekonstrukcyjnych 

Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Pogorszenie się koniunktury 

gospodarczej kraju może doprowadzić do cięć w budżecie, w sektorach związanych z wydatkami na kulturę. 

Ograniczenia wydatków na kulturę mogłoby doprowadzić do zredukowania kolejnych programów dotacyjnych 

na cyfrową rekonstrukcję, zmniejszając tym samym liczbę kontraktów Spółki na usługi związane  

z rekonstrukcją, archiwizacją i tworzeniem kopii wzorcowych. 

 

4.2.3. Ryzyko roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej (dot. Kino Polska TV S.A.) 

Prowadzona przez Emitenta działalność opiera się głównie na korzystaniu z praw własności intelektualnej  

i zawartych umowach licencyjnych. W przekonaniu Emitenta nie narusza on w swojej działalności praw 

własności intelektualnej osób trzecich. Nie może on jednak wykluczyć przypadków, w których Emitent mógłby 

nieumyślnie naruszyć takie prawa. W związku z tym, Emitent nie może wykluczyć, że w takich przypadkach 

zostaną skierowane roszczenia z tego tytułu. Wynikiem takich roszczeń mogłaby być konieczność zapłacenia 

odszkodowań. Taka sytuacja mogłaby mieć istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe i dalszą perspektywę 

rozwoju Emitenta. 

 

4.2.4. Ryzyko zmienności przepisów prawa, w szczególności regulujących działalność Grupy 

Kapitałowej Emitenta 

W związku z faktem, iż polski system prawny jest przedmiotem częstych zmian, mogą one mieć negatywny 

wpływ na działalność Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. oraz pociągać za sobą poważne ryzyko  

w prowadzeniu działalności gospodarczej.  

W szczególności na działalność Kino Polska TV S.A. mogą mieć wpływ zmiany prawa regulującego 

wykonywaną działalność, w tym Ustawy o radiofonii i telewizji oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, 

Ustawy o prawie autorskim, regulacji UE dotyczących funkcjonowania organizacji zbiorowego zarządzania 
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prawami autorskimi, a także zmiana aktów regulujących działalność rynku kapitałowego w Polsce. Nowe 

regulacje prawne mogą potencjalnie rodzić pewne ryzyko związane z problemami interpretacyjnymi, brakiem 

praktyki orzeczniczej, niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez sądy lub organy administracji 

publicznej itp. Ponadto system podatkowy w Polsce charakteryzuje się dużą zmiennością. Ewentualne zmiany 

dotyczące opodatkowania działalności gospodarczej zarówno w zakresie podatku dochodowego, podatku od 

towarów i usług lub innych podatków mogą wpłynąć negatywnie na  działalność i poziom dochodów Grupy 

Kapitałowej Kino Polska TV S.A.. Grupa Kapitałowa Emitenta narażona jest również na ryzyko związane  

z możliwością zmian interpretacji przepisów prawa podatkowego wydawanych przez organy podatkowe  

a mające wpływ na działalność operacyjną oraz wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. 

 

4.2.5. Ryzyko kursowe  (dot. Kino Polska TV S.A.) 

Emitent ponosi koszty usług nadawczych i innych usług pomocniczych dla każdego z programów telewizyjnych 

w zwyczajowo przyjętej do tego typu umów walucie. Tym samym wartość kosztów Emitenta narażona jest na 

ryzyko kursowe. Ewentualne znaczne osłabienie złotego wobec euro mogłoby spowodować zmniejszenie 

rentowności programu Kino Polska oraz programów z rodziny FilmBox. 

Opisany powyżej czynnik może mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki  

i sytuację finansową Emitenta. 

 

4.2.6. Ryzyko związane z sytuacją gospodarczą w kraju i na świecie 

         (dot. Stopklatka S.A.) 

Na wynik finansowy Stopklatka S.A. ma wpływ wiele czynników związanych z sytuacją gospodarczą w kraju  

i na świecie. Negatywny wpływ na wynik finansowy Spółki mogą mieć zarówno czynniki ekonomiczne m.in. 

spadek Produktu Krajowego Brutto, wzrost inflacji i wzrost stóp procentowych, spadek wydatków 

konsumpcyjnych, czy też czynniki o charakterze prawnym m.in. pogorszenie warunków regulacyjnych  

w zakresie prowadzenia działalności przedsiębiorczej w kraju. 

 

4.2.7. Ryzyko związane z rynkami, na których Stopklatka S.A. prowadzi działalność 

Głównymi rynkami działalności Stopklatka S.A. są rynek reklamy internetowej oraz rynek usług e-commerce. 

Koniunktura na rynku reklamy internetowej jest skorelowana z sytuacją na rynku reklamy ogółem, która jest 

wypadkową wielu czynników ekonomicznych, takich jak wzrost gospodarczy, nastroje gospodarcze, poziom 

konsumpcji, polityka marketingowa przedsiębiorstw i ich sytuacja finansowa. Natomiast rozwój rynku usług 

ecommerce zależy przede wszystkim od wzrostu popularności Internetu oraz zakupów usług i produktów przez 

Internet, na co również mają wpływ wspomniane czynniki ekonomiczne. Niekorzystne zmiany koniunktury  

w  Polsce, spadek popytu konsumpcyjnego, mogą mieć wpływ na przychody oraz wyniki finansowe Stopklatka 

S.A. 

 

4.2.8.  Ryzyko związane z nasileniem konkurencji na rynku krajowym tematycznych portali  

          internetowych (dot. Stopklatka S.A.) 

Stopklatka S.A. działa na rynku tematycznych portali internetowych, na którym istnieje ryzyko pojawienia się 

nowych portali filmowych, wykorzystujących niski poziom konkurencji w tej branży. Dodatkowo, istnieje 

możliwość wzrostu konkurencji ze strony już istniejących portali ogólnotematycznych oraz ze strony portali 

zagranicznych. Niemniej jednak, Stopklatka.pl jest rozpoznawalnym Portalem i od dłuższego czasu zajmuje 

stabilną drugą pozycję na rynku polskim. 
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4.2.8. Ryzyko konkurencji ze strony innych dostawców usług  

(dot. Cyfrowego Repozytorium Filmowego Sp. z o.o.) 

 

Działalność CRF, oparta na zarządzaniu procesami związanymi z rekonstrukcją filmów oraz świadczeniem usług 

na polu archiwizacji, obrotu kopiami cyfrowymi i tworzeniem opracowań do filmów jest unikatowa w skali 

kraju. Funkcjonowanie w otoczeniu, które nie wytworzyło dostatecznie silnej konkurencji na ww. obszarze 

działań, pozwoliło CRF uzyskać status lidera, w oparciu o unikatowe doświadczenie zebrane w ciągu ostatnich 

dwóch lat. Jednak, upowszechniające się zjawisko cyfrowej rekonstrukcji w Polsce, zwiększa 

prawdopodobieństwo pojawienia się konkurencji w perspektywie najbliższych lat, co może doprowadzić do 

zmniejszenia liczby zleceń, związanych z archiwizacją, tworzeniem kopii wzorcowych na pola dystrybucji 

cyfrowej praz przygotowywaniem opracowań do filmów. 

 

5. Informacje o stosowaniu ładu korporacyjnego przez Emitenta i Grupę Kapitałową Emitenta 

5.1. Opis głównych cech stosowanych w Grupie Kapitałowej Emitenta systemów kontroli 

wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań 

finansowych  

i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 

 

Grupa Kapitałowa w 2011 r. nie posiadała wyodrębnionej komórki zajmującej się system kontroli 

wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do sporządzania sprawozdań finansowych. Kontrolę nad 

sporządzaniem sprawozdań finansowych sprawują zarządy spółek wchodzących w skład Grupy. 

 

 

5.2. Informacje o stosowaniu ładu korporacyjnego przez Kino Polska TV S.A. 

 

5.2.1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent, oraz miejsca, gdzie 

tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny 

 

Zarząd Emitenta dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim Akcjonariuszom równy dostęp do 

informacji na temat Spółki. Starania Spółki do zapewnienia pełnej transparentności, znalazły wyraz  

w stosowaniu dobrych praktyk spółek giełdowych, począwszy od uzyskania przez Kino Polska TV S.A. statusu 

spółki giełdowej. Począwszy od dnia 22 marca 2011 roku, Emitent przekazuje do publicznej wiadomości raporty 

bieżące i okresowe, które publikuje na stronie korporacyjnej. Emitent stosuje określone zasady spółek 

publicznych określone w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”. Treść tych zasad opublikowana 

jest na stronie internetowej www.corp-gov.gpw.pl  

 

Redaktorzy Telewizji Kino Polska stosują się do wszystkich, ogólnie przyjętych przez środowisko reguł 

postępowania zawodowego. Fundamentem regulującym zasady ich pracy jest Karta Etyczna Mediów. Poza tym, 

redaktorzy zapoznawani są również z Dziennikarskim kodeksem obyczajowym Stowarzyszenia Dziennikarzy 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kodeksem etyki dziennikarskiej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, jako 

dokumentami zawierającymi pożądane reguły postępowania. 

 

 

 

http://www.corp-gov.gpw.pl/
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5.2.2. Zakres, w jakim Emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, o którym 

mowa powyżej, wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia, a także w 

jaki sposób spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady lub jakie kroki 

zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie zastosowania danej zasady w przyszłości.  

 

ZASADA II.1 

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez 

przepisy prawa: 

(…) 

7) pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego 

zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania, 

 

KOMENTARZ 

Zasada ta w pewnej części nie będzie stosowana przez Spółkę. Spółka będzie przestrzegała powyższą zasadę w 

zakresie jaki wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa tj. Kodeksu spółek handlowych oraz 

Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (....) z dnia 19 lutego 2009 

roku. Spółka nie będzie publikowała na swojej stronie internetowej pytań zadawanych w trakcie Walnego 

Zgromadzenia oraz odpowiedzi na te pytania udzielanych na Walnym Zgromadzeniu, gdyż w trakcie 

Zgromadzenia zadawana jest duża liczba pytań, często mało istotnych. Pełne stosowanie powyższej zasady 

wymagałoby sporządzania stenogramu z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia. 

(…) 

11) powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach 

członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej 

liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, 

 

KOMENTARZ 

Zarząd będzie stosować tę zasadę wyłącznie, jeżeli członkowie Rady Nadzorczej złożą oświadczenia w tym 

zakresie. 

(…) 

14) informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do 

badania sprawozdań finansowych lub informację o braku takiej reguły. 

 

KOMENTARZ 

Spółka w zakresie prowadzenia strony internetowej nie publikuje na niej informacji o treści obowiązującej  

w Spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, ani 

informacji o braku takiej reguły. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego jak  

i zmiana takiego podmiotu należy do suwerennych decyzji Rady Nadzorczej i nie podlega żadnym regulacjom, 

poza regulacjami ustawowymi, tj. ustawą o biegłych rewidentach. 

 

ZASADA II.2 

Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej  

w zakresie wskazanym w części II. pkt. 1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. 
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KOMENTARZ 

Zasada ta będzie implementowana stopniowo. W ocenie Spółki konieczność prowadzenia serwisu 

korporacyjnego w języku angielskim oraz tłumaczenia wszystkich dokumentów korporacyjnych (w tym treści 

raportów bieżących i okresowych) na język angielski będzie się wiązać z istotnymi kosztami dla Spółki. 

 

Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych 

ZASADA III.1 

Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa Rada Nadzorcza powinna: 

(…) 

3) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia. 

 

KOMENTARZ 

Spółka nie będzie stosowała powyższej zasady. W tym zakresie uznaje, iż kompetencje przyznane Radzie 

Nadzorczej w kodeksie spółek handlowych i Statucie są wystarczające do sprawowania prawidłowego nadzoru 

nad działalnością Spółki. 

 

ZASADA III.2 

Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać zarządowi spółki informację na temat swoich powiązań  

z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących 

mieć wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez radę. 

 

KOMENTARZ 

Zarząd będzie stosować tę zasadę wyłącznie, jeżeli członkowie Rady Nadzorczej złożą odpowiednie 

oświadczenia w tym zakresie. 

 

ZASADA III.8 

W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w Radzie Nadzorczej powinien być stosowany 

Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów 

niewykonawczych (…). 

 

KOMENTARZ 

Komitety działające w ramach Rady Nadzorczej będą działały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 

uchwalonymi regulaminami wewnętrznymi. 

 

Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy 

ZASADA IV.1 

Przedstawicielom mediów powinno się umożliwiać obecność na walnych zgromadzeniach. 

 

KOMENTARZ 

W Walnych Zgromadzeniach Spółki będą brały udział osoby uprawnione i obsługujące Walne Zgromadzenie. 

Obowiązujące przepisy prawa, w tym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim, w dostateczny sposób określają wykonanie nałożonych na spółki publiczne obowiązków 

informacyjnych w zakresie jawności i transparentności spraw będących przedmiotem obrad Walnego 
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Zgromadzenia. Spółka będzie na bieżąco udzielała odpowiedzi na pytania ze strony mediów dotyczące obrad 

Walnego Zgromadzenia. 

 

ZASADA IV.10 

Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: 

1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się  

w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, 

3) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia. 

Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r. 

 

KOMENTARZ 

Zasada ta w najbliższym czasie nie będzie stosowana ze względu na brak odpowiednich regulacji w Statucie 

Spółki oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia, jak również ze względu na wysokie koszty związane  

z wdrożeniem systemu transmisji danych. 

 

 

Stopklatka S.A. jako uczestnik ASO NewConnect stara się stosować zasady określone w zbiorze „Dobre 

Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. Spółka regularnie publikuje raporty miesięczne i kwartalne oraz 

informuje o ważniejszych wydarzeniach w raportach bieżących. Pod adresem www.stopklatka-sa.pl prowadzona 

jest korporacyjna strona internetowa, zawierająca kluczowe informacje o spółce i wiadomości skierowane do 

inwestorów. 

 

5.2.3. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz 

ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale 

zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na 

walnym zgromadzeniu. 

 

Stan posiadania akcji Emitenta na dzień 31.12.2011 r.  

 

Posiadacz akcji 
Rodzaj 

akcji 

Liczba 

akcji 

Udział  

w kapitale 

zakładowym 

(%) 

Liczba 

głosów  

na WZ 

Udział  

w ogólnej 

liczbie 

głosów na 

WZ 

SPI International Polska sp. z o.o. 1 
Zwykłe na 

okaziciela 
9 037 800 

 

65,16% 

 

9 037 800 65,16% 

Fundusze inwestycyjne zarządzane przez 

Ipopema TFI S.A.2 

Zwykłe na 

okaziciela 
1 205 350 

 

8,69% 

 

1 205 350 8,69% 
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Pioneer Pekao Investment Management S.A.  

(w ramach asset management)3 

Zwykłe na 

okaziciela 

 

1 184 793 

 

 

8,54% 

 

1 184 793 

 

 

8,54% 

Piotr Reisch – Prezes Zarządu4 
Zwykłe na 

okaziciela 
739 500 5,33 % 739 500 5,33% 

 

1 
zgodnie z zawiadomieniem z dnia 06.05.2011 r.

  

2
 zgodnie z zawiadomieniem z dnia 27.05.2011 r. 

3 
zgodnie z zawiadomieniem z dnia 13.05.2011 r. 

4 
 zgodnie z zawiadomieniem z dnia 13.12.2011 r. 

 

5.2.5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia 

kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień 

 

Nie istnieją papiery wartościowe, dające specjalne uprawnienia kontrolne nad Spółką.  

 

5.2.5. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie 

wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe 

dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa 

kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów 

wartościowych. 

 

Nie istnieją papiery wartościowe, co do których istnieją ograniczenia dotyczące wykonywania prawa głosu.  

 

5.2.7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów 

wartościowych emitenta 

 

W okresie sprawozdawczym nie istniały jakiekolwiek ograniczenia w zakresie przenoszenia prawa własności 

akcji Emitenta.  

 

5.2.8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień,  

w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji. 

 

Zgodnie z §11 ust. 1 Statutu Emitenta Zarząd składa się z nie mniej niż dwóch i nie więcej niż pięciu osób,  

w tym Prezesa, oraz pozostałych członków Zarządu. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na 

zewnątrz. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu z innym 

członkiem Zarządu lub prokurentem łącznie. Członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje 

Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu są powoływani na trzyletnią kadencję. 

Członkowie zarządu Spółki nie posiadają szczególnych uprawnień w zakresie emisji lub wykupu akcji.  
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5.2.9. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta. 

 

Zmiana statutu Emitenta następuje według zasad określonych w kodeksie spółek handlowych tj. poprzez 

uchwałę walnego zgromadzenia Spółki.  

 

5.2.10. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw 

akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego 

zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają 

wprost z przepisów prawa. 

 

Zgodnie z art. 402
1
 KSH walne zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na 

stronie internetowej spółki oraz w formie raportu bieżącego – zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie. 

Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia. Art. 402
2
 

KSH określa zakres treści ogłoszenia o walnym zgromadzeniu spółki publicznej. Powinno zawierać co najmniej 

datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad, a także precyzyjny opis 

procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu. W szczególności 

ogłoszenie powinno zawierać informacje dotyczące następujących zagadnień: 

1) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - 

zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego 

zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym 

terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej 

proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest 

obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem walnego 

zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje 

w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia (art. 401 §2 KSH). 

2) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad 

walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego 

zgromadzenia - na podstawie art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący 

co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać 

spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw 

wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do 

porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. 

Statut zgodnie z art. 401 § 6 KSH może upoważnić do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku 

obrad najbliższego walnego zgromadzenia oraz do zgłaszania spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego 

zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, akcjonariuszy reprezentujących 

mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Statut Emitenta nie zawiera takich postanowień. 

3) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad 

podczas walnego zgromadzenia - na podstawie art. 401 § 5 KSH każdy z akcjonariuszy jest uprawniony do 

zgłaszania podczas walnego zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku 

obrad. 

4) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularze stosowane 

podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika. 
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5) Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej, 

6) Sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej, 

7) Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej 

8) Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, który zgodnie z art. 406
1
 KSH przypada na 16 dni 

przed datą walnego zgromadzenia i jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. 

9) Informację, że prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami 

spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, a także: 

10) Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa walnym zgromadzeniu może uzyskać 

pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli  

nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw 

wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do 

porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia, 

11) Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące walnego 

zgromadzenia. 

Zgodnie z art. 402
3
 § 1 każda spółka publiczna obowiązana jest prowadzić własną stronę internetową  

i zamieszczać na niej od dnia zwołania walnego zgromadzenia: 

1) ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia, 

2) informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są 

różnych rodzajów, także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych 

rodzajów, 

3) dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, 

4) projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej 

spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać 

wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia, 

5) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, 

jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy. 

Jeżeli formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną  

z przyczyn technicznych nie mogą zostać udostępnione na stronie internetowej, spółka publiczna wskazuje na tej 

stronie sposób i miejsce uzyskania formularzy. W takim przypadku spółka publiczna wysyła formularze 

nieodpłatnie pocztą każdemu akcjonariuszowi na jego żądanie. 

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną 

powinny zawierać proponowaną treść uchwały walnego zgromadzenia i umożliwiać: 

1) identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo 

głosu przez pełnomocnika, 

2) oddanie głosu w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 9 KSH, 

3) złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale, 

4) zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którymi 

głosować ma pełnomocnik. 

 

Zgodnie z §20 Statutu Emitenta uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów 

ważnie oddanych, chyba że postanowienia Statutu lub przepisy prawa przewidują warunki surowsze. Uchwały 

Walnego Zgromadzenia w następujących sprawach wymagają kwalifikowanej większości trzech czwartych 

głosów oddanych: 
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1) umorzenie akcji w przypadku, o którym mowa w art. 415 § 4 Kodeksu spółek handlowych, 

2) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, 

3) połączenie Spółki z inną spółką w przypadku określonym w art. 506 § 2 Kodeksu spółek handlowych. 

Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania lub zawieszenia przez Walne Zgromadzenie 

poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w trybie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych wymagają 

czterech piątych głosów oddanych. Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub 

udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 

 

 

5.2.11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis 

działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów. 

 

W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. skład Zarządu przedstawiał się następująco: 

 

Piotr Reisch  Prezes Zarządu 

Bogusław Kisielewski  Członek Zarządu  

 

W okresie sprawozdawczym jak i do dnia podpisania niniejszego sprawozdania skład zarządu Spółki nie uległ 

zmianie. 

 

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 6 kwietnia 2011 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: 

Loni Farhi Przewodniczący Rady Nadzorczej  

Stacey Sobel Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  

Piotr Skrzyp Członek Rady Nadzorczej  

Krzysztof Szymański Członek Rady Nadzorczej 

Witold Adamek   Członek Rady Nadzorczej 

 

W dniu 6 kwietnia 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o odwołaniu ze składu 

Rady Nadzorczej pana Piotra Skrzypa i powołaniu do Rady Nadzorczej pana Piotra Orłowskiego, z chwilą 

podjęcia uchwały.  

 

W okresie od 6 kwietnia 2011 r. do 31.12.2011 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: 

Loni Farhi Przewodniczący Rady Nadzorczej  

Stacey Sobel Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  

Piotr Orłowski Członek Rady Nadzorczej  

Krzysztof Szymański Członek Rady Nadzorczej 

Witold Adamek   Członek Rady Nadzorczej 

 

W okresie sprawozdawczym poza zarządem i radą nadzorcza u Emitenta od dnia 12 kwietnia 2011 r. działał 

Komitet Audytu, w następującym składzie: 

Piotr Orłowski  Przewodniczący Komitetu Audytu  

Witold Adamek Członek Komitetu Audytu   

Krzysztof Szymański. Członek Komitetu Audytu   
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Opis działania Rady Nadzorczej  

 

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 

Poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych i innych postanowieniach Statutu, do 

kompetencji Rady Nadzorczej należy wyznaczanie podmiotu dokonującego badania lub przeglądu 

skonsolidowanych oraz jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, wyrażanie zgody na zawieranie umów 

z takim podmiotem lub jego podmiotami zależnymi, jednostkami podporządkowanymi, podmiotami 

dominującymi lub podmiotami zależnymi lub jednostkami podporządkowanymi jego podmiotów dominujących 

oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą negatywnie wpływać na niezależność takiego 

podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki; 

Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność na posiedzeniu co 

najmniej trzech jej członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego. W 

przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej w 

sprawie zawieszania członków Zarządu zapadają większością 4/5 głosów. W razie konieczności, uchwały Rady 

Nadzorczej mogą być podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na 

odległość. Projekty uchwał podejmowanych w trybie pisemnym przedstawiane są do podpisu wszystkim 

członkom Rady Nadzorczej i stają się wiążące po podpisaniu ich przez co najmniej połowę członków Rady 

Nadzorczej, w tym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty, żądać od Zarządu  

i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. 

 

Opis działania Zarządu 

 

 Zarząd prowadził bieżącą działalność zgodnie z uprawnieniami przewidzianymi w kodeksie spółek handlowych 

oraz Statucie Spółki. Zarząd składa się z nie mniej niż dwóch i nie więcej niż pięciu osób, w tym Prezesa, oraz 

pozostałych członków Zarządu. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, określa wewnętrzny podział zadań  

i kompetencji pomiędzy członków zarządu, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu, wydaje  zarządzenia 

wewnętrzne Spółki. Prezes Zarządu może upoważnić inne osoby do zwoływania i przewodniczenia 

posiedzeniom Zarządu oraz do wydawania zarządzeń wewnętrznych. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą 

większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Zarząd zobowiązany jest do 

składania Radzie Nadzorczej co najmniej rocznych sprawozdań, dotyczących istotnych zdarzeń w działalności 

Spółki. Sprawozdanie to obejmować będzie również sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku 

finansowym Spółki. 

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu z innym członkiem 

Zarządu lub prokurentem łącznie. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego 

rodzaju czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie z innymi 

pełnomocnikami, w granicach umocowania.  

 

Opis działania Komitetu Audytu: 

 

Celem funkcjonowania Komitetu Audytu jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach dotyczących 

jednostkowej i skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem 

oraz współpraca z biegłymi rewidentami. Do głównych zadań Komitetu Audytu należy: 

1) sprawowanie czynności nadzorczych w zakresie monitorowania sprawozdawczości finansowej Spółki oraz 

czynności rewizji finansowej, poprzez działania, które obejmują: w szczególności:  

a) monitorowanie procesu przygotowania sprawozdań finansowych;  
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b) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w sprawie zatwierdzenia zbadanych przez audytora 

zewnętrznego sprawozdań finansowych;  

c) monitorowanie rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę;  

2) sprawowanie czynności nadzorczych w zakresie monitorowania systemów kontroli wewnętrznej, audytu 

wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, poprzez działania, które obejmują w szczególności:  

a) przegląd, przynajmniej raz w roku procedur kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w celu zapewnienia 

zgodności z przepisami i wewnętrznymi regulacjami; 

b) ocenę przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem oraz przedstawienie rekomendacji w tym zakresie.  

3) sprawowanie czynności nadzorczych w zakresie monitorowania niezależności audytorów zewnętrznych, 

poprzez działania, które obejmują w szczególności:  

a) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących wyboru, powołania, ponownego powołania  

i odwołania podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego (audytora zewnętrznego) oraz 

zasad i warunków jego zatrudnienia; 

b) monitorowanie niezależności audytora w odniesieniu do wykonywanych przez niego badań;  

c) omawianie z audytorem przebiegu procesu audytu, 

d) przyjęcie od podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych pisemnej informacji o istotnych 

kwestiach dotyczących czynności rewizji finansowej, w tym w szczególności o znaczących nieprawidłowościach 

systemu kontroli wewnętrznej jednostki w odniesieniu do procesu sprawozdawczości finansowej. 

 

Posiedzenia Komitetu Audytu powinny odbywać się tak często jak jest to konieczne, nie rzadziej jednak niż dwa 

razy w ciągu roku, przed opublikowaniem sprawozdania półrocznego i rocznego. Posiedzenia Komitetu Audytu 

zwołuje Przewodniczący i przewodniczy im. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez 

Przewodniczącego, posiedzenie zwołuje inny członek Komitetu upoważniony przez Przewodniczącego. 

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia, zawierające porządek obrad i materiały będące przedmiotem obrad 

przesyła członkom Komitetu Audytu Przewodniczący Komitetu. Zawiadomienie winno zostać wysłane co 

najmniej na 3 dni przed posiedzeniem Komitetu droga mailowa lub faksem na adresy lub numery faksów 

wskazane przez członków Komitetu Audytu. Prawo wnoszenia spraw na posiedzenia Komitetu przysługuje 

Radzie Nadzorczej, poszczególnym członkom Komitetu, a także członkom Zarządu. Członkowie Komitetu 

mogą brać udział w posiedzeniach Komitetu oraz głosować nad podjęciem uchwał osobiście lub przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Do ważności uchwał Komitetu 

Audytu wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków oraz zaproszenie wszystkich 

członków Komitetu. Uchwały Komitetu Audytu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych członków 

Komitetu. Z posiedzeń Komitetu Audytu sporządzany jest protokół. Protokół podpisują wszyscy obecni na 

posiedzeniu członkowie Komitetu. Protokół z posiedzenia Komitetu Audytu wraz z podjętymi na nim 

uchwałami Przewodniczący Komitetu Audytu przekazuje Przewodniczącemu Radzie Nadzorczej niezwłocznie 

po jego podpisaniu. Komitet Audytu może podejmować uchwały również w trybie pisemnym. Projekty uchwał 

podejmowanych w trybie pisemnym przedstawiane są do podpisu wszystkim członkom Komitetu Audytu i stają 

się wiążące po podpisaniu ich, przez co najmniej dwóch członków Komitetu Audytu, w tym przez 

Przewodniczącego. Przy wykonywaniu zadań Komitet Audytu może zasięgać pomocy lub informacji od 

wybranego eksperta lub ekspertów. Koszty ekspertów, po uprzednim ich zaakceptowaniu przez 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej, ponosi Spółka. 
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6. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem 

wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeżeli są 

istotne) albo ich grup w sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta ogółem, a także zmianach w tym 

zakresie w danym roku obrotowym. 

 

6.1. Kino Polska TV S.A. 

Kino Polska TV S.A. działa w branży mediów, produkuje i dystrybuuje programy telewizyjne  

(Kino Polska, Kino Polska Muzyka, FilmBox, FilmBox Extra, FilmBox HD i FilmBox Family), w tym  

3 programy w segmencie Premium. Spółka przygotowała kolejne 3 programy z segmentu premium (FilmBox 

Action, FightBox i FashionBox). Dodatkowo spółka planuje uruchomienie stacji Kino Polska HD.  

W maju 2011 r. Emitent rozpoczął emisję kanału o profilu muzyczno-filmowym Kino Polska Muzyka, który to  

w listopadzie otrzymał koncesję na nadawanie satelitarne. Od stycznia 2012 roku Spółka rozpoczęła na jego 

antenie sprzedaż czasu reklamowego. 

 

Do podstawowych produktów Spółki zaliczyć można: 

 

 program telewizyjny Kino Polska 

Telewizja Kino Polska odwołująca się do wieloletniego dorobku polskiej kultury kinematograficznej dla 

wszystkich grup wiekowych jest podstawowym produktem Emitenta. Unikatowa formuła stacji plasuje ją na 

wysokich pozycjach w rankingach oglądalności kanałów tematycznych w Polsce. Program ten, prezentując 

klasykę filmu, zaprasza widzów do odkrywania jej na nowo. Spółka za pośrednictwem domu mediowego  

At Media Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż czasu reklamowego na antenie Kino Polska, jednakże dbając  

o prezentowanie filmów jako dzieł sztuki nie są one przerywane reklamami. Stacja działa na podstawie koncesji 

nr 296/2003-T. Spółka podpisała umowy na reemisję programu Kino Polska ze wszystkimi operatorami 

cyfrowych platform satelitarnych oraz większością operatorów telewizji kablowych, w tym ze wszystkimi 

największymi (UPC/Aster, Multimedia Polska, Vectra, Toya, Inea zasięg  największych operatorów obejmuje 

72,66% abonentów telewizji kablowych) 

 

 program telewizyjny Kino Polska Muzyka 

Kino Polska Muzyka to jedyna stacja na świecie, prezentująca widzom tylko polską muzykę. Oprócz kultowych 

teledysków, niezapomnianych koncertów i złotych przebojów największych rodzimych gwiazd można tu też 

znaleźć hity estrady oraz interesujące archiwalia. Stacja ta stale poszerza swój zasięg. Począwszy od stycznia 

2012 r. za pośrednictwem At Media Sp. z o.o. na antenie Kino Polska Muzyka prowadzona jest sprzedaż czasu 

reklamowego. Stacja ta działa na podstawie koncesji nr 489/2011-T. 

 

 program telewizyjny FilmBox i pakiet programów FilmBox Premium  

FilmBox jest stacją telewizyjną o charakterze filmowym, prezentującą filmy fabularne i dokumentalne z całego 

świata, podzielone na kategorie rodzajowe, pasma i cykle tematyczne, a także programy o nowościach kinowych 

i wydawniczych. Pakiet FilmBox Premium składa się z trzech kanałów filmowych: FilmBox Extra, FilmBox 

Family i FilmBox HD. Emitent podpisał umowy na dystrybucję programu FilmBox ze wszystkimi operatorami 

platform satelitarnych i większością operatorów telewizji kablowej w tym ze wszystkimi największymi 

(UPC/Aster, Multimedia Polska, Vectra, Toya, Inea). Na dystrybucję pakietu programów FilmBox Premium 

również zawarte zostały umowy ze wszystkimi operatorami platform satelitarnych i ponad 100 operatorami 

telewizji kablowej w tym ze wszystkimi największymi.  
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Kino Polska TV S.A. produkuje i dystrybuuje wyżej wymienione programy na podstawie umów z SPI TV Ltd.  

i Cinephil France S.A.S. 

 

Pozostała działalność Spółki:  

 sprzedaż czasu reklamowego na antenie: Kino Polska, Kino Polska Muzyka i FilmBox, 

 dystrybucja licencji na polu emisji video on demand (VoD) 

 dystrybucja licencji na polu emisji telewizyjnej (sprzedaż praw) 

 działalność wydawnicza (Wydawnictwo Telewizji Kino Polska) 

 

6.2. Stopklatka S.A. 

Stopklatka S.A. generuje przychody z trzech głównych źródeł: 

 Przychodów reklamowych i usług e-commerce związanych z prowadzonym przez spółkę portalem 

filmowym Stopklatka.pl, 

 Sprzedaży treści powstałych w portalu, a także dedykowanych treści tworzonych i agregowanych z 

zewnętrznych źródeł na potrzeby klientów, 

 Tworzenia i utrzymania stron internetowych oraz organizacji imprez. 

 

6.3. Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. 

Do grona usług świadczonych przez CRF zaliczyć można: 

 Usługi archiwizacyjne (tworzenie kopii archiwizacyjnych i świadczenie usług archiwizacji w obszarach 

archiwizacji głębokiej i bieżącej, na potrzeby przechowywania i obrotu materiałami cyfrowymi), 

 Usługi w dziedzinie rekonstrukcji (koordynacja procesów rekonstrukcji, w sferze jakościowej  

i technologicznej, w oparciu o wypracowane unikatowe know-how), 

 Usługi w dziedzinie opracowań kopii wzorcowych (świadczenie usług na poziomie tworzenia i obrotu 

kopiami cyfrowymi filmów i innych materiałów filmowych, na polach DCP, TV, VoD, DVD i Blu-ray, a 

także na polu opracowań fragmentów materiałów), 

 Usługi w dziedzinie opracowań promocyjnych (tworzenie pakietów promocyjnych dla materiałów po 

cyfrowej rekonstrukcji),  

 Obrót licencjami materiałów po cyfrowej rekonstrukcji (w imieniu właścicieli praw, na podstawie 

zawartych umów licencyjnych) 

 Usługi w dziedzinie opracowań językowych i systemowych: 

- tworzenie opracowań językowych filmów wraz z adaptacją do poszczególnych pól eksploatacji 

- insertowanie wersji językowych filmów do kopii wzorcowych 

opracowywanie list montażowych materiałów po cyfrowej rekonstrukcji, pozwalających na tworzenie 

kompleksowych rozwiązań kontekstowego przeszukiwania materiałów po cyfrowej rekonstrukcji.  
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6.4. Zestawienie poszczególnych źródeł przychodów Grupy Kapitałowej uzyskanych w roku 

2011w porównaniu z rokiem 2010, a także ich udział procentowy w przychodach ze sprzedaży 

ogółem. 

 

Źródła przychodów 
Przychód  

w roku 2011 

Procentowy udział  

w przychodach ze 

sprzedaży ogółem  

(rok 2011) 

Przychód  

w roku 2010 

DZIAŁALNOŚĆ EMISYJNA 41 988 912,79 
49,56% 35 041 783,50 

PRODUKCJA KANAŁÓW 25 651 596,31 
30,28% - 

REKALMA 8 455 793,45 
9,98% 9 709 597,67 

VOD 4 981 284,80 
5,88% 1 181 052,65 

SPRZEDAŻ PRAW 584 078,08 
0,69% 1 262 879,79 

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 305 703,36 
0,36% 168 748,72 

SPRZEDAŻ TOWARÓW 131 399,80 
0,16% 433,00 

DZIAŁALNOŚĆ 

INTERNETOWA 
211 452,69 

0,25% 60 887,27 

SPRZEDAŻ TREŚCI 944  356,11 
1,10% 111 298,53 

INNE USŁUGI 1 472 363,78 
1,74% 917 437,59 

SUMA 84 726 941,17 
100% 48 454 118,72 

 

 

7. Informacje o rynkach zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe  

i zagraniczne, oraz informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary  

i usługi, z określeniem uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców  

i dostawców, a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10 % 

przychodów ze sprzedaży ogółem - nazwy (firmy) dostawcy lub odbiorcy, jego udział w sprzedaży 

lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania z Grupą Kapitałową Emitenta. 

 

7.1. Kino Polska TV S.A. 

 

Kluczowi odbiorcy  

 

Głównymi odbiorcami produktów Emitenta są operatorzy telewizji kablowych i operatorzy cyfrowych platform 

satelitarnych, którzy udostępniają sygnał swoim abonentom (gospodarstwa domowe).  

 

Do pozostałych odbiorców produktów Spółki zaliczyć można:  
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 At Media Sp. z o.o. - pośrednika udostępniania czasu reklamowego  

 innych nadawców telewizyjnych nabywających prawa do emisji filmów będących w posiadaniu  

Kino Polska TV S.A.,  

 operatorzy usług video on demand ,  

 osoby fizyczne (nabywcy wydawnictw DVD) za pośrednictwem firmy dystrybucyjnej. 

 

7.2. Stopklatka S.A. 

Głównymi odbiorcami usług Stopklatka S.A. są: 

 w zakresie treści - spółki telekomunikacyjne oraz podmioty prowadzące portale informacyjne,  

 w obszarze reklamowym i usług tworzenia i utrzymania stron internetowych – firmy i instytucje  

z branży filmowej: dystrybutorzy, właściciele kin oraz organizatorzy festiwali.  

 w zakresie wymiany reklamowej Stopklatka S.A. współpracuje również ze spółkami medialnymi. 

Obroty Stopklatka S.A. z żadnym z kontrahentów nie przekraczają 10% przychodów ze sprzedaży Grupy 

Kapitałowej. 

 

7.3. Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. 

Kluczowymi dostawcami CRF są podmioty rekonstrukcyjne i postprodukcyjne wchodzące w skład projektu 

Kino RP. Ponadto spółka ta korzysta również z usług firm zajmujących się sprzedażą sprzętu komputerowego 

oraz nośników archiwizacyjnych. 

Do podstawowych rynków zbytu Cyfrowego Repozytorium Filmowego zaliczyć można: 

 Studia filmowe 

 Dystrybutorów filmowych 

 Stacje telewizyjne 

 Kina 

 Serwisy VoD 

 Wydawnictwa DVD i Blu-ray 

 

7.4. Informacje o rynkach zbytu produktów i usług oferowanych przez Grupę Kapitałową Kino 

Polska TV S.A. 

 

Głównym rynkiem zbytu jest rynek krajowy, na który przypada …% przychodów Grupy, …% to rynek 

zagraniczny. 

Rok 2011 Polska Zagranica Razem 

Przychód ogółem 57 763 042,07 26 963 899,10 84 726 941,17 
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7.5. Dostawcy i odbiorcy Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A., którzy osiągnęli co najmniej 10% 

przychodów Grupy.  

 

W roku 2011 Grupa Kino Polska TV S.A. posiadała ok. 470 odbiorców. 

 

Główni odbiorcy Grupy, których udział w przychodach stanowi co najmniej 10% przychodów ze sprzedaży 

ogółem: 

- SPI TV Ltd. – 28,92 % przychodów sprzedaży ogółem, 

- Canal + Cyfrowy Sp. z o.o. – 15,19% przychodów sprzedaży ogółem, 

- ITI NEOVISION Sp. z o.o. – 13,13 % przychodów sprzedaży ogółem, 

 

Kino Polska TV S.A. jest powiązana osobowo z SPI TV Ltd. za pośrednictwem przewodniczącego Rady 

Nadzorczej Spółki Pana Loniego Farhi. 

 

Spółka posiada umowy o współpracy z wyżej wymienionymi podmiotami. 

 

Podstawowym rynkiem zaopatrzenia w materiały, towary i usług  jest rynek krajowy.  

 

Kluczowi dostawcy 

 

Dostawcy Emitenta, których udział w przychodach stanowi co najmniej 10% przychodów ze sprzedaży ogółem: 

- Cinephil France S.A.S. – 21,26% 

- SPI TV Ltd. – 20,73% 

- Canal + Cyfrowy Sp. z o.o. – 11,62%  

 

 

 

8. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Grupy Kapitałowej Emitenta,  

w tym znanych Emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami) 

podmiotów z Grupy Kapitałowej Emitenta, umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji.  

 

 8.1. Kino Polska TV S.A. 

 

Aneks nr 5 do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.  

W dniu 30 czerwca 2011 roku zawarty został Aneks nr 5 do umowy nr 3/2008 kredytu w rachunku bieżącym 

(„Kredyt”) z dnia 10 kwietnia 2008 r. wraz z aneksami, pomiędzy Kino Polska TV S.A., a Bankiem Polska Kasa 

Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem Aneksu nr 5 jest odnowienie i zwiększenie linii kredytowej 

w rachunku bieżącym  z kwoty 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) na 3.000.000 zł (trzy miliony złotych)  

z terminem wykorzystania do dnia 29 czerwca 2012 roku.  Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, ustalone na 

bazie stawki WIBOR 1M z każdego  dnia + marża banku. Prawnym zabezpieczeniem spłaty Kredytu jest 

złożony przez Spółkę do dyspozycji Banku weksel własny in blanco.  

Aneks nr 2 do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.  

W dniu 4 lipca 2011 roku zawarty został Aneks nr 2 do Umowy Kredytu Zaliczka nr 24/2010 z dnia 20 sierpnia 

2010 r. pomiędzy Kino Polska TV S.A. a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanym 
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dalej „Bankiem”). Przedmiotem Aneksu nr 2 jest odnowienie i zwiększenie o 1.000.000. zł (jeden milion 

złotych) Kredytu Zaliczka (zwanego dalej: „Kredytem”), w formie odnawialnego limitu, do maksymalnej 

wysokości: 3.000.000 zł (trzy miliony złotych). Celem Kredytu jest finansowanie należności z tytułu faktur 

handlowych VAT przysługujących Spółce od jej kontrahentów. Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, ustalone 

na bazie stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę banku. Prawnym zabezpieczeniem spłaty Kredytu jest: 

 złożony przez Spółkę do dyspozycji Banku weksel własny in blanco, 

 udzielenie Bankowi pełnomocnictwa do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym 

Spółki, 

 oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do kwoty 6.000.000 zł (sześć milionów złotych). 

Kredyt może być wykorzystywany w okresie od 04.07.2011 r. do 03.07.2012 r. 

Umowa z Cinephil France S.A.S. 

W dniu 30 września 2011 r. Emitent zawarł umowę dystrybucyjną („Umowa Dystrybucyjna”) z Cinephil France 

S.A.S. z siedzibą we Francji, zastępującej dotychczasową umowę dystrybucyjną z dnia 1 września 2010 r. 

pomiędzy Spółką, a SPI TV Ltd. z siedzibą w Londynie. Przedmiotem Umowy Dystrybucyjnej jest udzielenie 

przez Cinephil France S.A.S. na rzecz Spółki wyłącznej licencji na reemisję programów telewizyjnych takich 

jak: FILMBOX, FILMBOX HD, FILMBOX FAMILY, FILMBOX EXTRA, FILMBOX EXTRA 1, 

FASHIONBOX, FIGHTBOX, DOCUBOX, FILMBOX ACTION, STARBOX, wraz z prawem udzielenia 

sublicencji operatorom kablowym, satelitarnym lub działającym z wykorzystaniem innych technik transmisji  

i reemisji. Licencja wyłączna udzielona Spółce obowiązuje na terytorium Polski. Za zgodą obydwu stron, 

licencja ta może być rozszerzana na inne programy i inne terytoria Unii Europejskiej - jednakże nie będzie to 

licencja wyłączna. Z tytułu niniejszej umowy Cinephil France S.A.S. przysługiwać będzie opłata licencyjna 

ustalana co miesiąc w oparciu o przychody osiągnięte przez Spółkę od operatorów kablowych i satelitarnych 

oraz działających z wykorzystaniem techniki reemisji w Internecie pomniejszone o uzgodnione koszty 

dystrybucyjne tychże programów. Warunki Umowy Dystrybucyjnej nie odbiegają od standardów rynkowych.  

W Umowie Dystrybucyjnej nie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych. Umowa Dystrybucyjna 

nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku. Jako kryterium uznania Umowy Dystrybucyjnej za znaczącą 

przyjęto fakt, iż jej szacowana wartość może przekroczyć 10% kapitałów własnych Spółki. Umowa 

Dystrybucyjna pomiędzy Kino Polska TV S.A., a Cinephil France S.A.S. weszła w życie od dnia 1 października 

2011 r. 

Umowa Dystrybucyjna została zawarta na czas określony 5 lat. 

W dniu 26 października 2011 r. podpisano Aneks nr 1 („Aneks”) do Umowy Dystrybucyjnej zawartej w dniu  

30 września 2011 r., pomiędzy Spółką a Cinephil France S.A.S. Na mocy niniejszego Aneksu Cinephil France 

S.A.S. udzieliła Kino Polska TV S.A. niewyłącznej licencji na dystrybucję wyżej wymienionych programów 

telewizyjnych, na terytorium Czech, Węgier, Słowacji i Rumunii.  Cinephil France S.A.S. przysługuje opłata 

licencyjna ustalana co miesiąc w oparciu  o przychody osiągnięte przez Spółkę od operatorów kablowych  

i satelitarnych oraz działających z wykorzystaniem techniki reemisji w Internecie pomniejszone o uzgodnione 

koszty dystrybucyjne tychże programów. Aneks nie wprowadza jakichkolwiek postanowień, które odbiegają od 

powszechnie stosowanych na tym rynku. Na podstawie Aneksu nie zostały wprowadzone do Umowy 
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Dystrybucyjnej jakiekolwiek kary umowne. Aneks nie zawiera również żadnych warunków lub terminów 

ograniczających jego wejście w życie. 

Aneks do umowy z Canal + Cyfrowy Sp. z o.o. 

W dniu 26 października 2011 roku zawarty został Aneks do Umowy z dn. 1 września 2010 r. („Umowa”), 

pomiędzy Kino Polska TV S.A. a Canal + Cyfrowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanym dalej „Canal 

+”). Umowa z dnia 1 września 2010 r. została opisana w prospekcie emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez 

Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 lutego 2011 r. Przedmiotem Aneksu jest określenie zasad i warunków, 

zgodnie z którymi Canal + udostępni na rzecz Spółki odpowiednią pojemność satelitarną na potrzeby transmisji 

sygnału programu telewizyjnego Kino Polska Muzyka i świadczyć będzie na jego rzecz usługę transmisji 

(„Usługa”) sygnału tegoż programu. W zakres Usługi wchodzi także kodowanie sygnału programu 

telewizyjnego Kino Polska Muzyka w innych systemach kodowania niż stosowany przez Canal + Cyfrowy. 

Aneks nie wprowadza jakichkolwiek postanowień, które odbiegają od powszechnie stosowanych na tym rynku. 

Na mocy Umowy z dnia 10 września 2010 r. Canal + świadczył wyżej wymienione Usługi na potrzeby 

programów FilmBox, FilmBox Extra, FilmBox Family, FilmBox HD, do których, zgodnie z postanowieniami 

Aneksu dołączył również program Kino Polska Muzyka. Z tytułu świadczenia Usługi, Canal + przysługiwać 

będzie comiesięczne wynagrodzenie. Na podstawie Aneksu nie zostały wprowadzone do umowy dnia 10 

września 2010 r. jakiekolwiek kary umowne. Aneks nie zawiera również żadnych warunków lub terminów 

ograniczających jego wejście w życie. Wartość usług świadczonych wynikających z Aneksu może przekroczyć 

10 % kapitałów własnych Kino Polska TV S.A. w okresie obowiązywania aneksowanej Umowy. Aneks wchodzi 

w życie z dniem 1 października 2011 r. i pozostaje w mocy do dnia 1 stycznia 2014 r. 

Umowa z Cinephil France S.A.S. 

W dniu 02 listopada 2011 r. pomiędzy Kino Polska TV S.A, a Cinephil France S.A.S.(„Licencjodawca”) zawarto 

umowę licencyjnej („Umowa”).Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Licencjodawcę na rzecz Emitenta 

wyłącznych praw do filmów, które dostarczane będą do Licencjobiorcy, a także udzielenie Kino Polska TV  S.A. 

prawa do zawierania umów dystrybucyjnych z podmiotami trzecimi, których przedmiotem będą dostarczone 

przez Licencjodawcę filmy. Licencje zostały udzielone na czas określony, ustalony indywidualnie dla 

poszczególnych filmów. Wyłączność praw udzielonych Licencjobiorcy przez Licencjodawcę odnosi się zarówno 

do wszystkich już istniejących programów telewizyjnych z rodziny FilmBox produkowanych przez Kino Polska 

TV S.A. oraz Grupę SPI, jak i tych, które powstaną w przyszłości. W przypadku zakupu przez licencjobiorcę od 

Licencjodawcy kolejnych licencji, szczegóły transakcji zostaną określone w formie aneksów do niniejszej 

Umowy. Warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych. W Umowie nie zostały zawarte 

postanowienia dotyczące kar umownych, jak również nie została ona zawarta z zastrzeżeniem warunku. 

Kryterium uznania niniejszej Umowy za znaczącą jest fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych 

Kino Polska TV S.A. Podpisanie niniejszej Umowy stanowi inwestycję w produkcję programów z rodziny 

FilmBox, co związane jest z realizacją jednego z celów emisyjnych zawartych w Prospekcie Emisyjnym Kino 

Polska TV S.A. 

Umowa nabycia udziałów Cyfrowego Repozytorium Filmowego sp. z o.o.  

W dniu 14 grudnia 2011, r., w wyniku zawarcia umów sprzedaży udziałów w Cyfrowym Repozytorium 

Filmowym Sp. z o.o. Spółka nabyła pakiet większościowy - 60% udziałów  za łączną kwotę 2 600 010 zł.  
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Umowa z At Media sp. z o.o.  

W dniu 16 grudnia 2011 r. zawarto trzy umowy o współpracy w zakresie świadczenia usług reklamowych 

pomiędzy Kino Polska TV S.A. a At Media Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie („Broker”) łącznie spełniających 

kryterium umowy znaczącej. Spółka szacuje, iż ogólna wartość tychże umów przekroczy 10% kapitałów 

własnych Kino Polska TV S.A., tj. kwotę ok. 4 mln zł. Zawarcie umów związane są ze zbliżającym się końcem 

okresu obowiązywania umowy (wygasa z dniem 31.12.2011 r.)  zawartej pomiędzy Spółką a Brokerem 

02.01.2009 r., przedmiotem której jest świadczenie usług reklamowych zarówno na rzecz programu 

telewizyjnego Kino Polska, jak i FilmBox – umowa ta, została opisana w Prospekcie Emisyjnym Spółki 

zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dn. 25 lutego 2011 r. Wobec powyższego, a także w 

wyniku podjętej przez Zarząd Spółki decyzji o rozpoczęciu (począwszy od stycznia 2012 r.) sprzedaży czasu 

reklamowego na antenie kanału Kino Polska Muzyka, strony ustaliły, iż zawarte zostaną trzy umowy, 

obejmujące swym zakresem usługi reklamowe odrębnie na każdy z programów produkowanych przez Spółkę - 

Kino Polska, Kino Polska Muzyka i FilmBox. Najistotniejszą, pod względem wartości, jest umowa dotycząca 

sprzedaży czasu reklamowego na kanale Kino Polska.  Zgodnie z zapisami wskazanych powyżej umów, Spółka 

wykonywała będzie czynności umożliwiające At Media sp. z o.o. nabywanie usług reklamowych (tj. emisji 

reklam oraz akcji specjalnych polegających na bezpośredniej lub pośredniej promocji towarów i usług lub 

innych wartości) z prawem ich dalszego zbywania we własnym imieniu i na rzecz osób trzecich – do czego, na 

mocy niniejszych umów Broker się zobowiązał. Kino Polska TV S.A. zobligowała się także do nie zbywania 

usług reklamowych na rzecz innych podmiotów, za wyjątkiem:  

 świadczenia usług reklamowych na rzecz osób trzecich w drodze barteru, 

 świadczenia usług reklamowych na podstawie umów dotyczących akcji specjalnych zawartych  

z podmiotami nie prowadzącymi bezpośredniej lub pośredniej współpracy z At Media sp. z o.o., 

 umów, których przedmiotem jest emisja filmów telesprzedaży, 

 umów zawartych bezpośrednio przez Spółkę z podmiotami, z którymi Broker prowadzi współpracę, 

jednakże mogą one dotyczyć wyłącznie pasma reklamowego nie zarezerwowanego uprzednio przez  

At Media Sp. z  o.o. 

 

Spółka ma obowiązek zapewnienia i utrzymania do stałej dyspozycji dla AT Media sp. z o.o. pasma 

reklamowego  z prawem do wyłącznego korzystania, z wyłączeniem opisanych wyżej wyjątków. Za treść reklam 

odpowiada At Media sp. z o.o. z tym zastrzeżeniem, że Kino Polska TV S.A. ma prawo odmówić nadania 

reklamy mogącej naruszyć obowiązujące przepisy prawa. Umowy precyzują ponadto zasady rezerwacji czasu 

antenowego, współpracy podczas akcji specjalnych i współpracy barterowej. Z tytułu zawartych umów 

wynagrodzenie na rzecz Spółki zostało ustalone jako określony procent przychodów netto z emisji reklam na 

danym programie. Umowy zawarte zostały na czas określony od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r.  

W przypadku rażącego naruszenia danej umowy każda ze stron może ją rozwiązać z zachowaniem  

3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Umowy przewidują możliwość ich 
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automatycznego przedłużenia, na kolejny 3 letni okres. Umowy nie zawierają postanowień odbiegających od 

warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów, a także nie przewidują kar umownych.  

8.2. Stopklatka S.A. 

Umowa z Media Point Group Sp. z o.o. 

Umowa zawarta w dniu 17 marca 2011 roku pomiędzy Stopklatką SA a Media Point Group Sp. z o.o.. Umowa 

dotyczy barterowych kampanii reklamowych realizowanych przez strony na kwotę 159 600,00 zł + VAT. 

 

8.3. Cyfrowe Repozytorium Filmowe sp. z o.o.  

Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o., od dnia wejścia do Grupy Kapitałowej Emitenta  nie zawarło umów 

spełniających kryteria umowy znaczącej.  

 

9. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Grupy Kapitałowej Emitenta  

z innymi podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych 

(papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz 

nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek 

powiązanych oraz opis metod ich finansowania. 

Grupa Kapitałowa Kino Polska TV S.A. składa się z następujących podmiotów: 

 Kino Polska TV S.A. 

 Stopklatka S.A.  

W roku 2011 Kino Polska TV S.A. zwiększyła zaangażowania w kapitale zakładowym Stopklatka S.A.  

w wyniku następujących działań: 

 nabycia 103 255 akcji od Pana Adama Bortnika, na podstawie umów cywilnoprawnych w dwóch 

transzach: 30 czerwca 2011 r. 30.000 akcji, a następnie 21 grudnia 2011 r. 73 255 akcji, 

 objęcia 325 250 akcji nowoemitowanej serii Cna podstawie zapisu z dnia 29 sierpnia 2011 r., 

 zakupu 98 781 akcji podczas transakcji sesyjnych na rynku ASO NewConnect w trakcie minionego 

roku. 

W efekcie powyższego liczba posiadanych przez Kino Polska TV S.A. akcji Stopklatka S.A. zwiększyła się  

w roku 2011 z 1 271 000 do 1 798 286, a procentowy udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu wzrósł 

z 65,21% do 79,04%. 

 Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. 

W grudniu 2011 r. Emitent nabył 90 udziałów stanowiących  60% głosów na zgromadzeniu wspólników CRF za 

łączną kwotę 2 600 010 zł. 

Inwestycje, jakie dokonywane są  w obrębie podmiotów wchodzących w skład Grupy kapitałowej Emitenta 

obejmują udziały/akcje nabyte przez Spółkę w jednostkach zależnych. 
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10. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną z 

podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz 

informacjami określającymi charakter tych transakcji - obowiązek uznaje się za spełniony 

poprzez wskazanie miejsca zamieszczenia informacji w sprawozdaniu finansowym. 

W okresie sprawozdawczym spółki wchodzące w skład Grupy nie zawarły żadnej transakcji z podmiotami 

powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.  

 

11. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących 

kredytów i pożyczek przez spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta, z podaniem co najmniej ich 

kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności. 

W roku 2011 Grupa Kapitałowej Emitenta  posiadała następujące umowy kredytowe  

 

Podmiot 

finansujący 

 Waluta 

kredytu  

 Wielkość 

kredytu/limitu  

 Wartość kredytu na dzień 

bilansowy  

 Warunki 

oprocentowania  

 Termin 

spłaty  

 

Zabezpiecze

nia  

 w 

walucie   w złotych  

Bank Polska Kasa 

Opieki S.A. PLN 3 000 000,00 0,00 0,00 

Wibor 1m 
pierwszego dnia 

miesiąca  + 3% 2012-06-29 

Weksel in 

blanco 

Bank Polska Kasa 

Opieki S.A. PLN 3 000 000,00 0,00 0,00 

Wibor 1m każdego 

dnia   + 2,8% 2012-07-03 

Weksel in 

blanco 

Bank Zachodni 

WBK S.A. PLN 200 000,00 0,00 136 716,21 

Wibor 1m z 
depozytów 

międzybankowych 

+ 4% 2012-04-19 

Weksel in 

blanco 

 Razem kredyty i 

pożyczki              

 

12. Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach przez podmioty  

z Grupy Kapitałowej Emitenta, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek udzielonych 

jednostkom powiązanym emitenta, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju  

i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności. 

Poniższa tabela przedstawia pożyczki udzielone podmiotom z Grupy Kapitałowej Emitenta w roku 2011. 

 

Podstawa 

prawna 

udzielenia 

pożyczki 

Pożyczkodawca Pożyczkobiorca 

Kwota  

i waluta 

pożyczki 

Rodzaj 

pożyczki 

Stopa 

procentowa Termin 

wymagalności 

Umowa 

pożyczki z dn. 

15.12.2011 r. 

Kino Polska  TV S.A. 

Cyfrowe 

Repozytorium 

Filmowe  

Sp. z o.o. 

1 090 000 

PLN 

Pożyczka 

pieniężna 

WIBOR   

1-roczny + 4% 
15.12.2013 

 

Pożyczki udzielone jednostkom spoza Grupy Kapitałowej Emitenta opisane zostały w punkcie 8,32 

Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Emitenta. 
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13. Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach  

i gwarancjach przez spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta, ze szczególnym uwzględnieniem 

poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym emitenta. 

Zgodnie z postanowieniami Umowy Pożyczki zawartej pomiędzy Spółką a Cyfrowym Repozytorium Filmowym 

Sp. z o.o. dn. 15 grudnia 2011 r., Emitent posiada weksl in blanco wraz z deklaracją wekslową, podpisaną jako 

zabezpieczenie wierzytelności Kino Polska TV S.A. z tytułu dzielonej na rzecz CRF pożyczki. 

 

14. Opis wykorzystania przez Grupę Kapitałową Emitenta wpływów z emisji papierów 

wartościowych w okresie objętym raportem do chwili sporządzenia sprawozdania z działalności. 

 14.1. Kino Polska TV S.A.  

 

W okresie sprawozdawczym Emitent nie podjął uchwały o emisji papierów wartościowych. Nie mniej 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 października 2010 r. podjęło uchwałę o  podwyższeniu 

kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B o kwotę nie niższa niż 0,10 zł i nie wyższą niż 400.000 zł 

poprzez emisję nie mniej niż 1 akcji i nie więcej niż 4.000.000 akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. 

Akcje zostały zaoferowane w drodze oferty publicznej na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego 

przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 lutego 2011 r.   

 

W wyniku publicznej oferty Emitent pozyskał 38 000 000,00 zł. 

Kwota przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego 400 000,00 zł. 

Koszty emisji wyniosły 1 940 456,21zł.  

 

Wykorzystanie środków przedstawia poniższa tabela. 

 

Cel emisyjny 

Dotychczas 

wykorzystane 

środki  

Środki 

przeznaczone na 

realizację danej 

inwestycji  

 

Utworzenie programu 

Kino Polska Muzyka 

2,2 mln zł 2 - 3,5 mln zł 

Inwestycje w produkcję programów z 

rodziny FilmBox 

10,84 mln zł 6 - 10,84 mln zł 

Zakup infrastruktury technicznej 

(urządzeń i programów) 

5 mln zł 3 - 5 mln zł 

Produkcja filmowa 1,5 mln zł 2 - 5 mln zł 

Utworzenie programu Kino Polska HD  2,6 mln zł 7 - 14 mln zł 

SUMA 22,14 mln  
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14.2. Stopklatka S.A. 

W okresie sprawozdawczym walne zgromadzenie Stopklatka S.A w dniu 29 czerwca 2011r. podjęło uchwałę  

o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z prawem poboru. Kapitał zakładowy został 

podwyższony o kwotę nie wyższą niż 487.261 zł (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt 

jeden złotych) poprzez emisję nie więcej niż 487.261 akcji zwykłych na okaziciela serii C. Prawu poboru 

podlega 487.261 zł (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na 

okaziciela serii C o wartości nominalnej równej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda. W wyniku 

przeprowadzonej oferty publicznej zostało objętych 326.201 (trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście jeden) 

sztuk akcji serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) za akcję, w wyniku czego kapitał zakładowy 

Spółki został podwyższony o kwotę 326.201,00 zł (trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście jeden złotych). 

Stopklatka pozyskała kwotę 1 115 607,42 zł. 

 

Spółka, wykorzystując środki pozyskane podczas debiutu giełdowego w roku 2010 oraz środki własne, przez 

cały 2011 rok prowadziła prace rozwojowe Portalu. Wydatki związane z tymi pracami rejestrowane były jako 

rozliczenia międzyokresowe, a z chwilą zakańczania poszczególnych etapów działań, jako koszty zakończonych 

prac projektowych w aktywach bilansu. Specyfika prowadzenia portalu internetowego wiąże się z koniecznością 

jego ustawicznego rozwijania i modernizacji. 

Spośród przeprowadzonych prac najważniejsze to: 

 uruchomienie mechanizmu oceniania i opisywania zdjęć przez użytkowników; 

 integracja Portalu z serwisami społecznościowymi, głównie z Facebookiem (m.in. logowanie do Portalu 

kontem Facebooka, przyciski „Lubię to”, możliwość wizualizowania na tablicach użytkowników 

Facebooka aktywności na Portalu), a także Google+; 

 wdrożenie mechanizmu rekomendacji filmowych; 

 modernizacja i reorganizacja szeregu makiet i funkcjonalności stron; 

 poprawienie wydajności funkcjonowania Portalu poprzez wprowadzenie szeregu zmian  

w oprogramowaniu źródłowym; 

 zmodernizowanie mobilnej wersji Portalu: m.stopklatka.pl; 

 zmiana odtwarzacza wideo, pozwalająca na wygodniejsze prezentowanie zarówno samych treści 

multimedialnych, jak i przekazów marketingowych; 

 prace nad modułem pozwalającym użytkownikom Portalu na uzupełnianie informacji o filmach  

w bazie. 

W 2011 roku nastąpiło też rozpoczęcie prac, których celem jest budowanie platformy internetowej, w ramach 

której Portal zostanie zmodernizowany technologicznie i przystosowany do dalszego rozwoju. Na ten cel zostaną 

głównie przeznaczone środki pozyskane w trakcie emisji akcji serii C. 

Spółka posiada zakupioną licencję na technologię awatarową, do której wdrożenia trwają obecnie 

przygotowania. 

Podjęto również prace nad aplikacjami wykorzystującymi zasoby portalu. W tym celu między innymi pod 

koniec listopada Spółka sfinalizowała także zakup aplikacji mobilnej, na bazie której budowana będzie 

platforma portalu na urządzenia z systemem Android. 
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15. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym  

a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok. 

  

Prognoza wyników 

finansowych  

z dn. 14.11.2011 r.  

Osiągnięte wyniki 

finansowe  

Różnica 

kwotowa 

Różnica 

procentowa 

Przychody ze 

sprzedaży 81 200 000 84 726 941,17  3 526 941,17  4,34%  

EBIT 
9 300 000 9 806 441,81  506 441,81  5,45%  

EBITDA 11 800 000 13 235 537,41  1 435 537,41  12,17%  

Zysk netto 9 000 000 8 383 800,39  616 199,61  -6,85%  

 

Wzrost EBITDA o 12,17% był podyktowany w głównej mierze zwiększeniem odpisów amortyzacyjnych  

w ostatnich dwóch miesiącach roku 2011 jak również wzrostem ok. 4,34% przychodów ze sprzedaży. 

Spadek zysku netto o 6,85% jest wynikiem odnotowanej straty netto spółki zależnej Stopklatka S.A., która na 

koniec roku 2011 wyniosła 619 543,78 zł. 

 

16. Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym 

uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie 

ewentualnych zagrożeń i działań, jakie Grupa Kapitałowa Emitenta podjęła lub zamierza podjąć 

w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom. 

Ocena zarządzania zasobami finansowymi Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. dokonano w oparciu o dane 

zamieszczone w sprawozdaniu finansowym za rok 2011.  

Struktura bilansu 

Sumy bilansowe ulegają systematycznemu zwiększeniu z roku na rok, w 2011 nastąpił 143,39% wzrost tej 

pozycji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Pozycję dominującą w strukturze aktywów stanowią aktywa trwałe 

(blisko 50,40% aktywów ogółem), na które składają się głównie Wartości Niematerialne i Prawne, co wynika  

z działalności operacyjnej Grupy oraz w jednostce dominującej inwestycje związane ze strategią w zakresie 

budowy grupy mediowej poprzez zakup pakietu akcji spółki Stopklatka. W strukturze pasywów następuje 

systematyczny wzrost udziału kapitału własnego w finansowaniu majątku Grupy. Wzrost kapitałów własnych 

jest głównie wynikiem zatrzymanych zysków z lat ubiegłych oraz pozyskania kapitału z emisji akcji. Stan 

zobowiązań ulega zmniejszeniu w 2011 roku w porównaniu z rokiem poprzednim, główną pozycję w tym 

obszarze stanowi kredyt w rachunku bieżącym rozliczany w obrębie miesiąca. 

Ocena rentowności 

Rentowność netto kształtuje się na poziomie blisko 9,90% i jest wynikiem wzrostu przychodów w 2011 roku  

w stosunku do roku ubiegłego jak również wzrostem kosztów, w wyniku czego zysk netto spadł około 19,80% . 

Zwiększenie przychodów nastąpiło głównie w wyniku działalności emisyjnej poprzez wzbogacenie oferty 

programowej, działalność dystrybucyjną oraz sprzedaż czasu reklamowego. Rentowność aktywów jak  

i kapitałów własnych kształtuje się na wysokim poziomie – odpowiednio 16,37% i 18,78%, co jest 

potwierdzeniem tendencji rozwojowych Grupy.  
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Ocena płynności 

Wskaźniki płynności bieżącej i przyspieszonej kształtują się na poziomie zbliżonym do optymalnego i wynoszą 

6,88.%. Grupa posiada zdolność do terminowego regulowania swoich bieżących zobowiązań, Zagrożenie utraty 

płynności mogłoby wystąpić w przypadku braku regulowania należności krótkoterminowych przez odbiorców. 

W celu przeciwdziałania zagrożeniu jednostka dominująca zawarła z bankiem prowadzącym jej rachunek 

bieżący umowy, w wyniku których jest w stanie pozyskać w krótkim terminie środki umożliwiające wywiązanie 

się z zaciągniętych zobowiązań krótkoterminowych. 

Ocena zadłużenia 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia kształtuje się na poziomie 8% i stanowi informację o dobrej kondycji finansowej 

Grupy i jej możliwości do samodzielnego finansowania majątku i bieżącej działalności operacyjnej. Udział 

kapitałów w finansowaniu majątku wzrasta z roku na rok. Spłata zobowiązań następuje przeciętnie co 49 dni co 

jest wynikiem wynegocjowanych z dostawcami terminów płatności. 

Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. jest dobra, Grupa nie jest zagrożona utratą 

płynności finansowej, swoje zobowiązania reguluje na bieżąco. W przeważającej części majątek jest 

finansowany udziałem własnym, przy częściowym finansowaniu kapitałem obcym jakim jest udzielony 

krótkoterminowy kredyt w rachunku bieżącym.  

 

17. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych,  

w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian  

w strukturze finansowania tej działalności. 

W roku 2012 Kino Polska TV S.A. zamierza konsekwentnie kontynuować realizację obranych celów 

emisyjnych. 

 

1. Utworzenie programu Kino Polska HD  

Spółka jako nadawca programu Kino Polska, dostrzega zainteresowanie abonentów (widzów) oraz operatorów 

uruchomieniem programu prezentującego dorobek polskiej kinematografii w jakości High Definition (HD). 

Dzięki upowszechnieniu się nowej jakości urządzeń odbiorczych (telewizory, komputery przystosowane do 

prezentacji obrazu w wysokiej rozdzielczości) i przesyłowych coraz więcej abonentów decyduje się na zakup 

dodatkowych programów lub pakietów programów w wersji HD.  

Emitent zamierza utworzyć program Kino Polska HD, wykorzystujący unikatowy i sprawdzony format 

programu Kino Polska, a jednocześnie prezentujący polskie filmy fabularne, dokumentalne, animowane, 

niezależne czy ulubione, kultowe seriale w najlepszej jakości, która odda najwierniej zamiar i wizję ich 

twórców. W tym celu Spółka przeznaczy część środków z emisji na pozyskanie filmów w jakości HD, tj. zakup 

wysokospecjalistycznej usługi konwersji kopii filmowych do kopii w wysokiej rozdzielczości, na bazie 

posiadanej biblioteki licencji.  

W zależności od stopnia zużycia kopii konwersja jednego filmu stanowi wydatek około 100 – 200 tys. zł. Spółka 

otrzymała od operatorów telewizji kablowych i satelitarnych wstępne deklaracje włączenia projektowanego 

programu Kino Polska HD do ich oferty. W związku z wyrażonym przez rynek zainteresowaniem produktem, 

Emitent wdrożył szereg procesów przygotowawczych związanych z kontrolą jakości materiałów video.  

Ponadto, Kino Polska TV S.A., jako podmiot kontrolujący specjalizujące się w rekonstrukcji archiwalnych 

filmów fabularnych Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. („CRF”), ma zamiar wykorzystać doświadczenie 

i zasoby CRF w procesie przygotowywania nowego kanału. 
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2. Inwestycje w produkcję programów z rodziny FILMBOX  

Do końca 2011 roku, realizując przedstawioną strategię działania związaną z utrzymaniem atrakcyjności pakietu 

FilmBox, Spółka przeznaczyła na zakup nowych licencji na treści programowe łączną kwotę ok. 8 mln złotych. 

Spółka będzie kontynuowała research atrakcyjnych treści programowych celem jeszcze efektywniejszego 

konkurowania z innymi ofertami kanałów Premium. 

 

3. Zakup infrastruktury technicznej (urządzeń i programów) 

W 2012 roku Spółka w mniejszym stopniu niż w roku poprzednim planuje zakupy sprzętowe i softwareowe.  

O ile w roku 2011 inwestycje były głównie związane z gwałtownym przyrostem produkowanych kanałów  

i zakończeniem cyklu serwisowego pewnej części systemów emisyjnych, o tyle inwestycje w roku 2012 

związane będą głównie z systemami wspomagania zarządzania, postprodukcji i kontroli jakości. 

 

Zgodnie z założeniami Kino Polska TV S.A. inwestycje te będą finansowane wpływami z emisji akcji serii B. 

Posiadane środki, są w ocenie Zarządu Spółki wystarczające do realizacji obranych celów. 

 

Stopklatka SA  w roku 2012 realizowała będzie kolejny etap prac związanych z rozwojem prowadzonego przez 

spółkę portalu Stopklatka.pl. Na ten cel przeznaczyła środki pozyskane z emisji akcji serii C. 

 

18. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności Grupy 

Kapitałowej Emitenta za rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub 

nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik. 

Czynniki mające wpływ na działalność Grupy Kapitałowej opisane zostały w punkcie 1.1.  

Ponadto wpływ na osiągnięty wynik finansowy miała strata netto Stopklatka S.A. – spółki zależnej od Emitenta. 

Na koniec grudnia 2011 r. wyniosła ona 619 543,78 zł. Jest to konsekwencja spadku przychodów ze sprzedaży 

treści do usług mobilnych, wynikającego głównie z przyjęcia bardzo ostrożnej polityki przez jednego  

z kluczowych odbiorców treści mobilnych w stosunku do swoich klientów. W celu przeciwdziałania temu 

zjawisku wiosną 2011 r. przeprowadzona została restrukturyzacja, dzięki której z kwartału na kwartał udaje się 

obniżać stratę netto Stopklatka S.A.  

Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na wynik finansowy Grupy był znaczny spadek przychodów 

reklamowych. Jest to rezultat ogólnego zachwiania równowagi na rynku reklamy w Polsce, a także spadku 

oglądalności flagowego kanału Emitenta – Telewizji Kino Polska. Spadek ten w głównej mierze spowodowało 

umacnianie się na rynku kanałów tematycznych o zbliżonej ofercie programowej. W celu zniwelowania tego 

zjawiska, Spółka urozmaiciła ramówkę Telewizji Kino Polska, poprzez wprowadzenie do niej nowych, 

interesujących pasm tematycznych. Działania te przyniosły oczekiwane efekty w postaci wzrostu oglądalności. 

Ponadto Emitent od stycznia 2012 r. rozpoczął sprzedaż czasu reklamowego na antenie stacji Kino Polska 

Muzyka. 
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19. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju 

przedsiębiorstwa spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta oraz opis perspektyw 

rozwoju działalności Grupy Kapitałowej Emitenta co najmniej do końca roku obrotowego 

następującego po roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe zamieszczone 

w raporcie rocznym, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej. 

 

19.1. Kino Polska TV S.A. 

W roku 2011 Spółka wdrożyła szereg zmian zarówno na poziomie operacyjnym jak i organizacyjnym, które 

będą kontynuowane w roku 2012.  

 

W obrębie wewnętrznym miała miejsce istotna reorganizacja pod kątem zwiększenia możliwości operacyjnych 

w obliczu rosnącej ilości produkowanych telewizyjnych kanałów tematycznych dedykowanych na obszar 

Europy Centralnej i Wschodniej, a także rosnących wymagań rozwijanego przez Spółkę w partnerstwie z SPI 

International segmentu produktów i usług  OTT TV (Over The Top TV).  

W roku 2012 Spółka będzie kontynuowała rozpoczęte wdrożenia informatycznych systemów wspomagania 

zarządzania, organizacji produkcji oraz archiwizacji.  

 

Spółka zamierza położyć nacisk na optymalizację wszystkich czynników składowych procesu zarządzania celem 

osiągnięcia efektu synergii pomiędzy nowo wdrożonymi systemami informatycznymi a tradycyjnymi 

elementami łańcucha działań firmy z sektora TV. 

W bieżącym roku Spółka planuje także wdrożenie systemu automatyzacji kontroli jakości i weryfikacji 

materiałów video. Pozwoli to w znaczącym stopniu przyspieszyć i wyeliminować czynniki błędu z systemu 

oceny wizualnej materiałów emisyjnych, zwłaszcza tych przeznaczonych dla kanałów z rodziny Kino Polska.  

 

W obrębie czynników zewnętrznych perspektywy rozwojowe Spółki zostaną w dużej mierze zdeterminowane 

przez  przewidywany na rok 2012 przełom związany z osiągnięciem efektu skali nowych kanałów dystrybucji 

OTT, co może mieć istotny wpływ na sytuację ‘tradycyjnych’ kanałów dystrybucji telewizji płatnej jak DTH  

i CATV. Przewidując taki rozwój otoczenia rynkowego, w 2011 roku Spółka opracowała i z powodzeniem 

wdrożyła własny projekt Over-The-Top, mini platformę FilmBox Live oferującą w pierwszej fazie obecności na 

rynku subskrypcyjny pakiet kontentu VOD, natomiast docelowo także telewizyjne kanały Live. Nie bez wpływu 

na cały rynek, a co za tym idzie również na perspektywy rozwojowe Spółki w obszarze DTH i CATV bez 

wątpienia będą miały dwie istotne transakcje jakie miały miejsce na polskim rynku telewizyjnym w roku 

minionym, czyli fuzja Canal+ Cyfrowy  z ITI oraz przejęcie operatora Aster przez Liberty Global. Kanały 

produkowane przez Spółkę obecne są ofercie obu wymienionych podmiotów. Spółka z wielką uwagą śledzi 

również sytuację wokół akwizycji Polkomtel przez Cyfrowy Polsat, czego efektem może stać się istotne 

poszerzenie rynku OTT. 

 

19.2. Stopklatka S.A. 

Czynniki wewnętrzne istotne dla rozwoju Stopklatka S.A.: 

 Budowanie struktur operacyjnych w Warszawie, 

 Nawiązanie współpracy z ekspertami wspierającymi rozwój portalu, 

 Uznana marka w branży, patronaty nad dużą liczbą wydarzeń filmowych, 



 - 45 - 

 Przynależność do grupy medialnej, 

 Poszerzanie asortymentu treści, 

 Stabilna oglądalność i pozycja w obszarze portali filmowych, 

 Konieczność zwiększenia znajomości marki wśród masowego odbiorcy. 

Czynniki zewnętrzne istotne dla rozwoju Stopklatka S.A.: 

 Wzrost udziału reklamy internetowej w strukturze rynku reklamowego, 

 Ciągła ekspansja internetu jako narzędzia komunikacji. 

 

19.3. Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. 

Rozwój programów rekonstrukcji polskiej kinematografii, inicjowanych przez Ministerstwo Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego będzie miał istotny wpływ na wielkość i liczbę zleceń, które obejmą CRF w roku 

2012 oraz pierwszym półroczu 2013. Do końca roku 2012 planowane jest podwojenie katalogu licencji  

będącymi w obrocie CRF.  

Kolejne programy rekonstrukcyjne przyniosą możliwość rozwoju działalności spółki na polu usług archiwizacji, 

tworzenia opracowań oraz obrotu licencjami. 

 

20. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i jego Grupą 

Kapitałową. 

W analizowanym okresie nie nastąpiły istotne zmiany w podstawowych zasadach zarządzania 

przedsiębiorstwami z Grupy Kapitałowej Spółki. 

 

21. Informacja o wszelkich umowach zawartych między Emitentem oraz spółkami z Grupy 

Kapitałowej Emitenta a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich 

rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich 

odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie. 

Na mocy uchwały Rady Nadzorczej, każdemu z Członków Zarządu Kino Polska TV S.A. w przypadku 

odwołania z zajmowanej funkcji przysługuje odszkodowanie w wysokości 360.000 zł netto. 

 

 

22. Informacja o wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów 

motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na 

obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, 

naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, 

odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie 

emitenta, bez względu na to, czy odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z 

podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki 
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współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród 

otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych; jeżeli 

odpowiednie informacje zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym - obowiązek uznaje 

się za spełniony poprzez wskazanie miejsca ich zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym. 

Wynagrodzenie członków zarządu Emitenta uzyskane w 2011 roku kształtowało się w następujących sposób 

(dane w PLN):  

 

Wynagrodzenia 

członków 

zarządu 

Z tytułu 

powołania 

Z tytułu 

umowy 

o pracę 

Z tytułu 

premii, 

nagród, 

Działalność 

gospodarcza 

Piotr Reisch 506 268,00 - 288 743,00 - 

Bogusław 

Kisielewski  504 217,00 16 497,60 288 743,00 - 

 

Wynagrodzenie członków rady nadzorczej Emitenta w 2011 roku kształtowało się w następujących sposób (dane 

w PLN): 

 

Wynagrodzenia 

Rady nadzorczej 

Z tytułu 

powołania 

Z tytułu umowy 

o pracę 

Z tytułu 

premii, 

nagród, 

Działalność 

gospodarcza 

Loni Farhi 1 000,00 - - - 

Stacey Sobel 1 000,00 - - - 

Krzysztof Seweryn  

Szymański 1 000,00 - - - 

Witold Antoni 

Adamek 1 000,00 - - - 

Piotr Robert Skrzyp 1 000,00 - - - 

Piotr Orłowski 17 545,07 - - - 

 

Pan Piotr Reisch nie uzyskał w roku 2011 jakiegokolwiek wynagrodzenia lub świadczeń w naturze od spółki 

zależnej Emitenta, z tytułu świadczonych usług.  

 

Pan Bogusław Kisielewski nie uzyskał w roku 2011 jakiegokolwiek wynagrodzenia lub świadczeń w naturze od 

spółki zależnej Emitenta, z tytułu świadczonych usług. 

 

Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta w roku 2011 nie otrzymywali od Emitenta jakiegokolwiek 

wynagrodzenia lub świadczeń w naturze.   

 

Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta w roku 2011 nie uzyskali od spółki zależnej Emitenta jakiegokolwiek 

wynagrodzenia lub świadczeń w naturze.  

 

23. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) emitenta oraz akcji  

i udziałów w jednostkach powiązanych emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających  

i nadzorujących emitenta. 
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23.1. Kino Polska TV S.A. 

Stan posiadania akcji Kino Polska TV S.A. przez osoby nadzorujące i zarządzające na dzień przekazania 

niniejszego sprawozdania przedstawia się następująco: 

 

 

Imię                               

i Nazwisko 

Liczba akcji  

/wartość nominalna w PLN Liczba głosów Udział procentowy  

w ogólnej liczbie głosów 
Udział procentowy  

w kapitale zakładowym 

 stan na 

19.03.2012 r. 

stan na 

31.12.2011 r. 

stan na 

19.03.2012 r. 

stan na 

31.12.2011 r. 

stan na 

19.03.2012 r. 

stan na 

31.12.2011 r. 

stan na 

19.03.2012 r. 

stan na 

31.12.2011 r. 

Piotr Reisch 

739 500 / 

73 950 PLN   

739 500 / 

73 950 PLN 739 500 739 500 5,33% 5,33% 5,33% 5,33% 

Bogusław 

Kisielewski 

26 428 / 

2 642,80 PLN 

95 778 / 

9 577,80 PLN 26 428 95 778 0,19% 0,69% 0,19% 0,69% 

 

Pan Piotr Reisch prezes zarządu Emitenta posiada 21 udziałów SPI International Polska sp. z o.o. o łącznej 

wartości nominalnej 26 250 zł, co stanowi 0,43% udziału w kapitale.  

 

Pan Loni Farhi – przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta posiada 15% Udziałów w SPI UK Ltd, co stanowi 

15% udziału w kapitale.  

 

SPI UK Ltd. jest spółką posiadającą 100% kapitału zakładowego i głosów w SPI International N.V. z siedzibą  

w Antylach Holenderskich. Spółka SPI International N.V. posiada 100% kapitału zakładowego i głosów  

w Cooperative SPI International U.A. z siedzibą w Holandii, która to spółka posiada 99,17% kapitału 

zakładowego i głosów w SPI International Polska sp. z o.o. – większościowego akcjonariusza Emitenta.  

 

 

23.2. Stopklatka S.A. 

 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu stan posiadania akcji Stopklatka S.A. przez osoby nadzorujące  

i zarządzające Emitenta na dzień przekazania niniejszego sprawozdania przedstawia się następująco: 

 

 

Imię i 

Nazwisko 

 

Stanowisko 

 

Liczba 

akcji 

Udział w ogólnej liczbie 

głosów WZA Stopklatka 

S.A. (%) 

Udział w kapitale 

zakładowym Stopklatka S.A 

Bogusław 

Kisielewski 

Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Stopklatka S.A. 

/Członek Zarządu Kino Polska TV S.A. 

757 / 757 

PLN 
0,03% 0,03% 

 

 

23.3. Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o.  

Osoby nadzorujące i zarządzające Emitenta na dzień przekazania niniejszego sprawozdania nie posiadają 

udziałów Cyfrowego Repozytorium Filmowego Sp. z o.o. 
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24. Informacje o znanych emitentowi umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym),  

w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez 

dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy w spółkach wchodzących w skład Grupy 

Kapitałowej Emitenta. 

Emitentowi nie są znane takie umowy.  

 

25. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych w Grupie Kapitałowej Emitenta. 

W Grupie Kapitałowej nie ma programów akcji pracowniczych.  

 

26. Informacje o dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania 

sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego lub 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa, 

wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub 

należnym za rok obrotowy odrębnie za: badanie rocznego sprawozdania finansowego, inne usługi 

poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego, usługi doradztwa podatkowego, 

pozostałe usługi. 

Grupa zawarła umowy z System Rewident Sp. z o.o. o badanie i ocenę sprawozdania finansowego 

jednostkowego i skonsolidowanego oraz przegląd półroczny dnia 10 grudnia 2010r. Umowa ta obejmuje badanie 

sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za okres zakończony 31 grudnia 2010r. oraz 

przegląd półroczny jednostkowy i skonsolidowany za okres zakończony 30 czerwca 2011r. Spółka dominująca 

zawarła umowę z Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o.  o badanie i ocenę 

sprawozdania finansowego dnia 2 sierpnia 2010r. Umowa ta obejmuje badanie sprawozdania finansowego za 

okres zakończony 30 czerwca 2010r. Spółka dominująca zawarła umowę z Instytut Studiów Podatkowych 

Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o.  o badanie i ocenę sprawozdania finansowego wg MSR/MSSF dnia 

2 sierpnia 2010r. Umowa ta obejmuje badanie sprawozdania finansowego wg MSR/MSSF za okres zakończony 

30 czerwca 2010r.  Kino Polska TV zawarła również inne umowy z Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski 

i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o.  o świadczenie dodatkowych usług związanych z badaniem i weryfikacją danych 

umieszczanych w prospekcie emisyjnym. 

 

W dniu 08 grudnia 2011 Spółka zawarła umowę z System Rewident Sp. z o.o., obejmującą swym zakresem 

badanie i ocenę sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za okres 01 stycznia 2011 r. - 31 

grudnia 2011 r. 

 
   31.12.2011   31.12.2010 

Obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego 80 000,00                                       53 000,00  

Przegląd i badanie półroczne sprawozdania finansowego 15 000,00 20 000,00 

Inne usługi poświadczające -                                       84 540,00  

Usługi doradztwa podatkowego -                                                    -    

Pozostałe usługi -                                                    -    

RAZEM 95 000,00 157 540,00 
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27. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu, w tym z punktu 

widzenia płynności Grupy Kapitałowej Emitenta. 

Skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2011 r. 

 
rok zakończony  

31 grudnia 2011 

%sumy bilansowej 

na 31 grudnia 2011 

AKTYWA   

Aktywa trwałe   

Rzeczowe aktywa trwałe 7 579 840,87 10,43% 

Inwestycyjne długoterminowe 104 878,05 0,15% 

Wartość firmy 6 016 373,88 8,28% 

Wartości niematerialne 22 821 469,30 31,41% 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - - 

Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe) - - 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 

(długoterminowe) 

11 880,00 0,02% 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 80 474,00 0,11% 

   

 36 614 916,10 50,40% 

   

Aktywa obrotowe   

Zapasy 425 122,49 0,58% 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 17 463 485,88 24,04% 

Należności z tytułu podatku dochodowego - - 

Rozliczenia międzyokresowe 2 484 560,16 3,42% 

Pochodne instrumenty finansowe - - 

Pozostałe aktywa finansowe  - - 

Pozostałe aktywa niefinansowe  - - 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 15 663 589,95 21,56% 

   

 36 036 758,48 49,60% 

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do 

sprzedaży 

  

   

SUMA AKTYWÓW 72 651 674,58 100% 

   

   

   

PASYWA   

Kapitał własny (akcjonariusze jednostki dominującej) 66 025 650,92 90 88% 

Kapitał własny (akcjonariusze mniejszościowi) 763 733,44 1,05% 

 

Kapitał podstawowy 1 387 000,00 1,91% 

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości 

nominalnej   

Akcje własne - - 

Pozostałe kapitały  51 094 726,57 70,33% 

Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty 13 543 924,36 18,64% 

   

 66 789 384,36 91,93% 

Zobowiązania długoterminowe   

Oprocentowane kredyty i pożyczki - - 

Rezerwy - - 
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Pozostałe zobowiązania finansowe 372 452,57 0,51% 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 71 270,06 0,10% 

Rozliczenia międzyokresowe - - 

   

 443 722,63 0,61% 

Zobowiązania krótkoterminowe   

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

zobowiązania 

4 622 506,66 6,36% 

Kredyty i pożyczki 136 716,21 0,19% 

Pozostałe zobowiązania finansowe 237 984,50 0,33% 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 176 001,00 0,25% 

Rozliczenia międzyokresowe 25 000,00 0,03% 

Rezerwy 220 359,22 0,30% 

   

 5 418 567,59 7,46% 

Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi 

zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 

  

   

Zobowiązania razem 5 862 290,22 8,07% 

   

SUMA PASYWÓW 72 651 674,58 100% 
   

 

28. Informacje o ważniejszych zdarzeniach mających znaczący wpływ na działalność oraz wyniki 

finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta w roku obrotowym lub których wpływ jest możliwy  

w następnych latach. 

Opis czynników mających wpływ na działalność Grupy Kapitałowej Emitenta znajduje się w punkcie 1.1. 

29. Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych 

w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta w danym roku obrotowym. 

Grupa Kapitałowa nadwyżki finansowe lokuje w lokatach terminowych oprocentowanych 3,50% - 3,98% 

30. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających 

konsolidacji oraz opis zmian w organizacji grupy kapitałowej emitenta wraz z podaniem ich 

przyczyn. 

W okresie sprawozdawczym Grupę Kapitałową Emitenta tworzą:  

1) Kino Polska TV S.A.  

2) Stopklatka S.A. - Emitent posiada 1 798 286 akcji, co stanowi 79,04% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 

79,04% udziału w kapitale zakładowym Stopklatka S.A.; 

3) Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. - Emitent posiada 90 udziałów, co stanowi 60% głosów na 

zgromadzeniu wspólników oraz 60% udziału w kapitale zakładowym tej spółki.  

Zmiany w Grupie Kapitałowej w okresie sprawozdawczym polegały na nabyciu 60% udziałów w kapitale 

zakładowym Cyfrowego Repozytorium Filmowego Sp. z o.o.  

CRF posiada ugruntowaną wiedzę oraz doświadczenie, dzięki którym stale poszerza swoje aktywa  

o wykonywane we własnym zakresie nowe rekonstrukcje filmowe. Odrębnym obszarem działalności tejże spółki 

jest dystrybucja kopii cyfrowych materiałów audiowizualnych. Dzięki nabyciu udziałów w Cyfrowym 
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Repozytorium Filmowym Sp. z o.o.,  Emitent pozyska zarówno atrakcyjny kontent do nowopowstającego kanału 

telewizyjnego Kino Polska HD, jak również możliwość jego wykorzystywania na innych polach eksploatacji, 

takich jak: dystrybucja kinowa, usługi Video on Demand oraz wydawnictwo DVD i Blu-ray. 

  

31. Charakterystyka polityki w zakresie kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta. 

Charakterystyka polityki w zakresie kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta została opisana w punkcie 

1.2. Sprawozdania. 

 

32. Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i 

wartościowym. 

W Grupie Kapitałowej Emitenta nie występują znaczące pozycje pozabilansowe w roku 2011. 

 

 

Warszawa, 16 marca 2012 r. 

 

 

Piotr Reisch- Prezes Zarządu 

 

 

Bogusław Kisielewski- Członek Zarządu 
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 

 
Sprawozdanie finansowe skonsolidowane Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. obejmuje okres od dnia 01 

stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz zawiera dane porównawcze za 2010 r. zakończony 31 grudnia 

2010 r. 

W roku 2011 Kino Polska TV S.A. zwiększyło z 65,21% do 79,04% udziałów w Stopklatka S.A. 

W roku 2011 Kino Polska TV S.A. zakupiło 60% udziałów w Cyfrowym Repozytorium Filmowym Sp. z o.o. 

 

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011 sporządzone zostało zgodnie z MSSF, które zostały zatwierdzone 

przez Komisję Europejską. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę 

Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej 

Sprawozdawczości Finansowej. 

 

Zgodnie z tymi zasadami sprawozdanie finansowe zostało sporządzone, na które składają się: 

 

 Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 1 styczeń 2011 r. - 31 styczeń 2011 r. zamykający się 

zyskiem netto 8 384 tys. zł., 

 Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. wykazujący sumę po 

stronie aktywów i pasywów  72 652 tys. zł., 

 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 1 styczeń 2011 r. - 31 grudnia 2011 r., 

 Sprawozdanie zmian w kapitale własnym za okres 1 styczeń 2011 r. - 31 grudnia 2011 r., 

 Informacje objaśniające. 

 

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z MSSF, zaakceptowanymi przez Unię Europejską oraz 

rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki. 

 

 

Podpisy członków Zarządu 

 

 

 

...……………………………..                                  ………………………………………….. 

 (Piotr Reisch – Prezes Zarządu)                             (Bogusław Kisielewski – Członek Zarządu) 

 

 

                                                                                                     

…...………………………….     

 (Jolanta Orłowska) 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH 

DOCHODÓW 

za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku 

 rok zakończony  

31 grudnia 2011 

rok zakończony  

31 grudnia 2010 

 Nota   

Działalność kontynuowana    

    

Przychody ze sprzedaży usług 3 84 595 541,37 48 453 685,72 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 3 131 399,80 433,00 
  

  

Przychody ze sprzedaży  84 726 941,17 48 454 118,72 

    

Koszt własny sprzedaży 4 (67 601 421,42) (28 403 213,10) 
  

  

Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży  17 125 519,75 20 050 905,62 

    

Pozostałe przychody operacyjne 5 108 046,34 446 871,38 

Koszty sprzedaży 4 (1 141 750,33) (1 134 867,22) 

Koszty ogólnego zarządu 4 (6 114 675,78) (7 973 899,82) 

Pozostałe koszty operacyjne 5.1 (170 698,17) (168 444,79) 
  

  

Zysk/(strata) z działalności operacyjnej  9 806 441,81 11 220 565,17 

    

Przychody finansowe 6 753 048,20 1 402 242,57 

Koszty finansowe  6.1 (410 611,47) (285 201 58) 
  

  

Zysk/(strata) brutto  10 148 878,54 12 337 606,16 

    

Podatek dochodowy 7 (1 765 078,15) (1 883 722,18) 
  

  

Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej  8 383 800,39 10 453 883,98 

    

Działalność zaniechana  - - 

Zysk/(strata) za rok obrotowy z działalności zaniechanej  - - 
  

  

Zysk/(strata) netto za rok obrotowy  8 383 800,39 10 453 883,98 
  

  

  

  

 

Inne całkowite dochody    

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych  - - 

Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży   - - 

Rachunkowość zabezpieczeń  - - 

Skutki aktualizacji majątku trwałego  - - 

Zyski i straty aktuarialne  - - 

Udział w innych całkowitych dochodach jednostek stowarzyszonych  - - 

Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów  - - 
  

  

Inne całkowite dochody (netto)  8 383 800,39 10 453 883,98 

Całkowite dochody ogółem  8 383 800,39 10 453 883,98 

Zysk /(strata) netto za okres  8 383 800,39 10 453 883,98 

Przypisany:    

Akcjonariuszom jednostki dominującej  8 520 369,20 10 436 198,95 

Akcjonariuszom mniejszościowym  (136 568,81) 17 685,03 

Całkowity dochód ogółem:  8 383 800,39 10 453 883,98 

Przypisany:    

Akcjonariuszom jednostki dominującej  8 520 369,20 10 436 198,95 

Akcjonariuszom mniejszościowym  (136 568,81) 17 685,03 

 

Zysk (strata) na jedną akcję    

– podstawowy z zysku za rok obrotowy  0,67 1,06 

– podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej za rok obrotowy  0,67 1,06 

– rozwodniony z zysku za rok obrotowy  0,67 1,06 

– rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej za rok obrotowy  0,67 1,06 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ  

na dzień 31 grudnia 2011 roku 

 Nota 
rok zakończony  

31 grudnia 2011 

rok zakończony  

31 grudnia 2010 

AKTYWA    

Aktywa trwałe    

Rzeczowe aktywa trwałe 12 7 579 840,87 2 635 672,95 

Inwestycyjne długoterminowe 13 104 878,05 - 

Wartość firmy 14 6 016 373,88 4 159 136,27 

Wartości niematerialne 14 22 821 469,30 10 949 490,48 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży  - - 

Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe) 19 - - 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 

(długoterminowe) 

21 11 880,00 11 880,00 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 7 80 474,00 77 274,46 
    

  36 614 916,10 17 833 454,16 
    

Aktywa obrotowe    

Zapasy 20 425 122,49 47 340,61 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 21 17 463 485,88 8 750 778,16 

Należności z tytułu podatku dochodowego 21 - 324 221,55 

Rozliczenia międzyokresowe 21 2 484 560,16 2 061 741,68 

Pochodne instrumenty finansowe  - - 

Pozostałe aktywa finansowe  19 - - 

Pozostałe aktywa niefinansowe   - - 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 22 15 663 589,95 832 797,81 
    

  36 036 758,48 12 016 879,81 

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży   - 
    

SUMA AKTYWÓW  72 651 674,58 29 850 333,97 
    

    

PASYWA    

Kapitał własny (akcjonariusze jednostki dominującej)  66 025 650,92 21 805 575,06 

Kapitał własny (akcjonariusze mniejszościowi)  763 733,44 672 206,90 

 

Kapitał podstawowy 23.1 1 387 000,00 987 000,00 

Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 23.2 35 659 543,79 - 

Akcje własne  - - 

Pozostałe kapitały  23.3 15 435 182,78 6 418 097,46 

Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty 23.4 13 543 924,36 14 400 477,60 
    

  66 789 384,36 22 477 781,96 

Zobowiązania długoterminowe    

Oprocentowane kredyty i pożyczki 26 - - 

Rezerwy 26 - - 

Pozostałe zobowiązania finansowe 27 372 452,57 261 804,99 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 71 270,06 6 814,37 

Rozliczenia międzyokresowe  - - 
    

  443 722,63 268 619,36 

Zobowiązania krótkoterminowe    

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 27 4 622 506,66 4 195 940,08 

Kredyty i pożyczki 26 136 716,21 1 895 138 93 

Pozostałe zobowiązania finansowe 27 237 984,50 132 206,50 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego  176 001,00 - 

Rozliczenia międzyokresowe 27 25 000,00 665 463,27 

Rezerwy 24 220 359,22 215 183,87 
    

  5 418 567,59 7 103 932,65 

Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi 

zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 

 - - 

    

Zobowiązania razem  5 862 290,22 7 372 552,01 
    

SUMA PASYWÓW  72 651 674,58 29 850 333,97 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW 

PIENIĘŻNYCH 

za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku 

 Nota 31 grudnia 2011  31 grudnia 2010 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej    

Zysk/(strata) netto  8 383 800,39 10 453 883,98 
    

Korekty o pozycje:    

Amortyzacja 4 3 429 095,60 2 535 569,45 

Odsetki i dywidendy, netto 6 -6.1 (132 218,73) (34 576,13) 

Korekta z tytułu nabycia jednostki zależnej  - (1 385 965,00) 

(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej  (9 814,43) - 

(Zwiększenie)/zmniejszenie stanu należności  (8 687 930,45) (1 302 300,05) 

(Zwiększenie)/zmniejszenie stanu zapasów  (377 781,88) (6 652,37) 

Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu zobowiązań   (977 778,79) (483 667,51) 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 21/27 (1 187 507,01) (1 651 817,24) 

Zmiana stanu rezerw 24 5 175,35 (79 366,13) 

Podatek dochodowy zapłacony  - - 

Pozostałe  (247 182,79) (37 228,33) 
  

  

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej   197 857,26 8 007 880,67 
  

  

    

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej    

Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych  114 775,90 - 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych  (18 751 093,27) (3 772 972,22) 

Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych  - - 

Nabycie nieruchomości inwestycyjnych  - - 

Sprzedaż inwestycji w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i 
wspólnych przedsięwzięciach  - - 
Nabycie inwestycji w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i 
wspólnych przedsięwzięciach  - - 

Sprzedaż pozostałych aktywów finansowych  - - 

Nabycie pozostałych aktywów finansowych  - - 
Nabycie inwestycji w jednostkach zależnych, stowarzyszonych po 
potrąceniu przejętych środków pieniężnych  (2 594 899,04) (3 466 247,21) 

Dywidendy otrzymane  - - 

Odsetki otrzymane  714 189,40 - 

Spłata udzielonych pożyczek  550 000,00 - 

Udzielenie pożyczek  (800 000,00) - 

Pozostałe  (104 878,05) - 
  

  

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  (20 871 905,06) (7 239 219,43) 
  

  

    

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej    

Wpływy z tytułu emisji akcji  37 592 796,21 - 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego  (162 277,59) (124 477,43) 

Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/ kredytów  1 36 716,21 1 754 218,92 

Spłata pożyczek/ kredytów  (1 895 138,93) (1 828 318,44) 

Dywidendy wypłacone   - - 

Odsetki zapłacone  (180 207,86) (64 406,48) 

Inne wypływy finansowe  - - 

Pozostałe  12 951,90 10 000,00 
  

  

Środki pieniężne netto z działalności finansowej  (35 504 839,04) (252 983,43) 
  

  

    

Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów   14 830 792,14 515 677,81 

Różnice kursowe netto    

Środki pieniężne na początek okresu  832 797,81 317 120,00 
  

  

Środki pieniężne na koniec okresu  15 663 589,95 832 797,81 
  

  

Ś 
 

  

O ograniczonej możliwości dysponowania  325 000,00 327 349,27 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku 

 

 Kapitał podstawowy 

Kapitały z emisji 

akcji powyżej 

wartości nominalnej 

Kapitał zapasowy 
Kapitał 

rezerwowy 

Wyniki lat 

ubiegłych 

Zyski zatrzymane/ 

niepokryte straty 

Kapitały 

jednostki 

dominującej 

Kapitały 

mniejszościowe 

Kapitał własny 

ogółem 

          

Na dzień 1 stycznia 2011 roku 987 000,00 - 6 418 097,46 - 14 400 477,60 - 21 805 575,06 672 206,90 22 447 781,96 

Zmiany polityki (zasad) 

rachunkowości / korekta błędu - - - - - - - - - 

          

Na dzień 1 stycznia 2011 roku 

przekształcone 987 000,00 - 6 418 097,46 - 14 400 477,60 - 21 805 575,06 672 206,90 22 447 781,96 

          

Zysk/(strata) netto za okres - - - - - 8 520 369,20 8 520 369,20 (136 568,81) 8 383 800,39 

Podział WF za rok ubiegły - - 9 017 085,32 - (9 017 085,32) - - - - 

Emisja akcji 400 000,00 37 600 000,00 - - - - 38 000 000,00 - 38 000 000,00 

Koszt emisji akcji - (1 940 456,21) - - - - (1 940 456,21) - (1 940 456,21) 

Odkupienie udziałów 

mniejszościowych - - - - (359 837,12) - (359 837,12) (270 419,59) (630 256,71) 

Korekty konsolidacyjne - - - - - - - - - 

Udziały akcjonariuszy 

mniejszościowych - - - - - - - 498 514,93 498 514,93 

          

Na dzień 31 grudnia 2011 roku 1 387 000,00 35 659 543,79 15 435 182,78 - 5 023 555,16 8 520 369,20 66 025 650,92 763 733,44 66 789 384,36 

          

          

          

Na dzień 1 stycznia 2010 roku 987 000,00 - 6 386 911,27 - 3 995 464,84 - 11 369 376,11 - 11 369 376,11 

Zmiany polityki (zasad) 

rachunkowości / korekta błędu - - - - - - - - - 

          

Na dzień 1 stycznia 2010 roku 

przekształcone 987 000,00 - 6 386 911,27 - 3 995 464,84 - 11 369 376,11 - 11 369 376,11 

          

Zysk/(strata) netto za okres - - - - - 10 436 198,95 10 436 198,95 17 685,03 10 453 883,98 

Podział WF za rok ubiegły - - 31 186,19 - (31 186,19) - - - - 

Emisja akcji - - - - - - - - - 
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Koszt emisji akcji - - - - - - - - - 

Płatności w formie akcji  - - - - - - - - - 

Wypłata dywidendy - - - - - - - 654 521,87 654 521,87 

          

Na dzień 31 grudnia 2010 roku 987 000,00 - 6 418 097,46 - 3 964 278,65 10 436 198,95 21 805 575,06 672 206,90 22 477 781,96 
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INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

1. Informacje ogólne 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Kino Polska TV S.A. obejmuje okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do 

dnia 31 grudnia 2011 r. oraz zawiera dane porównawcze za 2010 r. zakończony 31 grudnia 2010 r.  

 

Spółka Kino Polska TV S.A. powstała w wyniku przekształcenia Spółki z o.o. zgodnie z Uchwałą 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 5 lipca 2010r. sporządzoną aktem notarialnym dnia 5 lipca 

2010r. repertorium A nr 6155/2010. 

 

Spółka Kino Polska TV S.A dnia 3 grudnia 2010r. przejęła 65,21% akcji Stopklatka S.A., a w roku 2011 

zwiększyła swój udział do 79,04% 

 

Spółka Kino Polska TV S.A. dnia 14 grudnia 2011r. nabyła 60% udziałów w Cyfrowym Repozytorium 

Filmowym Sp. z o.o. 

 

W skład grupy Kino Polska TV S.A. wchodzi spółka Stopklatka S.A. oraz Cyfrowe Repozytorium Filmowe 

Sp. z o.o.  

 

Siedziba jednostki dominującej mieści się w Warszawa (02-595), ul. Puławska 61.  

 

Jednostka dominująca jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000363674. 

 

Jednostka dominująca posiada numer statystyczny REGON 015514227. 

Jednostka dominująca posiada numer NIP 5213248560.  

 

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy jest działalność telewizyjna i internetowa. 

2. Identyfikacja skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Spółka będzie  sporządzała skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku z 

dwoma podmiotami. 

3. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki 

W skład Zarządu  jednostki dominującej  na dzień 31 grudnia 2010 roku wchodzili: 

 Prezes Zarządu – Piotr Reich 

 Członek Zarządu – Bogusław Kisielewski 

 

W skład Rady Nadzorczej jednostki dominującej  na dzień 31 grudnia 2010 roku wchodzili: 

 Loni Farhi - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Stacey Sobel - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Piotr Orłowski - Członek Rady Nadzorczej, 

 Witold Antoni Adamek - Członek Rady Nadzorczej, 

 Krzysztof Seweryn Szymański - Członek Rady Nadzorczej. 
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4. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 

4.1. Dokonane osądy i oszacowania 

Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF UE wymaga od Zarządu osądów, szacunków  

i założeń, wpływających na stosowanie przyjętych zasad rachunkowości oraz prezentowane wartości aktywów, 

pasywów, przychodów oraz kosztów, których rzeczywiste wartości mogą różnić się od wartości szacowanej. 

Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiany szacunków księgowych są ujęte 

prospektywnie począwszy od okresu, w którym dokonano zmiany szacunku. 
 

Rzeczowe aktywa trwałe, które kwalifikują się do ujęcia, jako składnik aktywów, początkowo wyceniane są 

według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Spółka przyjęła zasadę dotyczącą sposobu wyceny opartą na 

koszcie. Po początkowym ujęciu pozycji rzeczowych aktywów trwałych, jako składnika aktywów, należy 

wykazywać ją według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonego o zakumulowaną amortyzację oraz 

o zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 

oparta jest na metodzie linowej. 
 

Wartości niematerialne i prawne są to możliwe do zidentyfikowania niepieniężne składniki aktywów, 

nieposiadające postaci fizycznej, nad którymi Spółka sprawuje kontrolę i które przynoszą przyszłe korzyści 

ekonomiczne. Składnik wartości niematerialnych i prawnych początkowo wyceniony jest w cenie nabycia lub 

koszcie wytworzenia. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych odbywa się na zasadzie metody 

liniowej przez okres dwóch lat lub dłużej tak, aby właściwie odzwierciedlać rzeczywisty stopień wyczerpania 

tych aktywów. Prawa majątkowe o nieokreślonym okresie użytkowania nie są amortyzowane. Przesłankami 

ustalenia takiego okresu użytkowania jest ich charakter oraz brak prawnych i rynkowych ograniczeń, co do 

okresu ich publikowania. 

 

4.2. Podstawa wyceny 

Niniejsze skonsolidowane  sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego. 
 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych polskich („PLN”), a wszystkie wartości, 

o ile nie wskazano inaczej, podane są w pełnych PLN. 
 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. 

4.3. Oświadczenie o zgodności 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz MSSF zatwierdzonymi przez UE. MSSF obejmują standardy  

i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz 

Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).  
 

4.4. Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdania finansowego 

Walutą funkcjonalną w Grupie i walutą sprawozdawczą skonsolidowane sprawozdania finansowego jest złoty 

polski.  

5. Ważniejsze zasady rachunkowości 

Zasady (polityka) rachunkowości przedstawione poniżej stosowane były w odniesieniu do wszystkich 

okresów zaprezentowanych w sprawozdaniu finansowym przez Grupę w sposób ciągły. 

 

Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia sprawozdania finansowego są spójne z tymi, 

które zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2010 

roku, z wyjątkiem zastosowania następujących zmian do standardów oraz nowych interpretacji obowiązujących 

dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2011 roku.  
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Poniżej zostały przedstawione nowe lub zmienione regulacje MSR i MSSF oraz nowe interpretacje KIMSF, 
które Spółka zastosowała w bieżącym roku. Ich zastosowanie nie miało istotnego wpływu na sprawozdanie 
finansowe Spółki.  

 

Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja: Klasyfikacja emisji praw poboru – mający 

zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lutego 2010 roku lub później. Zastosowanie tej 

zmiany nie miało wpływu na przedstawioną sytuację finansową ani na wyniki działalności Spółki, 

 

MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych (znowelizowany w listopadzie 2009) – 

mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku lub później. 

Zastosowanie tej zmiany nie miało wpływu na przedstawioną sytuację finansową ani na wyniki działalności 

Spółki, 

 

Zmiany do KIMSF 14 MSR 19 – Limit wyceny aktywów z tytułu określonych świadczeń, minimalne wymogi 

finansowania oraz ich wzajemne zależności: przedpłaty minimalnych wymogów finansowania – mające 

zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku lub później. Zastosowanie tej 

zmiany nie miało wpływu na przedstawioną sytuację finansową ani na wyniki działalności Spółki, 

 

KIMSF 19 Regulowanie zobowiązań finansowych przy pomocy instrumentów kapitałowych – mająca 

zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2010 roku lub później. Zastosowanie tej 

zmiany nie miało wpływu na przedstawioną sytuację finansową ani na wyniki działalności Spółki, 

 

Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz 

pierwszy: ograniczone zwolnienie z obowiązku prezentowania danych porównawczych wymaganych przez MSSF 

7 dla stosujących MSSF po raz pierwszy – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się  

1 lipca 2010 roku lub później. Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na przedstawioną sytuację finansową 

ani na wyniki działalności Spółki, 

 

Zmiany wynikające z przeglądu MSSF (opublikowane w maju 2010 roku) – część zmian ma zastosowanie dla 

okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku. Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na 

przedstawioną sytuację finansową ani na wyniki działalności Spółki, 

 

Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji: transfer aktywów finansowych – mające 

zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku lub później. Zastosowanie tych 

zmian nie miało wpływu na przedstawioną sytuację finansową ani na wyniki działalności Spółki, 

 

Spółka nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego standardu, interpretacji lub zmiany, która 

została opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie. 

 

Zarząd nie przewiduje, aby wprowadzenie powyższych standardów oraz interpretacji miało istotny wpływ na 

stosowane przez Spółkę zasady (politykę) rachunkowości.  

 

6. Nowe standardy interpretacyjne, które zostały opublikowane, a nie weszły jeszcze w życie 

Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły 
jeszcze w życie: 

 

Faza pierwsza standardu MSSF 9 Instrumenty Finansowe: Klasyfikacja i wycena – mająca zastosowanie dla 

okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2015 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego 

sprawozdania finansowego niezatwierdzona przez UE. W kolejnych fazach Rada Międzynarodowych 

Standardów Rachunkowości zajmie się rachunkowością zabezpieczeń i utratą wartości.  
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Zmiany do MSR 12 Podatek dochodowy: Realizacja podatkowa aktywów – mające zastosowanie dla okresów 

rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2012 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego 

sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, 

 

MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe – mający zastosowanie dla okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania 

finansowego niezatwierdzony przez UE, 

 

MSSF 11 Wspólne przedsięwzięcia – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 

stycznia 2013 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony 

przez UE, 

 

MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach – mający zastosowanie dla okresów 

rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego 

sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, 

 

MSSF 13 Wycena według wartości godziwej – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 

1 stycznia 2013 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego 

niezatwierdzony przez UE, 

 

Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających 

się 1 stycznia 2013 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego 

niezatwierdzone przez UE, 

 

Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych: Prezentacja pozycji pozostałych całkowitych 

dochodów – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2012 roku lub później – 

do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, 

 

KIMSF 20 Koszty usuwania nakładu w fazie produkcyjnej w kopalni odkrywkowej– mająca zastosowanie dla 

okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego 

sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, 

 

Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji: Kompensowanie aktywów finansowych i 

zobowiązań finansowych - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 

roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, 

 

Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja: Kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań 

finansowych - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub 

później – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE. 

 

Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz 

pierwszy: znacząca hiperinflacja i usunięcie stałych dat dla stosujących MSSF po raz pierwszy – mające 

zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku lub później – do dnia zatwierdzenia 

niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE.  

 

MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających 

się 1 stycznia 2013 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego 

niezatwierdzony przez UE. 

 

MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólne przedsięwzięcia – mający zastosowanie dla 

okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego 

sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE. 
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Zarząd nie przewiduje, aby wprowadzenie powyższych standardów oraz interpretacji miało istotny wpływ na 

stosowane przez Spółkę zasady (politykę) rachunkowości z wyjątkiem zmian, które będą wynikiem zmian 

wprowadzonych przez MSSF 9. W zakresie MSSF 9 Instrumenty finansowe Spółka obecnie analizuje wpływ 

wprowadzenia tego standardu na sprawozdanie finansowe. 

7. Istotne zasady rachunkowości 

7.1. Zasady konsolidacji  

Przejęcia jednostek i wyodrębnionych części działalności rozlicza się metodą nabycia. Każdorazowo płatność 

przekazana w wyniku połączenia jednostek wyceniana jest w zagregowanej wartości godziwej przekazanych 

aktywów, poniesionych lub przejętych zobowiązań oraz instrumentów kapitałowych wyemitowanych przez 

Grupę w zamian za przejęcie kontroli nad jednostką przejmowaną.  

Koszty bezpośrednio związane z połączeniem jednostek gospodarczych ujmowane są w wyniku finansowym w 

momencie ich poniesienia.  

Dające się zidentyfikować aktywa, zobowiązania i zobowiązania warunkowe jednostki przejmowanej 

spełniające warunki ujęcia zgodnie z MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych” ujmuje się w wartości 

godziwej na dzień przejęcia, z uwzględnieniem wyjątków zawartych w MSSF 3.  

Wartość firmy wynikającą z przejęcia ujmuje się w aktywach i początkowo wykazuje po kosztach, jako wartość 

kosztów przejęcia przekraczającą udział Grupy w wartości godziwej netto dających się zidentyfikować ujętych 

aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych. Jeśli po przeszacowaniu udział Grupy w wartości godziwej 

netto dających się zidentyfikować aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych jednostki przejmowanej 

przekracza koszt połączenia jednostek gospodarczych, nadwyżkę ujmuje się niezwłocznie w wyniku 

finansowym.  

Wyniki finansowe jednostek zależnych nabytych lub sprzedanych w ciągu roku ujmuje się w skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym od/do momentu ich efektywnego nabycia lub zbycia.  

W sprawozdaniach finansowych jednostek zależnych dokonuje się korekt mających na celu ujednolicenie zasad 

rachunkowości stosowanych przez daną jednostkę z zasadami stosowanymi przez pozostałe jednostki Grupy. 

Wszelkie transakcje, salda, przychody i koszty zachodzące między podmiotami powiązanymi objętymi 

konsolidacją podlegają pełnej eliminacji konsolidacyjnej.  

Udziały niesprawujące kontroli prezentowane są odrębnie od kapitału własnego Grupy. Udziału niesprawujące 

kontroli wyceniane są w proporcji do udziału w wartości godziwej nabywanych aktywów netto. W okresach 

kolejnych wartość udziałów niesprawujących kontroli obejmuje wartość rozpoznana początkowo skorygowaną o 

zmiany wartości kapitału jednostki w proporcji do posiadanych udziałów. Całkowity dochód jest alokowany do 

udziałów niesprawujących kontroli nawet wtedy gdy powoduje postanie ujemnej wartości tych udziałów. W 

zmiany w udziale w jednostce zależnej nie powodujące utraty kontroli ujmowane są jako transakcje kapitałowe. 

Wartości księgowe udziału Grupy jak i udziałów niesprawujących kontroli są odpowiednio modyfikowane w 

celu odzwierciedlenia zmian w strukturze udziału. Różnica pomiędzy wartością o jaką modyfikowane jest 

wartość udziałów mniejszości oraz wartością godziwą płatności otrzymanej lub przekazanej ujmowana jest 

bezpośrednio w kapitale własnym Grupy. 

7.2. Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej 

Transakcje wyrażone w walutach obcych w dniu dokonania transakcji ujmowane są w walucie funkcjonalnej 

jednostki z zastosowaniem kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego 

dzień zawarcia transakcji. Przepływy pieniężne wyrażone w walutach obcych w dniu przepływu ujmowane są w 

walucie funkcjonalnej jednostki z zastosowaniem kursu kupna / sprzedaży banku za pośrednictwem którego 

realizowany był dany przepływ. 

Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski złoty są 

przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu 

sprawozdawczego średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe 

z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów) finansowych. 

Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według kosztu historycznego wyrażonego w walucie obcej są 

wykazywane po kursie historycznym z dnia transakcji. 
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7.3. Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych 

o umorzenie oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość początkowa środków trwałych obejmuje 

ich cenę nabycia powiększoną o wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem 

składnika majątku do stanu zdatnego do używania. W skład kosztu wchodzi również koszt wymiany części 

składowych maszyn i urządzeń w momencie poniesienia, jeśli spełnione są kryteria rozpoznania. Koszty 

poniesione po dacie oddania środka trwałego do używania, takie jak koszty konserwacji i napraw, obciążają zysk 

lub stratę w momencie ich poniesienia.  

 

Środki trwałe w momencie ich nabycia zostają podzielone na części składowe będące pozycjami o istotnej 

wartości, dla których można przyporządkować odrębny okres ekonomicznej użyteczności. Częścią składową są 

również koszty generalnych remontów.  

 

Wartość końcową, okres użytkowania oraz metodę amortyzacji składników aktywów weryfikuje się corocznie, 

i w razie konieczności koryguje. Amortyzacja jest naliczana metodą liniową. 

 

Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych może zostać usunięta z bilansu po dokonaniu jej zbycia lub 

w przypadku, gdy nie są spodziewane żadne ekonomiczne korzyści wynikające z dalszego użytkowania takiego 

składnika aktywów. Wszelkie zyski lub straty wynikające z usunięcia danego składnika aktywów z bilansu 

(obliczone jako różnica pomiędzy ewentualnymi wpływami ze sprzedaży netto a wartością bilansową danej 

pozycji) są ujmowane w zysku lub stracie okresu, w którym dokonano takiego usunięcia.  

 

Inwestycje rozpoczęte dotyczą środków trwałych będących w toku budowy lub montażu i są wykazywane 

według cen nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. 

Środki trwałe w budowie nie podlegają amortyzacji do czasu zakończenia budowy i przekazania środka trwałego 

do używania.  

7.4. Wartości niematerialne 

Wartości niematerialne nabyte w oddzielnej transakcji lub wytworzone (jeżeli spełniają rozpoznania dla kosztów 

prac rozwojowych) wycenia się przy początkowym ujęciu odpowiednio w cenie nabycia lub koszcie 

wytworzenia. Cena nabycia wartości niematerialnych nabytych w transakcji połączenia jednostek jest równa ich 

wartości godziwej na dzień połączenia. Po ujęciu początkowym, wartości niematerialne są wykazywane w cenie 

nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. 

Nakłady poniesione na wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie, z wyjątkiem aktywowanych 

nakładów poniesionych na prace rozwojowe, nie są aktywowane i są ujmowane w kosztach okresu, w którym 

zostały poniesione.  

 

Wartości niematerialne o określonym okresie użytkowania są amortyzowane przez okres użytkowania dwóch lat 

lub dłużej oraz poddawane są testom na utratę wartości każdorazowo, gdy istnieją przesłanki wskazujące na 

utratę ich wartości. Okres i metoda amortyzacji wartości niematerialnych o ograniczonym okresie użytkowania 

są weryfikowane przynajmniej na koniec każdego roku obrotowego. Zmiany w oczekiwanym okresie 

użytkowania lub oczekiwanym sposobie konsumowania korzyści ekonomicznych pochodzących z danego 

składnika aktywów są ujmowane poprzez zmianę odpowiednio okresu lub metody amortyzacji i traktowane jak 

zmiany wartości szacunkowych. Odpis amortyzacyjny składników wartości niematerialnych o określonym 

okresie użytkowania ujmuje się w zysku lub stracie w ciężar tej kategorii, która odpowiada funkcji danego 

składnika wartości niematerialnych. 

 

Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania oraz te, które nie są użytkowane, są poddawane 

testowi na utratę wartości, w odniesieniu do poszczególnych aktywów lub na poziomie ośrodka 

wypracowującego środki pieniężne.  

7.5. Leasing  

Umowy leasingu finansowego, które przenoszą na Spółkę zasadniczo całe ryzyko i korzyści wynikające 

z posiadania przedmiotu leasingu, są ujmowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień rozpoczęcia 

leasingu według niższej z następujących dwóch wartości: wartości godziwej środka trwałego stanowiącego 

przedmiot leasingu lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe są rozdzielane 
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pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu leasingu, w sposób umożliwiający 

uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe są ujmowane w zysku 

lub stracie, chyba że spełnione są wymogi kapitalizacji. 

 

Środki trwałe użytkowane na mocy umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch 

okresów: szacowany okres użytkowania środka trwałego lub okres leasingu. 

Umowy leasingowe, zgodnie, z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki 

wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane są do umów leasingu operacyjnego. Opłaty leasingowe 

z tytułu leasingu operacyjnego oraz późniejsze raty leasingowe ujmowane są jako koszty operacyjne w zysku lub 

stracie metodą liniową przez okres trwania leasingu.  

Warunkowe opłaty leasingowe są ujmowane jako koszt w okresie, w którym stają się należne. 

 

Na dzień 31 grudzień 2011r. Spółka posiada cztery umowy leasingowe. Dwa z tytułu  samochodów i dwa z 

tytułu  urządzeń komputerowych.    

7.6. Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych  

Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, że mogła 

nastąpić utrata wartości któregoś ze składników niefinansowych aktywów trwałych. W razie stwierdzenia,  

że przesłanki takie zachodzą lub w razie konieczności przeprowadzenia corocznego testu sprawdzającego, czy 

nastąpiła utrata wartości, Spółka dokonuje oszacowania wartości odzyskiwanej danego składnika aktywów lub 

ośrodka wypracowującego środki pieniężne, do którego dany składnik aktywów należy.  

 

Wartość odzyskiwana składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne odpowiada wartości 

godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży tego składnika aktywów lub odpowiednio 

ośrodka wypracowującego środki pieniężne, lub jego wartości użytkowej, zależnie od tego, która z nich jest 

wyższa. Wartość odzyskiwaną ustala się dla poszczególnych aktywów, chyba że dany składnik aktywów nie 

generuje samodzielnie wpływów pieniężnych, które są w większości niezależne od generowanych przez inne 

aktywa lub grupy aktywów. Jeśli wartość bilansowa składnika aktywów jest wyższa niż jego wartość 

odzyskiwana, ma miejsce utrata wartości i dokonuje się wówczas odpisu do ustalonej wartości odzyskiwanej.  

 

Przy szacowaniu wartości użytkowej prognozowane przepływy pieniężne są dyskontowane do ich wartości 

bieżącej przy zastosowaniu stopy dyskontowej przed uwzględnieniem skutków opodatkowania 

odzwierciedlającej bieżące rynkowe oszacowanie wartości pieniądza w czasie oraz ryzyko typowe dla danego 

składnika aktywów. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości składników majątkowych używanych  

w działalności kontynuowanej ujmuje się w tych kategoriach kosztów, które odpowiadają funkcji składnika 

aktywów, w przypadku którego stwierdzono utratę wartości.  

7.7. Udziały i akcje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach  

Udziały i akcje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach wykazywane są 

według kosztu historycznego po uwzględnieniu odpisów z tytułu utraty wartości. 

7.8. Aktywa finansowe 

Aktywa finansowe dzielone są na następujące kategorie:  

 Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, 

 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, 

 Pożyczki i należności, 

 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. 

7.9. Zapasy  

Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i możliwej do 

uzyskania ceny sprzedaży netto. 

 

Koszty poniesione na doprowadzenie każdego składnika zapasów do jego aktualnego miejsca i stanu – zarówno 

w odniesieniu do bieżącego, jak i poprzedniego roku – są ujmowane w następujący sposób: 
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Materiały  w cenie nabycia ustalonej metodą „pierwsze weszło-pierwsze wyszło”  

Produkty gotowe 

i produkty w toku 

 koszt bezpośrednich materiałów i robocizny oraz odpowiedni narzut pośrednich 

kosztów produkcji ustalony przy założeniu normalnego wykorzystania mocy 

produkcyjnych, z wyłączeniem kosztów finansowania zewnętrznego 

Towary  w cenie nabycia ustalonej metodą „pierwsze weszło-pierwsze wyszło” 

 

Ceną sprzedaży netto możliwą do uzyskania jest szacowana cena sprzedaży dokonywanej w toku zwykłej 

działalności gospodarczej, pomniejszona o koszty wykończenia i szacowane koszty niezbędne do 

doprowadzenia sprzedaży do skutku. 

7.10. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 

Należności z tytułu dostaw i usług są ujmowane i wykazywane według kwot pierwotnie zafakturowanych, 

z uwzględnieniem odpisu na wątpliwe należności. Odpis na należności oszacowywany jest wtedy, gdy 

ściągnięcie pełnej kwoty należności przestało być prawdopodobne.  

 

W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wartość należności jest ustalana poprzez 

zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu 

stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie. Jeżeli 

zastosowana została metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie należności w związku z upływem czasu 

jest ujmowane jako przychody finansowe. 

 

Pozostałe należności obejmują w szczególności zaliczki przekazane z tytułu przyszłych zakupów rzeczowych 

aktywów trwałych, wartości niematerialnych oraz zapasów. Zaliczki są prezentowane zgodnie z charakterem 

aktywów, do jakich się odnoszą – odpowiednio jako aktywa trwałe lub obrotowe. Jako aktywa niepieniężne 

zaliczki nie podlegają dyskontowaniu. Należności budżetowe prezentowane są w ramach pozostałych należności 

z wyjątkiem należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, które stanowią w bilansie odrębną 

pozycję.  

7.11. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 

Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe wykazane w bilansie obejmują środki pieniężne w banku i w kasie 

oraz lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nieprzekraczającym trzech miesięcy. 

 

Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych składa się 

z określonych powyżej środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, pomniejszonych o niespłacone kredyty  

w rachunkach. 

7.12. Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki i papiery dłużne 

W momencie początkowego ujęcia wszystkie kredyty bankowe, pożyczki i papiery dłużne są ujmowane według 

wartości godziwej, pomniejszonej o koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki. 

Po początkowym ujęciu oprocentowane kredyty, pożyczki i papiery dłużne są wyceniane według 

zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Przy ustalaniu 

zamortyzowanego kosztu uwzględnia się koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki oraz dyskonta lub 

premie uzyskane w związku z zobowiązaniem. 

 

Przychody i koszty są ujmowane w zysku lub stracie z chwilą usunięcia zobowiązania z bilansu, a także 

w wyniku rozliczenia metodą efektywnej stopy procentowej. 

7.13. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. 

 

Zobowiązania finansowe niebędące instrumentami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez wynik 

finansowy, są wyceniane według zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej. 

Spółka wyłącza ze swojego bilansu zobowiązanie finansowe, gdy zobowiązanie wygasło – to znaczy, kiedy 

obowiązek określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł. Zastąpienie dotychczasowego 

instrumentu dłużnego przez instrument o zasadniczo różnych warunkach dokonywane pomiędzy tymi samymi 
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podmiotami Spółka ujmuje jako wygaśniecie pierwotnego zobowiązania finansowego i ujęcie nowego 

zobowiązania finansowego. Podobnie znaczące modyfikacje warunków umowy dotyczącej istniejącego 

zobowiązania finansowego Spółka ujmuje jako wygaśniecie pierwotnego i ujęcie nowego zobowiązania 

finansowego. Powstająca z tytułu zamiany różnice odnośnych wartości bilansowych wykazuje się w zysku lub 

stracie. 

 

Pozostałe zobowiązania niefinansowe obejmują w szczególności zobowiązania wobec urzędu skarbowego 

z tytułu podatku od towarów i usług oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych zaliczek, które będą rozliczone 

poprzez dostawę towarów, usług lub środków trwałych. Pozostałe zobowiązania niefinansowe ujmowane są 

w kwocie wymagającej zapłaty. 

7.14. Rezerwy 

Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo 

oczekiwany) wynikający ze zdarzeń przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku 

spowoduje konieczność wypływu korzyści ekonomicznych oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania 

kwoty tego zobowiązania. Jeżeli Spółka spodziewa się, że koszty objęte rezerwą zostaną zwrócone, na przykład 

na mocy umowy ubezpieczenia, wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odrębny składnik aktywów, ale tylko 

wtedy, gdy jest rzeczą praktycznie pewną, że zwrot ten rzeczywiście nastąpi. Koszty dotyczące danej rezerwy są 

wykazane w rachunku zysków i strat po pomniejszeniu o wszelkie zwroty.  

 

W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest ustalana poprzez 

zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu 

stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz 

ewentualnego ryzyka związanego z danym zobowiązaniem. Jeżeli zastosowana została metoda polegająca na 

dyskontowaniu, zwiększenie rezerwy w związku z upływem czasu jest ujmowane jako koszty finansowe. 

7.15. Rozliczenia międzyokresowe 

Rozliczenia międzyokresowe czynne wykazywane w aktywach zawierają w sobie pozycje do rozliczenia  

w czasie dotyczące kosztów przyszłych okresów. Główną pozycję stanowią wydatki poniesiona na prawa  

z okresem użytkowania do roku a ze względu na ich charakter oraz okres użytkowania nie spełniają definicji 

wartości niematerialnych i prawnych. 

 

Rozliczenia międzyokresowe bierne wykazane w pasywach zawierają koszty bezpośredni dotyczące 2011 r.  

a dokumenty zostały wystawione w następnym okresie sprawozdawczym. 

7.16. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 

Zgodnie z zakładowymi systemami wynagradzania pracownicy Spółki nie mają prawa do nagród 

jubileuszowych.  

7.17. Podział zysku na cele pracownicze oraz fundusze specjalne 

Nie dotyczy 

7.18. Przychody 

Przychody są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści 

ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób. 

Przychody są rozpoznawane w wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej, po pomniejszeniu o podatek 

od towarów i usług (VAT) i podatek akcyzowy oraz rabaty. Przy ujmowaniu przychodów obowiązują również 

kryteria przedstawione poniżej. 

 

Przychody ze sprzedaży towarów i produktów są ujmowane, jeżeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające  

z prawa własności do towarów i produktów zostały przekazane nabywcy oraz gdy kwotę przychodów można 

wycenić w wiarygodny sposób.  

Przychody z tytułu świadczenia usług są ujmowane do okresu którego dotyczą.  

 

Przychody z tytułu odsetek są ujmowane sukcesywnie w miarę ich naliczania (z uwzględnieniem metody 

efektywnej stopy procentowej, stanowiącej stopę dyskontującą przyszłe wpływy pieniężne przez szacowany 
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okres życia instrumentów finansowych) w stosunku do wartości bilansowej netto danego składnika aktywów 

finansowych. 

 

Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy do ich otrzymania. 

7.19. Podatki 

7.19.1 Podatek bieżący 

Zobowiązania i należności z tytułu bieżącego podatku za okres bieżący i okresy poprzednie wycenia się 

w wysokości kwot przewidywanej zapłaty na rzecz organów podatkowych (podlegających zwrotowi od organów 

podatkowych) z zastosowaniem stawek podatkowych i przepisów podatkowych, które prawnie lub faktycznie 

już obowiązywały na dzień bilansowy.  

7.19.2 Podatek odroczony 

Na potrzeby sprawozdawczości finansowej, podatek odroczony jest obliczany metodą zobowiązań bilansowych 

w stosunku do różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów 

i zobowiązań a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. 

Rezerwa na podatek odroczony ujmowana jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych 

 z wyjątkiem sytuacji, gdy rezerwa na podatek odroczony powstaje w wyniku początkowego ujęcia wartości 

firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy transakcji nie stanowiącej 

połączenia jednostek i w chwili jej zawierania nie mającej wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na 

dochód do opodatkowania czy stratę podatkową oraz  

 w przypadku dodatnich różnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych lub 

stowarzyszonych i udziałów we wspólnych przedsięwzięciach – z wyjątkiem sytuacji, gdy terminy 

odwracania się różnic przejściowych podlegają kontroli inwestora i gdy prawdopodobne jest, iż w dającej się 

przewidzieć przyszłości różnice przejściowe nie ulegną odwróceniu. 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego ujmowane są w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic 

przejściowych, jak również niewykorzystanych ulg podatkowych i niewykorzystanych strat podatkowych 

przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód 

do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice, aktywa i straty 

 z wyjątkiem sytuacji, gdy aktywa z tytułu odroczonego podatku dotyczące ujemnych różnic przejściowych 

powstają w wyniku początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy transakcji nie 

stanowiącej połączenia jednostek i w chwili jej zawierania nie mają wpływu ani na wynik finansowy brutto, 

ani na dochód do opodatkowania czy stratę podatkową oraz  

 w przypadku ujemnych różnic przejściowych z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych lub 

stowarzyszonych oraz udziałów we wspólnych przedsięwzięciach, składnik aktywów z tytułu odroczonego 

podatku jest ujmowany w bilansie jedynie w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, iż w dającej się 

przewidzieć przyszłości ww. różnice przejściowe ulegną odwróceniu i osiągnięty zostanie dochód do 

opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych. 

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na każdy dzień 

bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do 

opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu 

odroczonego podatku dochodowego. Nieujęty składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

podlega ponownej ocenie na każdy dzień bilansowy i jest ujmowany do wysokości odzwierciedlającej 

prawdopodobieństwo osiągnięcia w przyszłości dochodów do opodatkowania, które pozwolą na odzyskanie tego 

składnika aktywów. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są 

z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik 

aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy 

podatkowe) obowiązujące na dzień bilansowy lub takie, których obowiązywanie w przyszłości jest pewne na 

dzień bilansowy. 

 

Podatek dochodowy dotyczący pozycji ujmowanych poza zyskiem lub stratą jest ujmowany poza zyskiem lub 

stratą: w innych całkowitych dochodach dotyczący pozycji ujętych w innych całkowitych dochodach lub 

bezpośrednio w kapitale własnym dotyczący pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym. 
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Spółka kompensuje ze sobą aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z rezerwami z tytułu 

odroczonego podatku dochodowego wtedy i tylko wtedy, gdy posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł 

prawny do przeprowadzenia kompensat należności ze zobowiązaniami z tytułu bieżącego podatku i odroczony 

podatek dochodowy ma związek z tym samym podatnikiem i tym samym organem podatkowym.  

7.19.3 Podatek od towarów i usług 

Przychody, koszty, aktywa i zobowiązania są ujmowane po pomniejszeniu o wartość podatku od towarów 

i usług, z wyjątkiem: 

 gdy podatek od towarów i usług zapłacony przy zakupie aktywów lub usług nie jest możliwy do odzyskania 

od organów podatkowych; wtedy jest on ujmowany odpowiednio jako część ceny nabycia składnika 

aktywów lub jako część pozycji kosztowej oraz 

 należności i zobowiązań, które są wykazywane z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług. 

Kwota netto podatku od towarów i usług możliwa do odzyskania lub należna do zapłaty na rzecz organów 

podatkowych jest ujęta w bilansie jako część należności lub zobowiązań.  

7.20. Zysk netto na akcję 

Zysk netto na akcję dla każdego okresu jest obliczony poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez 

średnią ważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.  

7.21. Ryzyko związane z płynnością 

Grupa monitoruje ryzyko braku funduszy przy pomocy narzędzia okresowego planowania płynności. Narzędzie 

to uwzględnia terminy wymagalności/ zapadalności zarówno inwestycji jak i aktywów finansowych (np. konta 

należności, pozostałych aktywów finansowych) oraz prognozowane przepływy pieniężne z działalności 

operacyjnej. 

 

Celem Grupy jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania, poprzez 

korzystanie z rozmaitych źródeł finansowania, takich jak kredyty w rachunku bieżącym, kredyty bankowe, 

umowy leasingu finansowego. 

7.22. Ryzyko kredytowe 

Grupa  zawiera transakcje wyłącznie z renomowanymi firmami o dobrej zdolności kredytowej. Wszyscy klienci, 

którzy pragną korzystać z kredytów kupieckich, poddawani są procedurom wstępnej weryfikacji. Ponadto, dzięki 

bieżącemu monitorowaniu stanów należności, narażenie Grupy na ryzyko nieściągalnych należności jest 

nieznaczne.  

W Grupie nie występują istotne koncentracje ryzyka kredytowego. 
 

7.23. Ryzyko walutowe 

Grupa nie jest narażona na ryzyko walutowe z tytułu zawieranych transakcji. Ryzyko takie powstaje w wyniku 

dokonywania przez jednostkę operacyjną sprzedaży lub zakupów w walutach innych niż jej waluta wyceny.  

7.24. Ryzyko stopy procentowej 

Grupa nie jest narażona  na ryzyko wywołane zmianami stóp procentowych. Grupa zarządza kosztami 

oprocentowania poprzez korzystanie zarówno z zobowiązań o oprocentowaniu stałym, jak i zmiennym.  

7.25. Niepodzielony wynik finansowy i ograniczenia w wypłacie dywidendy 

W Grupie  nie będzie wypłat dywidendy za rok 2011. 
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8. Dodatkowe informacje i objaśnienia włącznie z notami 

8.1. Informacja o spółkach powiązanych – nota 1 

 

nazwa jednostki siedziba 

zastosowana 

metoda 

konsolidacji 

data objęcia kontroli 
procent posiadanego 

kapitału zakładowego 

udział w ogólnej 

liczbie głosów na 

walnym zgromadzeniu 

Stopklatka S.A. 
Ul. Puławska 61 

02-575 Warszawa 

konsolidacja 

metodą pełną 
03-12-2010 79,04% 79,04% 

Cyfrowe 

Repozytorium 

Filmowe  
Sp. z o.o. 

Ul. Puławska 61 

02-575 Warszawa 

konsolidacja 

metodą pełną 
14-12-2011 60,00% 60,00% 

 

Podstawowe dane finansowe jednostek zależnych na dzień 31.12.2011 r. 

     

nazwa (firma) jednostki ze 

wskazaniem formy prawnej 

przychody ze 

sprzedaży 
zysk brutto zysk netto kapitał własny 

Stopklatka S.A. 4 248 133,71 (626 827,02) (619 543,78) 2 356 327,48 

Cyfrowe Repozytorium Filmowe 

 Sp. z o.o. 
648 951,53 (90 747,45) (87 854,15) 1 429 388,67 

 

8.2. Przyjęte kursy do wyceny bilansowej – nota 2 

 

Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu 31.12.2011 31.12.2010 

USD 3,4174 2,9641 

EUR 4,4168 3,9603 

GBP 5,2691 4,5938 

CZK 0,1711 0,1580 

Kurs średni, liczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni 

dzień każdego miesiąca w danym okresie 
01.01.2011 - 31.12.2011 01.01.2010 - 31.12.2010 

USD 2,9679 3,0402 

EUR 4,1401 4,0044 

GBP 4,7537 4,6901 

CZK 0,1539 0,1585 

 

Na dzień bilansowy kwoty wyrażone w dewizach zostały przeliczone po kursie średnim NBP na dzień 31 

grudnia 2011 r. 

 

8.3. Segmenty operacyjne – nota 3 

 

Przychody  

Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych,  
w tym:   

2011 2010 

 -  działalność emisja  

                    

41 988 912,79  

                   

35 041 783,50  

 -  działalność wydawnicza           305 703,36           168 748,72  

 -  sprzedaż praw  584 078,08                    1 262 879,79  

 -  reklama  8 455 793,45 9 709 597,67 

 -  VOD  4 981 284,80                     1 181 052,65  
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 -  inne usługi  1 472 363,78 917 437,59 

-  produkcja kanałów  25 651 596,31 - 

-  działalność internetowa  211 452,69 60 887,27 

-  sprzedaż treści  944 356,11 111 298,53 

 - sprzedaż towarów                                131 399,80                                433,00  

 Przychody segmentu ogółem  
 84 726 941,17 48 454 118,72 

 

Koszty 

 Koszt własny sprzedaży na rzecz klientów 

zewnętrznych   2011 2010 

  -  koszty działalności emisyjnej                (37 659 176,99)              (23 364 864,97) 

  -  koszty działalności wydawniczej                     (315 383,95)                   (283 834,09) 

  -  koszt reklam                  (4 639 285,98)                (3 446 460,49) 

   - koszty sprzedaży                  (1 141 750,33)                (1 134 867,22) 

  -  koszty VOD                  (3 549 007,38)                (1 056 856,02) 

  -  koszty produkcji kanałów  (20 540 759,08 - 

  -  działalność internetowa   (191 973,39) (45 866,86) 

  -  sprzedaż treści   (650 155,75) (204 897,67) 

  -  pozostałe koszty ogólnozakładowe                  (6 157 475,78)                (7 973 899,82) 

  - koszt własny sprzedanych towarów 

materiałów  

 

                        (55 678,91)                         (433,00) 

 Koszty segmentu ogółem  
                (74 900 647,53)                (37 511 980,14) 

    

Informacje dotyczące obszarów geograficznych 

    

 01.01.2011-31.12.2011   Polska   Europa   USA   Razem  

 Przychody  

 Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych  57 763 042,07 26 963 899,10                         -    84 726 941,17 

 Przychody segmentu ogółem  57 763 042,07 26 963 899,10                         -    84 726 941,17 

     

     

 01.01.2010-31.12.2010   Polska   Europa   USA   Razem  

 Przychody  

 Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych  48 408 304,96 45 813,76                         -    48 454 118,72 

 Przychody segmentu ogółem  
48 408 304,96 45 813,76                         -    48 454 118,72 

 

8.4. Koszty według rodzaju – nota 4 

  01.01.2011 - 31.12.2011   01.01.2010 - 31.12.2010  

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych             (3 429 095,60)             (2 535 569,45) 

Koszty świadczeń pracowniczych             (11 983 094,72)             (6 012 206,22) 

Zużycie materiałów i energii                (980 495,72)                (733 090,47) 

Usługi obce           (54 181 205,84)           (25 611 357,48) 

Podatki i opłaty              (1 179 271,81)             (1 204 780,70) 

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe                                   -                                      -    

Koszty prac badawczych i rozwojowych                                   -                                      -    

Pozostałe koszty, w tym              (3 091 804,90)              (1 402 542,82) 

- odpisy aktualizujące wartość zapasów                                   -                                      -    
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 - pozostałe koszty rodzajowe                (3 091 804,90)                (1 402 542,82) 

- odwrócenie odpisów aktualizujących wartość zapasów                                   -                                      -    

- odpisy aktualizujące wartość należności                                   -                                      -    

- odwrócenie odpisów aktualizujących wartość należności                                   -                                      -    

-różnice kursowe dotyczące zobowiązań z tytułu dostaw i usług                                   -                                      -    

- inne koszty działalności operacyjnej                                   -                                      -    

Wartość sprzedanych towarów i materiałów                         (55 678,91)                         (433,00) 

Razem koszty rodzajowe           (74 900 647,53)           (37 511 980,14) 

 

 

 
Zmiana stanu produktów, produkcji w roku i rozliczeń międzyokresowych (+/-)                                   -                                      -    

Wartość sprzedanych towarów i materiałów,  (55 678,91)                         (433,00) 

- odpisy aktualizujące wartość należności                                   -                                      -    
- odwrócenie odpisów aktualizujących wartość należności                                   -                                      -    

- odpisy aktualizujące wartość zapasów                                   -                                      -    

- odwrócenie odpisów aktualizujących wartość zapasów                                   -                                      -    

-różnice kursowe dotyczące zobowiązań z tytułu dostaw i usług   -     -    

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)  -    -    

Koszty sprzedaży (+)             (1 141 750,33)             (1 134 867,22) 

Koszty ogólnego zarządu (+)             (6 114 675,78)             (7 973 899,82) 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (+)           (67 545 742,51)           (28 402 780,10) 

   

Łączne koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, sprzedaży i 

koszty ogólnego zarządu           (74 857 847,53) (37 511 980,14) 

 

 

 

Koszty świadczeń pracowniczych 

  

  01.01.2011 - 31.12.2011   01.01.2010 - 31.12.2010  

Koszty wynagrodzeń (+) 10 408 840,93 5 070 036,49 

Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń (+) 1 487 678,44 826 785,86 

Przychody z działalności socjalnej (-)                                   -                                      -    

Dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych ze środków ZFŚŚ (-)                                   -                                      -    

Koszty funkcjonowania i utrzymania zakładowych obiektów socjalnych (+)                                   -                                      -    

Koszty przyszłych świadczeń (rezerw) z tytułu odpraw emerytalnych, nagród 

jubileuszowych i tym podobnych świadczeń pracowniczych (+/-)                    86 575,35                     115 383,87  

Nagrody z zysku netto (+)                                   -                                      -    

Odpisy na ZFŚF z zysku netto (+)                                   -                                      -    

Razem koszty świadczeń pracowniczych 11 983 094,72  6 012 206,22   

 

8.5. Pozostałe przychody operacyjne  - nota 5 

  01.01.2011 - 31.12.2011   01.01.2010 - 31.12.2010  

Zysk netto ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 
                                            

684,51    
                                            

-    

Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartości niematerialne i prawne -    -    

Rozwiązanie odpisu aktualizującego  10 781,20    13 562,00    

Rozliczenie inwentaryzacji środków pieniężnych i rzeczowych aktywów 
trwałych -    -    

Zysk z likwidacji rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych  -    -    

Przychody z tytułu wynajmu nieruchomości inwestycyjnych -    -    

Zysk z odsprzedaży usług, refakturowanych odpłatności -    -    

Rozwiązanie rezerwy z tytułu zobowiązań spornych 50 000,00       249 500,00  

Otrzymane dotacje  12 951,90   10 000,00  

Otrzymane darowizny                 -    -    

Umorzone zobowiązania         -    -    
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Otrzymane kary i odszkodowania          -    -    

Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS -    -    

Zwrot podatków -    -    

Inne 
                          33 628,73  

                          

173 809,38  

Razem pozostałe przychody operacyjne 108 046,34                         446 871,38 

 

8.6. Pozostałe koszty operacyjne – nota 5.1 

  01.01.2011 - 31.12.2011   01.01.2010 - 31.12.2010  

Strata netto ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 

                                            

(19 659,22)    

                                            

-    

Odpis aktualizujący należności (7 512,30)    (61 046,32)    

Odpis aktualizujący wartość rzeczowych aktywów trwałych                     -    -    

Utworzenie odpisu na należności odsetkowe (4 416,00)                        -    

Odwrócenie odpisu na należności odsetkowe (-)                      -    -    
Rozliczenie inwentaryzacji środków pieniężnych i rzeczowych aktywów 

trwałych 

                                            

-    -    

Strata z likwidacji rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości 
niematerialnych  

                                            
-    

                                            
-    

Pozostałe koszty operacyjne dotyczące nieruchomości inwestycyjnych nie 

generujących przychody z najmu, w tym: -    -    
- koszty amortyzacji         -    -    

Pozostałe koszty operacyjne dotyczące nieruchomości inwestycyjnych 

generujących przychody z najmu, w tym: 

                                            

-    -    
- koszty amortyzacji                 -    -    

Strata z odsprzedaży usług, refakturowanych odpłatności -    -    

Darowizny przekazane (9 237,74)               -    
Zwroty dotacji                 -    -    

Koszty związane z niewykorzystaniem majątku i zdolności produkcyjnych -    -    

Koszty zaniechanej działalności  -                                         -    

Nakłady odpisanych środków trwałych w budowie          -    -    

Rezerwy z tytułu zobowiązań spornych -        (50 000,00) 

Kary umowne (20 276,64)      -    

Inne                (109 596,27) (57 398,47) 

Razem pozostałe koszty operacyjne                        (170 698,17)                     (168 444,79) 

 

8.7. Przychody finansowe – nota 6 

  01.01.2011 - 31.12.2011   01.01.2010 - 31.12.2010  

Przychody z tytułu odsetek  752 923,09                        16 277,07  

- lokaty bankowe 709 020,24 16 265,96 

- odsetki z tytułu pożyczki 38 733,69 - 

- należności 5 169,16           11,11  

Dywidendy otrzymane                                           -                            -    

Zyski z tytułu różnic kursowych dotyczących aktywów i pasywów innych niż 

należności i zobowiązania handlowe                                           -    

                                          

-    

Zmiany wysokości należności długoterminowych wynikające z przybliżania 
czasu otrzymania należności (efekt zwijania dyskonta)                                            -    

                                          
-    

Przychody z tytułu instrumentów pochodnych                                            -    

                                          

-    

Zysk z tytułu nabycia jednostki zależnej - 1 385 965,00 

Zysk ze zbycia akcji, udziałów i innych papierów wartościowych                                           -    

                                          

-    

Pozostałe przychody finansowe 125,11 0,50    

Przychody finansowe ogółem 753 048,20 1 402 242,57 
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8.8. Koszty finansowe – nota 6.1 

  01.01.2011 - 31.12.2011   01.01.2010 - 31.12.2010  

Koszty z tytułu odsetek 

                        

(180 207,86) 

                        

(64 418,36) 

- z tytułu kredytów (97 289,74)                       (16 237,17) 

- z tytułu pożyczek -                (18 338,96) 

 - z tytułu emisji obligacji   -      -    

- z tytułu dostaw i usług (603,34) (2 153,68) 

- z tytułu odsetek budżetowych (5 951,38)         (18 194,23) 

- z tytułu leasingu finansowego (43 358,18)                         (9 494,32) 

- inne odsetki (33 005,22) - 

Straty z tytułu różnic kursowych dotyczących aktywów i pasywów innych niż 

należności i zobowiązania handlowe                                           -    

                                          

-    

Skutki wyceny otrzymanych pożyczek metodą skorygowanej ceny nabycia -    -    
Zmiany wysokości zobowiązań i rezerw długoterminowych wynikające z 

przybliżania czasu wykonania zobowiązania (efekt zwijania dyskonta)                                            -    -    

Koszty z tytułu instrumentów pochodnych                                           -                                 -    

Strata ze zbycia akcji, udziałów i innych papierów wartościowych                                           -    -    

Pozostałe koszty finansowe –różnice kursowe (230 403,61)         (220 783,22) 

Koszty finansowe ogółem (410 611,47)                     (285 201,58) 

 

 

8.9. Podatek dochodowy  - nota 7 

  01.01.2011 - 31.12.2011   01.01.2010 - 31.12.2010  

 Rachunek zysków i strat    

   

 Bieżący podatek dochodowy                  (1 703 822,00)                 (1 837 299,00) 

 Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego                 (1 703 822,00)                (1 837 299,00) 

 Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych                                       -                                         -    

 Odroczony podatek dochodowy                       (61 256,15)                      (46 423,18) 

 Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych                       (61 256,15)                      (46 423,18) 

 Obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat                  (1 765 078,15)                 (1 883 722,18) 

 

 

Odroczony podatek dochodowy  31.12.2011 

AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO 

ORAZ REZERWA NA PODATEK ODROCZONY  

 

Aktywa z tytułu 

odroczonego podatku 

dochodowego 

Rezerwa z tytułu 

odroczonego podatku 

dochodowego 

Wartość netto 

Rzeczowe aktywa trwałe -     -    -    
Nieruchomości inwestycyjne -    -    -    

Wartości niematerialne i prawne -    62 972,98 (62 972,98) 

Inwestycje w jednostkach zależnych, współzależnych i 
stowarzyszonych   -     -          -    

Pozostałe aktywa finansowe -                                      3 939,71 (3 939,71) 

Należności długoterminowe -         -                       -    

Zapasy                       -                         -                           -    
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

należności                               -                             -                        -    

Należności z tytułu podatku dochodowego                      -                        -                            -    
Rozliczenia międzyokresowe                     -                           -                  -    

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty                      -                      -                    -    

Pozostałe aktywa finansowe -    -    -    
Kredyty i pożyczki                  -                 -                           -    

Strata podatkowa -     -    -    

Rezerwy 57 668,09 -    57 668,09 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 12 299,45     -    12 299,45 

 Pozostałe zobowiązania finansowe  10 506,46 4 357,37 6 149,09 
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 Pozostałe  - - - 

Aktywa / rezerwy z tytułu podatku odroczonego  80 474,00 71 270,06 9 203,94 

 Odpis aktualizujący wartość aktywa - 
                                       

-                       -    

Aktywa / rezerwy z tytułu podatku odroczonego 

wykazane w bilansie 80 474,00 71 270,06 9 203,94 

 

 

Odroczony podatek dochodowy  31.12.2010 

AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO 

ORAZ REZERWA NA PODATEK ODROCZONY  

 

Aktywa z tytułu 

odroczonego podatku 

dochodowego 

Rezerwa z tytułu 

odroczonego podatku 

dochodowego 

Wartość netto 

Rzeczowe aktywa trwałe -     -    -    

Nieruchomości inwestycyjne -    -    -    
Wartości niematerialne i prawne -                 -                   -    

Inwestycje w jednostkach zależnych, współzależnych i 

stowarzyszonych   -     -          -    
Pozostałe aktywa finansowe -                                         -                       -    

Należności długoterminowe -         -                       -    
Zapasy                       -                         -                           -    

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

należności                               -                             -                        -    
Należności z tytułu podatku dochodowego                      -                        -                            -    

Rozliczenia międzyokresowe                     -                           -                  -    

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty                      -                      -                    -    
Pozostałe aktywa finansowe -    -    -    

Kredyty i pożyczki                  -                 -                           -    

Strata podatkowa -     -    -    
Rezerwy 25 570,94  -    25 570,94  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

zobowiązania 10 070,00      -    10 070,00  
 Pozostałe zobowiązania finansowe  5 105,85  1 850,78    3 255,07  

 Pozostałe  36 527,68  4 963,59 31 564,08 

Aktywa / rezerwy z tytułu podatku odroczonego  77 274,46 6 814,37 70 460,09 

 Odpis aktualizujący wartość aktywa - 

                                       

-                       -    

Aktywa / rezerwy z tytułu podatku odroczonego 

wykazane w bilansie 77 274,46 6 814,37 70 460,09 

 

8.10. Działalność zaniechana – nota 8 

Wyniki  01.01.2011 - 31.12.2011   01.01.2010 - 31.12.2010  

Przychody                                         -                                        -    

Koszty - -    
Zysk / (strata) brutto                                         -                                        -    

Przychody finansowe                                         -                                        -    

Zysk / (strata) przed opodatkowaniem    -        -    
Strata z przeszacowania wartości do wartości godziwej minus koszty zbycia 

                                        -                                        -    

Strata przed opodatkowaniem na działalności zaniechanej 
                                        -                                        -    

Podatek dochodowy:                                         -                                        -    

- wynikający z zysku /(straty) przed opodatkowaniem 
                                        -                                        -    

- wynikający z przeszacowania do wartości godziwej minus koszty zbycia 

                                        -                                        -    

Strata netto przypisana działalności zaniechanej                                         -                                        -    

 

 

Główne klasy aktywów i zobowiązań spółki wycenione według wartości niższej spośród: wartości bilansowej  

i wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia 
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  31.12.2011   31.12.2010  

Aktywa -    -    

Wartości niematerialne   -     -    

Rzeczowe aktywa trwałe   -      -    

Należności z tytułu dostaw i usług -     -    

Środki pieniężne -     -    

   

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 
                                        -                                        -    

   
Zobowiązania -      -    

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług -      -    

Kredyty i pożyczki   -     -    

Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi 

zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży                                         -                                        -    

   

Zobowiązania netto przypisane działalności zaniechanej 
                                        -                                        -    

 

 

Przepływy środków pieniężnych netto spółki  01.01.2011 - 31.12.2011   01.01.2010 - 31.12.2010  

Przepływy z działalności operacyjnej                                         -                                        -    

Przepływy z działalności inwestycyjnej -                         -    

Przepływy z działalności finansowej                                         -                                        -    

Wpływy / (wypływy) środków pieniężnych netto 
                                        -                                        -    

 

 

8.11. Majątek socjalny jako zobowiązania ZFŚS – nota 9 

 
Środki trwałe wniesione do Funduszu                                      -                                         -                                  -    

Opis  Wartość księgowa na 

31.12.2011  

 Wartość księgowa na 

31.12.2010  

 Odpis za okres obrotowy   

Grunty                                       -                                         -                                  -    
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej 

i wodnej   -      -         -    

Urządzenia techniczne i maszyny                                      -                                         -                                  -    

Środki transportu                                      -                                         -                                  -    

Inne środki trwałe                                      -                                         -                                  -    

Środki trwałe w budowie                                      -                                         -                                  -    

Razem 
                                     -                                         -                                  -    

 

  31.12.2011   31.12.2010  

Środki trwałe wniesione do Funduszu                                      -                                         -    
Pożyczki udzielone pracownikom                                      -                                         -    
Środki pieniężne                                      -                                         -    

Zobowiązania z tytułu ZFŚS - 2 349,27 

Saldo po skompensowaniu 
- 2 349,27 

Odpisy na Fundusz w okresie obrotowym -  -    
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8.12. Zyski przypadające na jedną akcję – nota 10 

 
 01.01.2011 - 31.12.2011   01.01.2010 - 31.12.2010  

Zysk netto z działalności kontynuowanej 8 520 369,20 10 436 198,95 

Strata na działalności zaniechanej                                        -                                           -    

Zysk netto 8 520 369,20 10 436 198,95 

Odsetki od umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje 

zwykłe                                        -                                           -    

Zysk netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy, zastosowany do 
obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję 8 520 369,20 10 436 198,95 

  01.01.2011 - 31.12.2011   01.01.2010 - 31.12.2010  

Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do 

obliczenia podstawowego zysku na jedną akcję 12 653 562,00 9 870 000,00    

Wpływ rozwodnienia:                                     -                                             -       

Nie zarejestrowane podwyższenie kapitału                                     -                                             -       

Umarzalne akcje uprzywilejowane                                     -                                             -       

Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do 

obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję 12 653 562,00 

                                

9 870 000,00     

   

  01.01.2011 - 31.12.2011   01.01.2010 - 31.12.2010  

Strata netto z działalności zaniechanej przypadająca na zwykłych 

akcjonariuszy zastosowana do obliczenia podstawowej straty na jedną 
akcję                                     -                                             -       

Strata netto z działalności zaniechanej przypadająca na zwykłych 

akcjonariuszy zastosowana do obliczenia rozwodnionej straty na jedną 
akcję                                     -                                             -       

 

   

   

Podstawowy zysk na akcję 
 01.01.2011 - 31.12.2011   01.01.2010 - 31.12.2010  

Zysk netto 8 520 369,20                      10 436 198,95 

Średnioważona liczba akcji zwykłych 
12 653 562,00 

                            
9 870 000,00  

Podstawowy zysk na akcję  (zł/akcję) 0,67 1,06 

   

Rozwodniony zysk na akcję  01.01.2011 - 31.12.2011   01.01.2010 - 31.12.2010  

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy, zastosowany do obliczenia 

rozwodnionego zysku na jedną akcję 8 520 369,20                      10 436 198,95 

Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do 
obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję 12 653 562,00 

                            
9 870 000,00  

Rozwodniony zysk na akcję  (zł/akcję) 0,67 1,06 

Podstawowy zysk na akcję z działalności kontynuowanej  01.01.2011 - 31.12.2011   01.01.2010 - 31.12.2010  

Zysk netto z działalności kontynuowanej 8 520 369,20 10 436 198,95 

Średnioważona liczba akcji zwykłych 12 653 562,00                      9 870 000,00  

Podstawowy zysk na akcję  (zł/akcję) 0,67                                    1,06 

Rozwodniony zysk na akcję z działalności kontynuowanej  01.01.2011 - 31.12.2011   01.01.2010 - 31.12.2010  

Zysk netto przypadający na Akcjonariuszy, zastosowany do obliczenia 

rozwodnionego zysku na jedną akcję z działalności kontynuowanej 8 520 369,20 10 436 198,95 

Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do 
obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję 12 653 562,00                      9 870 000,00  

Rozwodniony zysk na akcję  (zł/akcję) 0,67                                    1,06 
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8.13. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty – nota 11 

  01.01.2011 - 31.12.2011   01.01.2010 - 31.12.2010  

Zadeklarowane i wypłacone w okresie                            -                                       -       

Dywidendy z akcji zwykłych:                            -                                       -       

dywidenda końcowa za 2011    -     -    

   zaliczka na poczet dywidendy za rok 2012 w wysokości   -     -    

 
                              -                                       -    

 

8.14. Rzeczowe aktywa trwałe – nota 12 

 

TABELA RUCHU ŚRODKÓW 

TRWAŁYCH 2011r. 
 Grunty   

 Budynki, 

lokale i 

obiekty 

inżynierii 

lądowej i 

wodnej  

 Urządzenia 

techniczne i 

maszyny  

 Środki 

transportu  

 Inne środki 

trwałe  

 Środki 

trwałe w 

budowie  

 RAZEM  

a) wartość brutto środków 

trwałych na początek okresu 

                      

-    

                          

-    3 000 128,15  401 731,91  806 211,79 

                        

-    4 208 071,85 

b) zwiększenia (z tytułu) 

                      

-    

                          

-    6 623 747,16 - 173 753,66 188 312,36 6 985 813,18 

 - zakup  -     -    6 412 240,16 - 155 903,66 188 312,36 6 756 456,18 

- nabycie jednostki zależnej  -    -    211 507,00   -    17 850,00 -    229 357,00 

 - modernizacja  -    -        -       -      -    -       -    

  - odniesienie kosztów likwidacji 

na wartość początkową   -    -        -      -     -    -      -    

   - nakłady inwestycyjne na środki 

trwałe w budowie   -        -        -      -    -    -    -    

  - inwestycje w obcym środku 

trwałym   -      -    -      -    -    -    -    

  - przejęte na podstawie umowy 

leasingu finansowego    -    -    - - -    -    - 

 - koszty finansowania 

zewnętrznego   -       -     -       -       -    -      -    

 - rozszerzenie grupy kapitałowej   -    -     -    -      -    -     -    

 - inne -       -        -       -      -    -        -    

c) zmniejszenia (z tytułu) 

                      

-    

                          

-    (3 657,61) (160 250,11) - (188 312,36) (352 220,08) 

 - sprzedaż -    -    (1 536,51) (143 856,67) -    -    (145 393,18) 

 - likwidacja -    -    (2 121,10) - - -    (2 121,10) 

 - przeniesienie na środki trwałe w 

budowie -    -    -    -    -    -    -    

 - darowizny -    -    -    -    -    -    -    

 - cesja umów leasingowych -    -    -    -    -    -    -    

 - przeniesienie do środków 

trwałych -    -    -    -    -    (188 312,36) (188 312,36) 

 - inne -    -    -    (16 393,44) -    -    (16 393,44) 

d) wartość brutto środków 

trwałych na koniec okresu 

                      

-    

                          

-    9 620 217,70 241 481,80 979 965,45 

                        

-    10 841 664,95 

e) skumulowana amortyzacja 

(umorzenie) na początek okresu 

                      

-    

                          

-    (1 285 274,48) (57 794,12) (229 330,30) 

                        

-    (1 572 398,90) 

f) amortyzacja za okres (z tytułu) 

                      

-    

                          

-    (1 510 350,89) (44 923,96) (134 150,33) 

                        

-    (1 689 425,18) 

 - roczny odpis amortyzacyjny -    -    (1 302 038,16) (88 326,58) (133 555,33) -    (1 523 920,07) 

 - sprzedaż środka trwałego -    -    1 073,17 33 566,55 -    -    34 639,72 

 - likwidacja środka trwałego -    -    2 121,10 - - -    2 121,10 

 - cesja umów leasingowych -    -    -    -    -    -    -    

 - darowizny -    -    -    -    -    -    -    

 - nabycie jednostki zależnej -    -    (211 507,00) -    - -    (211 507,00) 

 - amortyzacja jednostki zależnej -    -    - -    (595,00) -    (595,00) 

 - rozszerzenie grupy kapitałowej -    -    -    -    -    -    -    

 - inne (zwiększenia) -    -    -    9 836,07 -    -    9 836,07 

g) skumulowana amortyzacja 

(umorzenie) na koniec okresu -    -    (2 795 625,37) (102 718,08) (363 480,63) -    (3 261 824,08) 

h) odpisy z tytułu trwałej utraty 

wartości na początek okresu -    -    -    -    -    -    -    

 zwiększenie(z tytułu) 

                      

-    

                          

-    

                              

-    

                             

-    

                            

-    

                        

-    

                                

-    

 - utworzenie odpisów  z tytułu 

trwałej utraty wartości odniesionych 

w ciężar wyniku finansowego  

                      

-    

                          

-    

                              

-    

                             

-    

                            

-    

                        

-    

                                

-    

 zmniejszenie(z tytułu)                                                                                                                                                                                                
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-    -    -    -    -    -    -    

 - sprzedaż środka trwałego -    -    -    -    -    -    -    

 - likwidacja środka trwałego -    -    -    -    -    -    -    

- odwrócenie odpisów z tytułu 

trwałej utraty wartości - odniesione 

na wynik finansowy -    -    -    -    -    -    -    

 - wykorzystanie odpisu -    -    -    -    -    -    -    

 - inne -    -    -    -    -    -    -    

i) odpisy z tytułu trwałej utraty 

wartości na koniec okresu 

                      

-    

                          

-    

                              

-    

                             

-    

                            

-    

                        

-    

                                

-    

j) wartość netto środków trwałych 

na początek okresu 

                      

-    

                          

-    1 714 853,67 343 937,79 576 881,49 

                        

-    2 635 672,95 

k) wartość netto środków 

trwałych na koniec okresu 

                      

-    

                          

-    6 824 592,33 138 762,72 616 484,82 

                        

-    7 579 840,87 

 

TABELA RUCHU ŚRODKÓW 

TRWAŁYCH 2010r. 
 Grunty   

 Budynki, 

lokale i 

obiekty 

inżynierii 

lądowej i 

wodnej  

 Urządzenia 

techniczne i 

maszyny  

 Środki 

transportu  

 Inne środki 

trwałe  

 Środki 

trwałe w 

budowie  

 RAZEM  

a) wartość brutto środków 

trwałych na początek okresu 

                      

-    

                          

-     1 571 649,59  180 699,43  557 516,24  

                        

-     2 309 865,26  

b) zwiększenia (z tytułu) 

                      

-    

                          

-    1 599 087,16 381 638,47  300 966,52 

                        

-    2 281 692,15 

 - zakup  -     -    1 152 965,17 145 342,47  255 622,96 -    1 553 930,60 

 - przyjęcie z inwestycji  -    -    131 922,61   -    45 343,56 -    177 266,17 

 - modernizacja  -    -        -       -      -    -       -    

  - odniesienie kosztów likwidacji na 

wartość początkową   -    -        -      -     -    -      -    

   - nakłady inwestycyjne na środki 

trwałe w budowie   -        -        -      -    -    -    -    

  - inwestycje w obcym środku 

trwałym   -      -    -      -    -    -    -    

  - przejęte na podstawie umowy 

leasingu finansowego    -    -    314 199,38    236 296,00    -    -    550 495,38    

 - koszty finansowania zewnętrznego   -       -     -       -       -    -      -    

 - rozszerzenie grupy kapitałowej   -    -     -    -      -    -     -    

 - inne -       -        -       -      -    -        -    

c) zmniejszenia (z tytułu) 

                      

-    

                          

-    (170 608,60)   (160 605,99)    (52 270,97) 

                        

-    (383 485,56) 

 - sprzedaż -    -    -    -    -    -       -    

 - likwidacja -    -    (170 608,60)  (160 605,99)  (52 270,97) -    (383 485,56) 

 - przeniesienie na środki trwałe w 

budowie -    -    -    -    -    -    -    

 - darowizny -    -    -    -    -    -    -    

 - cesja umów leasingowych -    -    -    -    -    -    -    

 - przeniesienie do środków trwałych -    -    -    -    -    -    -    

 - inne -    -    -    -    -    -    -    

d) wartość brutto środków 

trwałych na koniec okresu 

                      

-    

                          

-    3 000 128,15  401 731,91  806 211,79 

                        

-    4 208 071,85 

e) skumulowana amortyzacja 

(umorzenie) na początek okresu 

                      

-    

                          

-     (672 615,50)     (121 855,72)    (129 745,98) 

                        

-    (924 217,20) 

f) amortyzacja za okres (z tytułu) 

                      

-    

                          

-    (612 658,98) 64 061,60  (99 584,32) 

                        

-    (648 181,70) 

 - roczny odpis amortyzacyjny -    -    (650 175,82) (96 544,39) (100 882,72) -    (847 602,93) 

 - sprzedaż środka trwałego -    -    -    -    -    -    -    

 - likwidacja środka trwałego -    -    150 174,56 160 605,99     46 641,96  -    357 422,51 

 - cesja umów leasingowych -    -    -    -    -    -    -    

 - darowizny -    -    -    -    -    -    -    

 - nabycie jednostki zależnej -    -    (101 382,53) -    (45 343,56) -    (146 726,09) 

 - amortyzacja jednostki zależnej -    -    (11 275,19) -    -    -    (11 275,19) 

 - rozszerzenie grupy kapitałowej -    -    -    -    -    -    -    

 - inne (zwiększenia) -    -    -    -    -    -    -    

g) skumulowana amortyzacja 

(umorzenie) na koniec okresu -    -    (1 285 274,48)  (57 794,12) (229 330,30) -    (1 572 398,90) 

h) odpisy z tytułu trwałej utraty 

wartości na początek okresu -    -    -    -    -    -    -    

 zwiększenie(z tytułu) 

                      

-    

                          

-    

                              

-    

                             

-    

                            

-    

                        

-    

                                

-    

 - utworzenie odpisów  z tytułu 

trwałej utraty wartości odniesionych 

w ciężar wyniku finansowego  

                      

-    

                          

-    

                              

-    

                             

-    

                            

-    

                        

-    

                                

-    

 zmniejszenie(z tytułu) 

                      

-    

                          

-    

                              

-    

                             

-    

                            

-    

                        

-    

                                

-    

 - sprzedaż środka trwałego -    -    -    -    -    -    -    

 - likwidacja środka trwałego -    -    -    -    -    -    -    

- odwrócenie odpisów z tytułu trwałej -    -    -    -    -    -    -    
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utraty wartości - odniesione na wynik 

finansowy 

 - wykorzystanie odpisu -    -    -    -    -    -    -    

 - inne -    -    -    -    -    -    -    

i) odpisy z tytułu trwałej utraty 

wartości na koniec okresu 

                      

-    

                          

-    

                              

-    

                             

-    

                            

-    

                        

-    

                                

-    

j) wartość netto środków trwałych 

na początek okresu 

                      

-    

                          

-    899 034,09  58 843,71  427 770,26  

                        

-     1 385 648,06  

k) wartość netto środków trwałych 

na koniec okresu 

                      

-    

                          

-    1 714 853,67    343 937,79  576 881,49 

                        

-    2 635 672,95 

 

8.15. Inwestycyjne – nota 13 

 
INWESTYCYJNE 31.12.2011 31.12.2010 

 Wartość brutto na początek okresu     

 - nabycie w wyniku zakupów 104 878,05                                        -    

 - transfer z rzeczowego majątku trwałego                                        -                                           -    

 - likwidacja                                        -                                           -    

 - rozszerzenie składu grupy kapitałowej                                        -                                           -    

 - sprzedaż nieruchomości                                        -                                           -    

 - różnice kursowe                                        -                                           -    

 - inne zwiększenia                                         -                                           -    

 Wartość brutto na koniec okresu  104 878,05                                        -    

Skumulowana amortyzacja i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 

na początek okresu                                        -                                           -    

 - amortyzacja za okres                                        -                                           -    

 - odpis z tytułu utraty wartości                                        -                                           -    

 - transfer z rzeczowego majątku trwałego                                        -                                           -    

 - sprzedaż nieruchomości                                        -                                           -    

 - likwidacja                                        -                                           -    

 - rozszerzenie składu grupy kapitałowej                                        -                                           -    

 - inne zwiększenia                                         -                                           -    

Skumulowana amortyzacja i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 

na koniec okresu                                        -                                           -    

Wartość netto na początek okresu                                        -                                           -    

Wartość netto na koniec okresu 104 878,05                                        -    
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8.16. Wartości niematerialne i prawne – nota 14 

 

ZMIANY WARTOŚCI 

NIEMATERIALNYCH I 

PRAWNYCH (WG GRUP 

RODZAJOWYCH) za 2011r. 

 Koszty zakończonych 

prac rozwojowych  

 Wartość firmy 

z konsolidacji  

 Nabyte koncesje, 

patenty  

 Licencje o 

ograniczonym okresie 

użytkowania  

 Licencje o 

nieograniczonym 

okresie użytkowania  

 Inne wartości 

niematerialne i 

prawne  

Wartości 

niematerialne i 

prawne w budowie  RAZEM  

a) wartość brutto wartości 

niematerialnych i prawnych na 

początek okresu -    4 159 136,27 -    5 210 932,36 7 125 095,41 1 095 479,22 -    13 431 506,99 

b) zwiększenia (z tytułu) 470 685,72    1 857 237,61 53 200,00 8 904 927,94 62 045,00 2 165 526,64 2 353 201,48 14 009 686,78 

 - zakup 470 685,72 - 53 200,00 8 904 927,94 62 045,00 595 369,79 2 353 301,48 12 439 529,93 

 - przekazania z prac rozwojowych -    -    -    -    -    -    -    -    

 - nabycie jednostki zależnej -    -    -    -    -    1 570 156,85 -    1 570 156,85 

 - reklasyfikacja pomiędzy grupami 

rodzajowymi -    -    -    - -    -    -    - 

 - koszty finansowania zewnętrznego -    -    -    -    -    -    -    -    

 - nakłady na wartości niematerialne w 

trakcie realizacji -    -    -    -    -    - -    - 

 - wycena wartości firmy na spółce 

zagranicznej -    -    -    -    -    -    -    -    

 - wycena opcji put -    -    -    -    -    -    -    -    

 - nabycia jednostek zależnych -    1 857 237,61 -    -    -    - -    - 

c) zmniejszenia (z tytułu) -    -    -    (413 557,63) - (17 921,74) (210 701,48) (642 180,85) 

 - sprzedaż -    -    -    -    -    -    -    -    

 - likwidacja -    -    -    - -    (17 921,74) -    (17 921,74) 

 - przeniesienie do wartości -    -    -    - - - (210 701,48) (210 701,48) 

- koniec okresu używalności - - - (413 557,63) - - - (413 557,63) 

d) wartość brutto wartości 

niematerialnych i prawnych na 

koniec okresu 470 685,72    6 016 373,88 53 200,00  13 702 302,67   7 87 140,41  3 243 884,12 2 142 600,00 26 799 012,92 

e) skumulowana amortyzacja na 

początek okresu -    -    -    (1 998 014,06) -    (484 002,45) -    (2 482 016,51) 

f) amortyzacja za okres (z tytułu) (43 490,90) -    (3 559,99) (884 228,34) -    (564 207,88) -    (1 495 527,11) 

 - amortyzacja (odpis roczny) (43 490,90) -    (3 559,99) (1 297 785,97) -    (480 725,27) -    (1 825 602,13) 

 - likwidacja -    -    -    - -    17 921,74 -    17 921,74 

- reklasyfikacja pomiędzy grupami - - - 413 557,63 - - - 413 557,63 

- nabycia jednostek zależnych - - - - - (22 426,85) - (22 426,85) 

 - amortyzacja jednostki zależnej -    -    -    -    -    (78 977,50) -    (78 977,50) 

g) skumulowana amortyzacja 

(umorzenie) na koniec okresu (43 490,90) -    (3 599,99) (2 882 242,40) -    (1 048 210,33) -    (3 977 543,62) 

h) odpisy z tytułu trwałej utraty 

wartości na początek okresu -    -    -    -    -    -    -    - 

 - zwiększenie -    -    -    -    -    -    -    -    

 - reklasyfikacja pomiędzy grupami 

rodzajowymi -    -    -    -    -    -    -    -    

 - zmniejszenie -    -    -    -    -    -    -    -    
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 - odwrócenie odpisów z tytułu trwałej 

utraty wartości - odniesione na wynik 

finansowy -    -    -    -    -    -    -    -    

 - reklasyfikacja pomiędzy grupami 

rodzajowymi -    -    -    -    -    -    -    -    

i) odpisy z tytułu trwałej utraty 

wartości na koniec okresu -    -    -    -    -    -    -    -    

j) wartość netto wartości 

niematerialnych i prawnych na 

początek okresu -    4 159 136,27 -    3 212 918,30 7 125 095,41 611 476,77 -    10 949 490,48 

k) wartość netto wartości 

niematerialnych i prawnych na 

koniec okresu 427 194,82    6 016 373,88 49 600,01 10 820 060,27 7 187 140,41 2 194 873,79 2 142 600,00 22 821 469,30 

 

ZMIANY WARTOŚCI 

NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH 

(WG GRUP RODZAJOWYCH) za 2010r. 

 Koszty 

zakończonych 

prac rozwojowych  

 Wartość firmy 

z konsolidacji  

 Nabyte koncesje, 

patenty  

 Licencje o 

ograniczonym okresie 

użytkowania  

 Licencje o 

nieograniczonym 

okresie użytkowania  

 Inne wartości 

niematerialne i 

prawne  

Wartości niematerialne 

i prawne w budowie 
 RAZEM  

a) wartość brutto wartości niematerialnych i 

prawnych na początek okresu -    -    -    5 650 671,02    6 602 650,40  312 211,51  -    12 565 532,93  

b) zwiększenia (z tytułu) -    4 159 136,27 -    393 186,72  524 390,01  828 536,12 -    1 746 112,85 

 - zakup -    -    -    357 772,13 524 390,01  653 235,24 -    1 535 397,38 

 - przekazania z prac rozwojowych -    -    -    -    -    -    -    -    

 - przyjęcie z inwestycji -    -    -    -    -    -    -    -    

 - reklasyfikacja pomiędzy grupami 

rodzajowymi -    -    -    35 414,59 -    -    -    35 414,49 

 - koszty finansowania zewnętrznego -    -    -    -    -    -    -    -    

 - nakłady na wartości niematerialne w trakcie 

realizacji -    -    -    -    -    163 153,59  -    163 153,59  

 - wycena wartości firmy na spółce 

zagranicznej -    -    -    -    -    -    -    -    

 - wycena opcji put -    -    -    -    -    -    -    -    

 - nabycia jednostek zależnych -    4 159 136,27    -    -    -    12 147,29    -    12 147,29 

c) zmniejszenia (z tytułu) -    -    -    (832 925,38) (1 945,00) (45 268,41) -     (880 138,79) 

 - sprzedaż -    -    -    -    -    -    -    -    

 - likwidacja -    -    -    (803 202,79) -    (45 268,41) -     (848 471,20) 

 - reklasyfikacja pomiędzy grupami 

rodzajowymi -    -    -    (29 722,59) (1 945,00) -    -    (31 667,59) 

d) wartość brutto wartości niematerialnych i 

prawnych na koniec okresu -    4 159 136,27       -     5 210 932,36   7 125 095,41   1 095 479,22  -    13 431 506,99  

e) skumulowana amortyzacja na początek 

okresu -    -    -    (1 364 954,82) -    (272 393,20) -    (1 637 348,02) 

f) amortyzacja za okres (z tytułu) -    -    -     (633 059,24)  -    (211 609,25) -    (844 668,49) 

 - amortyzacja (odpis roczny) -    -    -    (1 432 515,03) -    (244 176,30) -    (1 676 691,33) 

 - likwidacja -    -    -    803 202,79  -    44 714,34  -     847 917,13  

 - sprzedaż -    - -    -    -    -    -    -    

- reklasyfikacja pomiędzy grupami - - - (3 747,00) - - - (3 747,00) 
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rodzajowymi  

- navycie jednostki zależnej - - - - - (12 147,29) - (12 147,29) 

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) 

na koniec okresu -    - -    (1 998 014,06) -    (484 002,45) -    (2 482 016,51) 

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 

początek okresu -    -    -    -    -    -    -    - 

 - zwiększenie -    -    -    -    -    -    -    -    

 - reklasyfikacja pomiędzy grupami 

rodzajowymi -    -    -    -    -    -    -    -    

 - zmniejszenie -    -    -    -    -    -    -    -    

 - odwrócenie odpisów z tytułu trwałej utraty 

wartości - odniesione na wynik finansowy -    -    -    -    -    -    -    -    

 - reklasyfikacja pomiędzy grupami 

rodzajowymi -    -    -    -    -    -    -    -    

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 

koniec okresu -    -    -    -    -    -    -    -    

j) wartość netto wartości niematerialnych i 

prawnych na początek okresu -    -    -     4 285 716,20  6 602 650,40  39 818,31  -    10 928 184,91  

k) wartość netto wartości niematerialnych i 

prawnych na koniec okresu -    4 159 136,27    -     3 212 918,30  7 125 095,41  611 476,77  -    10 949 490,48 
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8.17. Prawo wieczystego użytkowania gruntu – nota 15 

 

Prawo wieczystego użytkowania gruntu - cena nabycia  01.01.2011 - 31.12.2011   01.01.2010 - 31.12.2010  

 przypadająca do rozliczenia w ciągu 1 -5 lat                                            -    

                                                

-    

 przypadająca do rozliczenia w ciągu powyżej 5 lat                                            -    

                                                

-    

Prawo wieczystego użytkowania wykazane w aktywach 

długoterminowych                                            -    

                                                

-    

   

Prawo wieczystego użytkowania gruntu - cena nabycia  01.01.2011 - 31.12.2011   01.01.2010 - 31.12.2010  

 przypadająca do rozliczenia w ciągu 1 roku                                            -    
                                                

-    

Prawo wieczystego użytkowania wykazane w rozliczeniach 

międzyokresowych czynnych                                            -    

                                                

-    

 

8.18. Połączenia jednostki gospodarczej – nota 16 

Wartość firmy z konsolidacji    
 

31.12.2011 31.12.2010 

 Wartość bilansowa wartości firmy z konsolidacji  -    -    
 6 016 373,88 4 159 136,27 

   

   

 Razem wartość bilansowa   6 016 373,88  4 159 136,27  

W trakcie 01.01.2011-31.12.2011 i 01.01.2010-31.12.2010 roku wystąpiły następujące zmiany wartości firmy z konsolidacji:  

 
01.01.2011 - 31.12.2011 01.01.2010 - 31.12.2010 

 Wartość firmy z konsolidacji na początek okresu  4 159 136,27    -    

 Zwiększenia wartości firmy z konsolidacji w wyniku nabycia   1 857 237,61    4 159 136,27   

 Różnice kursowe dotyczące jednostki zagranicznej  -    -    

 Zmniejszenia wartości firmy z tytułu dokonanych odpisów  -    -    

 Zmniejszenia wartości firmy z tytułu sprzedaży  -    -    

 Razem wartość bilansowa na koniec okresu  6 016 373,88    4 159 136,27    

Wartość bilansowa wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania 

 
31.12.2011 31.12.2010 

 Wartość bilansowa wartości firmy  6 016 373,88    4 159 136,27    

     Stopklatka S.A.   4 159 136,27    4 159 136,27   

     Cyfrowe Repozytorium Cyfrowe Sp. z o.o.  1 857 237,61    -    

Odpisy z tytułu utraty wartości  -    -    

     Stopklatka S.A.     

     Cyfrowe Repozytorium Cyfrowe Sp. z o.o.  -    -    

Wartość bilansowa innych wartości  

Niematerialnych o nieokreślonym okresie 

użytkowania  6 016 373,88    4 159 136,27 
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Wartość godziwa możliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań spółki Stopklatki S.A. na dzień 

przejęcia przedstawia się następująco: 

   Wartość bilansowa na dzień 

przejęcia  

 Wartość godziwa na dzień 

przejęcia  

 Rzeczowe aktywa trwałe  17 850,00  30 540,08  

 Wartości niematerialne  947 730,00    -    

 Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego  -  12 993,53  

 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych  5 110,66  533 752,79  

 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

należności  421 851,18  2 025 696,24  

 Zapasy  278 450,00         -    

 Razem aktywa   1 670 991,84  2 602 982,64  

    Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  424704,52  701 402,68  

 Rezerwa  -    -    

 Rezerwa na restrukturyzację  -    -    

 Akcjonariusze mniejszościowi  498 514,93  654 521,87  

 Zobowiązania warunkowe   -    -    

 Rezerwa na odroczony podatek dochodowy   -   20 229,36  

 Razem pasywa  923 219,45  1 376 153,91  

    Wartość godziwa aktywów netto  747 772,39   1 226 828,73  

   
 Wartość firmy powstała w wyniku przejęcia  1 852 237,61   4 159 136,27  

 Cena nabycia:  

 Wartość nabycia na dzień przejęcia    2 600 010,00  5 385 965,00  

 Koszty poniesione w związku z przejęciem  -    -    

 Zapłata ogółem  2 600 010,00  5 385 965,00  

 

 

Wypływ środków pieniężnych z tytułu przejęcia przedstawia się następująco: 

Środki pieniężne netto przejęte wraz z jednostką zależną                                               5 110,96                             533 752,79  

 Środki pieniężne zapłacone                                          (2 600 010,00)                        (4 000 000,00) 

 Wypływ środków pieniężnych netto                                          (2 594 899,04)                      (3 466 247,21) 

 

Wartość godziwa Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. na dzień przejęcia pakietu większościowego 
została policzona na postawie danych finansowych z dnia 30 listopada 2011r.: 

 30.11.2011     

Suma aktywów 1 670 991,84  

Zobowiązania 424 704,52  

Aktywa netto 1 246 287,32  

Kapitały własne 1 246 287,32  

Przychody netto ze sprzedaży 273 593,51  

Zysk / strata  netto (270 955,50)   

Środki pieniężne 5 110,66  

Aktywa netto jednostki dominującej 747 772,39  

Aktywa netto udziałowców mniejszościowych 498 514,93  

 

Suma nabytych udziałów 90 

Zapłata za akcje do dnia przejęcia 2 600 010,00 

Zysk na dzień przejęcia 0,00 

Wartość firmy na dzień przejęcia 1 852 237,61 
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8.19. Informacje w jednostkach stowarzyszonych wycenionych metodą praw własności – nota 17 

Nie dotyczy. 

 

8.20. Udział we wspólnym przedsięwzięciu – nota 18 

Nie dotyczy. 

 

8.21. Pozostałe aktywa finansowe – nota 19 

Pozostałe aktywa finansowe 

(krótkoterminowe) 

  

  
 31.12.2011   31.12.2010  

 

Instrumenty pochodne, w tym:                        -                           -    

 

-kontrakty forward EUR/PLN                        -                           -    

 

-kontrakty forward USD/PLN                        -                           -    

 

-inne                        -                           -    

 

Instrumenty kapitałowe                        -                           -    

 

Instrumenty dłużne                        -                           -    

 

Inne  - - 

 
Razem pozostałe aktywa finansowe - - 

 

8.22. Zapasy – nota 20 

 
 31.12.2011   31.12.2010  

 Materiały  
                                 43 268,80                                  47 340,61  

 Według ceny nabycia                                   43 268,80                                  47 340,61  

 Według wartości netto możliwej do uzyskania                                                         

-    

                                                       

-    

 Towary                                                         

381 853,69    

                                                       

-    

 Według ceny nabycia                                                         

381 853,69    

                                                       

-    
 Według wartości netto możliwej do uzyskania                                                         

-    

                                                       

-    

 Produkcja w toku (według kosztu wytworzenia)      

 Produkty gotowe                                                         

-    

                                                       

-    

 Według ceny nabycia/kosztu wytworzenia                                                         
-    

                                                       
-    

 Według wartości netto możliwej do uzyskania                                                         

-    

                                                       

-    

 Zapasy ogółem, według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia 

(kosztu wytworzenia) oraz wartości netto możliwej do uzyskania                                  

425 122,49                                 47 340,61 

 
    

 Odpisy aktualizujące wartość zapasów na 1 styczeń 2011  

                                                       
-    

                                                       
-    

 Utworzony odpis w koszty sprzedanych produktów  

                                                       

-    

                                                       

-    

 Odwrócony odpis w kosztach sprzedanych produktów  

                                                       

-    

                                                       

-    

 Utworzony odpis w wartości sprzedanych towarów i materiałów  
                                                       

-    
                                                       

-    

 Odwrócony odpis w wartości sprzedanych towarów i materiałów  

                                                       

-    

                                                       

-    

 Odpisy aktualizujące wartość zapasów na 31 grudnia 2011  

                                                       
-    

                                                       
-    

 Odpisy aktualizujące wartość zapasów na 1 styczeń 2010      

 Utworzony odpis w koszty sprzedanych produktów  

                                                       

-    

                                                       

-    

 Odwrócony odpis w kosztach sprzedanych produktów                                                                                                                
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-    -    

 Utworzony odpis w wartości sprzedanych towarów i materiałów  
                                                       

-    
                                                       

-    

 Odwrócony odpis w wartości sprzedanych towarów i materiałów  

                                                       

-    

                                                       

-    

 Odpisy aktualizujące wartość zapasów na 31 grudnia 2010  

                                                       
-    

                                                       
-    

 

8.23. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności  – nota 21 

  31.12.2011   31.12.2010  

Pozostałe należności długoterminowe 
11 880,00 11 880,00 

Należności z tytułu dostaw i usług                               -                                  -    

Inne należności                               -                                  -    
Pozostałe należności długoterminowe 11 880,00 11 880,00    

Razem należności długoterminowe 
11 880,00 11 880,00 

   
   

 

31.12.2011  

  

 

31.12.2010  

Należności od jednostek powiązanych                6 993 473,36                 283 399,73  

należności z tytułu dostaw i usług                6 993 473,36                 283 399,73  

należności z tytułu dywidend                               -                                  -    

pożyczki udzielone                               -                                  -    

inne należności finansowe                               -                                  -    

inne należności niefinansowe                               -                                  -    

Należności od pozostałych jednostek 10 543 731,65 8 533 011,41 

należności z tytułu dostaw i usług 8 632 387,33 6 866 968,28 

pożyczki udzielone 732 897,70 454 875,09 

inne należności finansowe                               -                                  -    

należności budżetowe z innych tytułów niż bieżący podatek dochodowy                933 002,34                 893 773,63  

zaliczki na zapasy                               -                                  -    

zaliczki na środki trwałe                               -                                  -    

zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                -                                  -    

 inne należności niefinansowe                 245 444 ,28                 317 394,41  

Należności brutto 17 549 085,01 8 828 291,14 

   

Odpis aktualizujący należności (73 719,13) (65 632,98) 

   

Należności ogółem (netto) 17 475 365,88 8 307 783,07 

   

Należności z tytułu podatków  31.12.2011   31.12.2010  

Podatek dochodowy - 324 221,55 

Razem należności z tytułu podatków - 324 221,55 

   

Rozliczenia międzyokresowe czynne   31.12.2011   31.12.2010  

    - koszty prenumeraty czasopism, abonamenty                     2 489,88                     2 039,45  

    - odsetki  - 2 843,75 

    - przedpłaty na szkolenia                                -                                  -    

    - polisy ubezpieczeniowe                                -                                  -    

    - koszty ubezpieczeń                   78 475,09                   35 124,22  

    - koszty prospektu, wydatki na podwyższenie kapitału  -                 352 968,00  

    - VAT  do odliczenia w następnym okresie                                -                                  -    

  - ZFŚS                                -                                  -    

    - opłat wynikające z pozostałych umów leasingu                                -                                  -    



Grupa Kapitałowa Kino Polska TV S.A. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku 

 

39 

    - koszty związane z podwyższeniem kapitału                                -                                  -    

    - usługi niewykonane  783 844,20 797 547,08 

    - przychody na przełomie okresu                                -                                  -    

    - materiały reklamowe                                -                                  -    

    - roczne opłaty z tytułu licencji                 1 482 938,50                 764 360,39  

    - opłaty dotyczące GPW i KDPW                                -                                  -    

    - pozostałe rozliczenia międzyokresowe czynne  136 812,49 106 858,79 

Razem rozliczenia międzyokresowe czynne 2 484 560,16 2 061 741,68 

   

8.24. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  – nota 22 

  
 31.12.2011   31.12.2010  

Środki pieniężne w banku i w kasie 1 639 225,81 57 775,28 

Lokaty krótkoterminowe 13 699 364,14 450 022,53 

Inne                   325 000,00                    325 000,00  

Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty 15 663 589,95 832 797,81 

Struktura wg walut i po przeliczeniu na zł  31.12.2011   31.12.2010  

   środki w PLN                   15 655 592,82                    832 797,81  

   środki w EUR 7997,13                                     -    

   środki w USD                                  -                                     -    

   środki w GBP                                  -                                     -    

   środki w innych walutach                                  -                                     -    

Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty 15 663 589,95                   832 797,81 

 

8.25. Kapitał zakładowy  – nota 23.1 

 

 

Kapitał zakładowy 

zarejestrowany 

Kapitał zakładowy z 
przeszacowania do warunków 

hiperinflacji na dzień przejścia 

Grupy Kapitałowej na MSSF 

Razem 

Stan na 31 grudnia 2011                  1 387 000,00                                -             1 387 000,00  

Stan na 31 grudnia 2010                     987 000,00                                -                987 000,00  

8.26. Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej – nota 23.2 

 

  

Kapitał z emisji akcji powyżej ich 

wartości nominalnej 
Razem 

Na dzień 1 stycznia 2011 roku                                                      -                                               -    

Emisja akcji powyżej wartości nominalnej 37 600 000,00 37 600 000,00   

Rozliczenie kosztów związanych z podwyższeniem kapitału ( 1 940 456,21)   (1 940 456,21)  

Na dzień 31 grudnia 2011 roku 35 659 543,79 35 659 543,79    

   

Na dzień 1 stycznia 2010 roku                                                      -                                               -    

Emisja akcji powyżej wartości nominalnej                                                      -                                               -    

Rozliczenie kosztów związanych z podwyższeniem kapitału                                                      -                                               -    

Na dzień 31 grudnia 2010 roku                                                      -                                               -    

 

 

8.27. Pozostałe kapitały – nota 23.3 

   Kapitał zapasowy   Kapitał rezerwowy   Razem  

Na dzień 1 stycznia 2011 roku 6 418 097,46  -  6 418 097,46  
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Zysk/strata netto z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów 

finansowych dostępnych do sprzedaży -    -    -    

Podział wyniku finansowego 9 017 085,32  -    9 017 085,32  

Korekty konsolidacyjne związane z rozliczeniem połączenia - - - 

Odroczony podatek dochodowy -    -    -    

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych -    -    -    

Kapitał zapasowy  -    -    -    

Na dzień 31 grudnia 2011 roku 15 435 182,78 - 15 435 182,78 

    

Na dzień 1 stycznia 2010 roku 6 386 911,27  -    6 386 911,27  

Zysk/strata netto z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów 
finansowych dostępnych do sprzedaży -    -    -    

Podział wyniku finansowego 31 186,19  -    31 186,19   

Korekty konsolidacyjne -    -    - 

Odroczony podatek dochodowy -    -    - 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych -    -    -    

Na dzień 31 grudnia 2010 roku 6 418 097,46  -    6 418 097,46  

8.28. Zyski zatrzymane – nota 23.4 

Wynik bieżącego okresu  31.12.2011   31.12.2010  

Wyniki zatrzymane z lat poprzednich  14 400 477,60 3 995 464,84 

Korekty konsolidacyjne - - 

Korekty błędów odniesione na wynik lat ubiegłych - - 

Wypłata dywidendy -    -    

Wyniki zatrzymane z lat poprzednich (kapitał zapasowy) (9 017 085,32) (31 186,19) 

Kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych w rozumieniu MSR  -     -    

Przeszacowanie hiperinflacyjne kapitału zakładowego -    -    

Łączna wartość korekt kapitału wynikająca ze zmiany zasad rachunkowości na 
MSR/MSSF -    -    

Zwiększenie udziałów w jednostce powiązanej (359 837,12) - 

Wynik finansowy wypracowany w poprzednim okresie sprawozdawczym -    -    

Wynik finansowy netto bieżącego okresu 8 520 369,20 10 436 198,95 

Razem zyski zatrzymane 13 543 924,36 14 400 477,60 

8.29. Udziały mniejszości – nota 23.5 

 
01.01.2011 - 31.12.2011   01.01.2010 - 31.12.2010  

Na dzień 1 stycznia 2011 672 206,90    

                                               

-    

Kapitały mniejszościowe wynikające z dnia przejęcia         498 514,93          654 521,87  

Likwidacja spółki  -     -    

Podział wyniku   -     -    
Zmiany w strukturze udziałowców w jednostkach zależnych ( 270 419,59)    -    

Udział mniejszości w wyniku jednostek zależnych (136 568,81)   17 685,03  

Na dzień 31 grudnia 2011            763 733,44             672 206,90  

 

8.30. Rezerwy– nota 24 

  

Świadczenia po 

okresie 

zatrudnienia 

Rezerwa na 

zaległe urlopy 

Rezerwa na sprawy 

sporne, kary, grzywny 

i odszkodowania Inne rezerwy Ogółem 

 Na dzień 1 stycznia 2011  roku  -    115 383,87    50 000,00  49 800,00   215 183,87  

 Utworzone w ciągu roku obrotowego  -    171 159,22 -  49 200,00 220 359,22 

 Wykorzystane  -    -    -    -           -    
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 Rozwiązane  -    (115 383,87)    (50 000,00) (49 800,00)     (215 183,87) 

 Korekta stopy dyskontowej  -    -    -    -    -    

 Na dzień 31 grudnia 2011 roku  -    171 159,22 -  49 200,00 220 359,22 

 

Struktura czasowa rezerw   31.12.2011   31.12.2010  

 część długoterminowa                               -                               -    

 część krótkoterminowa  220 359,22 215 183,87 

 Razem rezerwy  220 359,22              215 183,87  

 

8.31. Świadczenia emerytalne oraz inne świadczenia po okresie zatrudnienia– nota 25 

Spółka nie tworzy rezerw ze względu na brak istotności, a struktura wiekowa pracowników kształtuje się  
w przedziale 30-35 roku życia. 

 

8.32. Kredyty  i pożyczki– nota 26 

Długoterminowe kredyty i pożyczki  31.12.2011   31.12.2010  

Kredyty w rachunku bieżącym                               -                                  -    

Kredyty bankowe                               -                                  -    

Pożyczki otrzymane                                -                                  -    

Inne                               -                                  -    

Razem kredyty i pożyczki długoterminowe                               -                                  -    

 

Krótkoterminowe kredyty i pożyczki  31.12.2011   31.12.2010  

Kredyty w rachunku bieżącym             136 716,21              1 017 104,75  

Kredyty bankowe                -                 878 034,18  

Pożyczki otrzymane                               -                                  -    

Inne                               -                                  -    

Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe             136 716,21              1 895 138,93  

 

 

Podmiot 

finansujący 

 Waluta 

kredytu  

 Wielkość 

kredytu/limitu  

 Wartość kredytu na dzień 

bilansowy  

 Warunki 

oprocentowania  

 Termin 

spłaty  

 

Zabezpiecze

nia  

 w 

walucie   w złotych  

Bank Polska Kasa 

Opieki S.A. PLN  do 3 000 000,00  - - 

 WIBOR 1M z 
pierwszego dnia 

danego 

miesiąca+3,0%  2012-06-29 

weksel in 

blanco  

Bank Polska Kasa 

Opieki S.A. PLN  do 3 000 000,00   - -  

 WIBOR 1M z 

każdego dnia 

+2,8%  2012-07-03 

weksel in 

blanco  

 Razem kredyty i 

pożyczki               

  

8.33. Kredyty  i pożyczki udzielone– nota 26a 

Długoterminowe kredyty i pożyczki  31.12.2011   31.12.2010  

Pożyczki udzielone                               -                                  -    

Inne                               -                                  -    

Razem kredyty i pożyczki długoterminowe                               -                                  -    
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Krótkoterminowe kredyty i pożyczki  31.12.2011   31.12.2010  

Pożyczki udzielone 479 652,36    454 875,09 

Inne                               -                                  -    

Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe 479 652,36    454 875,09 

 

Podmiot 

finansujący 

 Waluta 

kredytu  

 Wielkość 

kredytu/limitu  

 Wartość kredytu na dzień 

bilansowy  

 Warunki 

oprocentowania  

 Termin 

spłaty  

 

Zabezpiecze

nia  

 w 

walucie   w złotych  

Internet 

Wizard     

Sp. z o.o. PLN  338 378,31  - 479 652,36 

 WIBOR 12M 

+2,5%  2011-12-31 

Poręczenie 
Net Internet 

S.A. ul. 

Marokańska 

2S, 

Warszawa  

 Razem 

kredyty i 

pożyczki               

 

Podmiot 

finansujący 

 Waluta 

kredytu  

 Wielkość 

kredytu/limitu  

 Wartość kredytu na dzień 

bilansowy  

 Warunki 

oprocentowania  

 Termin 

spłaty  

 

Zabezpie

czenia  

 w 

walucie   w złotych  

Millionyou Sp. z 

o.o. PLN  do 150 000,00  - - 

 WIBOR 1M z 

ostatniego dnia 

roboczego miesiąca 

poprzedzającego 

miesiącu odsetkowy 

powiększony o marżę 

4  % 2011-07-18 

weksel in 

blanco  

KPD Sp. z o.o. PLN do 400 000,00 - - 

WIBOR 12M 

powiększony o marżę 

4  % 2011-12-14 

weksel in 

blanco 

Łysakowski 

Wiesław PLN do 250 000,00 - 250 000,00 

WIBOR 12M 

powiększony o marżę 

4  % 2012-05-08 

weksel in 

blanco / 

poręczenie 

Cyfrowe 

Repozytoriun 
Filmowe Sp. Z o.o. PLN  do 1 090 000,00   - 1 090 000,00 

WIBOR 12M 

powiększony o marżę 

4  % 2013-12-15 
weksel in 
blanco  

 Razem kredyty i 

pożyczki        1 340 000,00       

 

 

 

8.34. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania – nota 27 

   

 
 31.12.2011   31.12.2010  

Pozostałe zobowiązania długoterminowe 372 452,57 261 804,99 

zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 372 452,57 261 804,99 

inne zobowiązania niefinansowe   

rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów   

Razem  pozostałe zobowiązania długoterminowe 372 452,57 261 804,99 

 
  

  31.12.2011   31.12.2010  

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe 237 984,50 132 206,50 

zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 236 059,80 132 206,50 

inne zobowiązania niefinansowe 1 924,70  

rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów   

Razem pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe 237 984,50 132 206,50 
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  31.12.2011   31.12.2010  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych                           355 513,46                            231 912,83  

zobowiązania z tytułu dostaw i usług                           338 591,25                            231 912,83  

inne zobowiązania finansowe                                         -                                            -    

inne zobowiązania niefinansowe 16 922,21                                            -    

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek pozostałych 4 291 993,20 4 630 114,55 

zobowiązania z tytułu dostaw i usług 3 667 602,97 3 333 655,14 

zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 74 909,18 206 355,41 

zobowiązania z tytułu dywidend                                         -                                            -    

zobowiązania budżetowe z innych tytułów niż bieżący podatek 

dochodowy 411 379,70 420 562,81 

zaliczki otrzymane                                          -                                            -    

fundusze specjalne - 2 349,27 

inne zobowiązania finansowe 113 101,35 1 104,62 

rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów                                         -                                            -    

rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów                           25 000,00                            665 463,27  

Razem zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

zobowiązania krótkoterminowe 4 647 506,66 4 861 403,35 

   

Razem zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

zobowiązania  5 257 943,73                        5 255 414,84 

 

 

 

 

 

  

  31.12.2011   31.12.2010  

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 176 001,00                                            -    

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 176 001,00                                            -    

Razem  zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 176 001,00                                            -    

 

Zobowiązania z tytułu leasingu 

finansowego 

     Wartość bieżąca Przyszłe minimalne opłaty  Odsetki 

do 1 roku 236 059,80 276 821,52 40 761,72 

od 2-5 roku 372 452,57 404 070,02 31 617,45 

powyżej 5 roku 

   Razem  608 512,37 680 891,54 72 379,17 

 

 

 

8.35. Pozostałe zobowiązania finansowe (krótkoterminowe) –  nota 27.1 

  
 31.12.2011   31.12.2010  

Instrumenty pochodne, w tym:                                         -                                            -    

-kontrakty forward EUR/PLN                                         -                                            -    

-kontrakty forward USD/PLN                                         -                                            -    
-inne                                         -                                            -    

Pozostałe                                         -                                            -    

Razem inne zobowiązania finansowe 
                                        -                                            -    
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8.36. Dotacje rządowe – nota 28 

Wpływy z tytułu dotacji:  

Cel dotacji 

 Stan dotacji 

rządowych 

na 

01.01.2011  

 Zwiększenia w 

okresie 

01.01.11-

31.12.11  

 Odpisanie dotacji 

w pozostałe 

przychody 

operacyjne w 

okresie 01.01.11-

31.12.11  

 

 Inne zmniejszenia 

dotacji w okresie 

01.01.11-31.12.11 

Stan dotacji 

rządowych na 

31.12.2011  

Zwroty dotacji w 

okresie 01.01.11-

31.12.11 

Dotacja z 

PISF-u -  12 951,90   (12 951,90)  - - - 

 Razem   -  12 951,90  (12 951,90) -  - - 

 

8.37. Zobowiązania warunkowe – nota 29 

Nie dotyczy. 

8.38. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi – nota 30.1 

  
 01.01.2011 - 31.12.2011  01.01.2010 - 31.12.2010 

Przychody ze sprzedaży 

jednostkom powiązanym 

przychody 

ze 

sprzedaży 

produktów 

przychody ze 

sprzedaży 

towarów i 

materiałów 

oraz usług 

 przychody ze 

sprzedaży 

środków 

trwałych, 

wartości 

niematerialnych, 

nieruchomości 

inwestycyjnych, 

dywidendach 

itp..  

 pozostałe 

przychody  

przychody ze 

sprzedaży 

produktów 

przychody 

ze 

sprzedaży 

towarów i 

materiałów 

oraz usług 

 przychody ze 

sprzedaży 

środków 

trwałych, 

wartości 

niematerialnych, 

nieruchomości 

inwestycyjnych  

 pozostałe 

przychody  

- jednostkom zależnym 

                                   

-    

                                   

-    

                                   

-    

                                   

-    

                                   

-    

                                   

-    

                                   

-    

                                   

-    

- jednostkom 

stowarzyszonym 

                                   

-    

                                   

-    

                                   

-    

                                   

-    

                                   

-    

                                   

-    

                                   

-    

                                   

-    

- jednostkom zależnymi nie 

podlegającym konsolidacji 

                                   

-    

                                   

-    

                                   

-    

                                   

-    

                                   

-    

                                   

-    

                                   

-    

                                   

-    

- członkom kluczowej kadry 

zarządzającej, nadzorującej 

                                   

-    

                                   

486,81  

                                   

-    

                                   

-    

                                   

-    

                                   

-    

                                   

-    

                                   

-    

- pozostałym podmiotom 

powiązanym 

                                   

-    25 852 230,79 

                                   

12 000,00    

                                   

-    

                                   

-    547 174,20 

                                   

-    

                                   

-    

Razem przychody ze 

sprzedaży jednostkom 

powiązanym 

                                   

-    25 852 717,60 

                                   

12 000,00   

                                   

-    

                                   

-    547 174,20 

                                   

-    

                                   

-    

 

 
        

  
 01.01.2011 - 31.12.2011  01.01.2010 - 31.12.2010 

Zakup pochodzący od 

jednostek powiązanych 

zakupu usług 

zakup 

towarów i 

materiałów 

 zakup środków 

trwałych, 

wartości 

niematerialnych, 

nieruchomości 

inwestycyjnych  

 inne  zakupu usług 

zakup 

towarów i 

materiałów 

 zakup środków 

trwałych, 

wartości 

niematerialnych, 

nieruchomości 

inwestycyjnych  

 inne  

- od jednostek zależnych 

                                   

-    

                                   

-    

                                   

-    

                                   

-    

                                   

-    

                                   

-    

                                   

-    

                                   

-    

- od jednostek 

stowarzyszonych 

                                   

-    

                                   

-    

                                   

-    

                                   

-    

                                   

-    

                                   

-    

                                   

-    

                                   

-    

- od jednostek zależnych nie 

podlegających konsolidacji 

                                   

-    

                                   

-    

                                   

-    

                                   

-    

                                   

-    

                                   

-    

                                   

-    

                                   

-    

- od członków kluczowej 

kadry zarządzającej, 

nadzorującej 

                                   

165 095,65    

                                   

-    

                                   

-    

                                   

-    

                                   

-    

                                   

-    

                                   

-    

                                   

-    

- od pozostałych podmiotów 18 822 067,13 

                        

226 506,36  1 591 412,40  

                                   

-    4 672 576,31 

                        

3 769,14  4 845,00  

                                   

-    

Razem zakupy pochodzące 

od jednostek powiązanych 18 987 162,78 

                        

226 506,36  1591 412,40  

                                   

-    4 672 576,31 

                        

3 769,14   4 845,00  

                                   

-    
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Należności od podmiotów powiązanych 
 31.12.2011   31.12.2010  

- od jednostek zależnych                                    -                                       -    

- od jednostek stowarzyszonych                                    -                                       -    

- od jednostek zależnych nie podlegających konsolidacji                                    -                                       -    

- od członków kluczowej kadry zarządzającej, nadzorującej                                    -                                       -    

- od pozostałych podmiotów powiązanych                     6 993 473,36                      283 399,73  

Razem należności od podmiotów powiązanych                     6 993 473,36                      283 399,73  

   

Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych  31.12.2011  31.12.2010  

- wobec jednostek zależnych                                    -                                       -    

- wobec jednostek stowarzyszonych                                    -                                       -    

- wobec jednostek zależnych nie podlegających konsolidacji                                    -                                       -    

- wobec członków kluczowej kadry zarządzającej, nadzorującej                                    -                                       -    

- wobec pozostałych podmiotów powiązanych 338 591,25 231 912,83 

Razem zobowiązania wobec podmiotów powiązanych 338 591,25 231 912,83 

 

8.39. Wynagrodzenie wyższej kadry kierowniczej – nota 30.2 

 
  01.01.2011 - 31.12.2011   01.01.2010 - 31.12.2010  

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i 

narzuty) 2 013 096,67  1 026 975,00  

Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne                                        -                                           -    

Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy                                        -                                           -    

Świadczenia pracownicze w formie akcji własnych                                         -                                           -    

Łączna kwota wynagrodzenia wypłaconego głównej kadrze 

kierowniczej 2 013 096,67                        1 026 975,00 

   

   

   01.01.2011 - 31.12.2011   01.01.2010- 31.12.2010  

Zarząd 1 862 322,64                          577 475,00  

Rada Nadzorcza 150 774,03                              5 000,00  

Razem 2 013 096,67 582 475,00  

   

   

Zarząd  01.01.2011 - 31.12.2011   01.01.2010 - 31.12.2010  

Piotr Reich 795 011,00                           220 804,00  

Bogusław Kisielewski 809 457,60                           376 671,00  

Adam Bortnik 57 500,00 271 500,00 

Przemysław Basiak 145 763,00 153 000,00 

Iwona Zabielska- Stadnik 41 871,00 - 

Maciej Molewski 12 810,04  

Razem 1 862 322,64 1 021 975,00 

 

   

Rada Nadzorcza  01.01.2011 - 31.12.2011   01.01.2010 - 31.12.2010  

Loni Farhi                              1 000,00                               1 000,00  

Stacey Sobel                              1 000,00                               1 000,00  

Krzysztof Szymański                              1 000,00                               1 000,00  

Witold Adamek                              1 000,00                               1 000,00  

Piotr Robert Skrzyp -                               1 000,00  

Piotr Orłowski 17 545,07 - 
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Adam Bortnik 96 132 74  

Bogusław Kisielewski 6 009,82 - 

Krzysztof Lindner 6 771,60 - 

Piotr Skrzyp 6 771,60 - 

Piotr Reisch 6 771,60 - 

Zbigniew Markowski 6 771,60 - 

Razem                              150 774,03                               5 000,00  

 

8.40. Zarządzanie kapitałem – nota 31 

   31.12.2011   31.12.2010  

Kapitał własny 66 789 384,36 22 447 781,96 

Minus: wartości niematerialne i prawne 22 821 469,30 10 949 490,48 

Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych 
36 614 916,10 17 833 454,16 

Suma bilansowa 72 651 674,58 29 850 333,97 

   

Wskaźnik kapitału własnego finansowanie majątku trwałego 182% 126% 

   

Zysk z działalności operacyjnej 9 806 441,81 11 220 565,17 

Plus: amortyzacja 3 429 095,60 2 535 569,45 

EBIDTA 13 235 537,41 13 756 134,62 

Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania 745 228,58 2 289 150,42 

   

Wskaźnik: Kredyty, pożyczki i inne źródła 

finansowania/EBIDTA 67% 17% 

8.41. Klasyfikacja instrumentów finansowych – nota 32 

 

  01.01.2011 - 31.12.2011  

Wartość godziwa Wartość księgowa 

Aktywa finansowe trwałe:     

Aktywa finansowe     

Aktywa finansowe obrotowe: 31 289 450,64 31 289 450,64 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności  15 625 860,69 15 625 860,69 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  15 663 589,95 15 663 589,95 

Pozostałe aktywa finansowe      

Razem: 31 289 450,64 31 289 450,64 

  

  01.01.2011 - 31.12.2011 

Wartość godziwa Wartość księgowa 

Zobowiązania finansowe długoterminowe: 372 452,57 372 452,57 

Kredyty i pożyczki      

Pozostałe zobowiązania 372 452,57 372 452,57 

Zobowiązania krótkoterminowe: 4 380 894,93 4 380 894,93 

Kredyty i pożyczki  136 716,21                       136 716,21  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

zobowiązania 4 006 194,22 4 006 194,22 

Inne zobowiązania finansowe 237 984,50 237984,50 

Razem: 4 753 347,50 4 753 347,50 

   

 Przychody odsetkowe    01.01.2011 - 31.12.2011    01.01.2010 - 31.12.2010  

Depozyty bankowe  709 020,24 16 265,96 

Pożyczki udzielone  - - 

Inwestycje - - 

 Razem  709 020,24 16 265,96 
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 Koszty odsetkowe    01.01.2011 - 31.12.2011    01.01.2010 - 31.12.2010  

 Kredyty krótko i długoterminowe                         (97 289,74)                        (16 237,17) 

 Leasing finansowy                           (43 358,18)                          (9 494,32) 
 Obligacje wyemitowane  - - 

 Pożyczki otrzymane  - (18 338,96) 

 Razem  (140 647,92) (44 070,45) 

 Zyski lub straty według kategorii instrumentów    01.01.2011 - 31.12.2011    01.01.2010 - 31.12.2010  

 Zyski lub straty według kategorii instrumentów 

finansowych razem                                      -                                          -    

Kwota wszelkich strat z tytułu utraty wartości (w podziale 

na kategorie instrumentów finansowych)    01.01.2011 - 31.12.2011    01.01.2010 - 31.12.2010  

 Aktywa dostępne do sprzedaży  - - 

 Pożyczki i należności  - - 

 Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności   - - 

 Straty z tytułu utraty wartości razem                                      -                                          -    

 

 

8.42. Struktura zatrudnienia – nota 33 

  
 01.01.2011 - 31.12.2011   01.01.2010 - 31.12.2010  

Zarząd 5 4 

Dyrekcja (dot. działów)  20 18 

Dział administracji 17 6 

Dział kanałów TV 59 61 

Inni specjaliści 0 0 

Razem 
101 89 

 

8.43. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych – nota 34 

   31.12.2011   31.12.2010  

Obowiązkowe badania  sprawozdania finansowego roczne i 
śródroczne 

                                     95 000,00                                       85 000,00  

Inne usługi poświadczające                                       -                                        84 540,00  

Usługi doradztwa podatkowego                                                    -                                                       -    

Pozostałe usługi                                                    -                                                       -    

RAZEM 95 000,00 169 540,00 

 



Warszawa, dnia 4 kwietnia 2012 r. 
 
 
 
       
 

Rada Nadzorcza 
Spółki Kino Polska TV S.A.  

 
 
 
 

WNIOSEK ZARZĄDU SPÓŁKI 
 
 
Zarząd Spółki Kino Polska TV S.A. („Spółka”) proponuje przeznaczyć wypracowany przez Spółkę  

w roku 2011 zysk w wysokości 9 002 242,86 zł  oraz zysk wypracowany w latach ubiegłych  

w wysokości 4 856 757,14 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Zarząd proponuję aby dniem 

dywidendy był dzień podjęcia uchwały o wypłacie zysku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.  

W związku z powyższym konieczne będzie przeniesienie odpowiednich kwot z kapitału zapasowego.  

 

Zarząd pragnie wskazać, iż decyzja o przeznaczeniu zysku do wypłaty wynika ze zrealizowania 

praktycznie wszystkich celów inwestycyjnych opisanych w prospekcie emisyjnym Spółki oraz dużej 

nadpłynności finansowej Spółki. Aktualnie Spółka nie posiada żadnego zadłużenia i inwestuje 

gotówkę w lokaty bankowe. W opinii Zarządu wypłata dywidendy nie wpłynie negatywnie na plany 

inwestycyjne i bieżącą działalność operacyjną Spółki. 

 

Zarząd zamierza przedstawić powyższą propozycję podziału zysku za 2011 rok i lata ubiegłe, 

Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu  zatwierdzającemu wyniki Spółki za rok 2011. Mając na 

uwadze powyższe, Zarząd Spółki wnosi niniejszym o pozytywne zaopiniowanie przez Radę 

Nadzorczą ww. propozycji podziału zysku za rok 2011 i za lata ubiegłe.  

 
 
 
………………………. ………………………… 
Piotr Reisch  Bogusław Kisielewski 
Prezes Zarządu Członek Zarządu   
 


