Grupa Kapitałowa Kino Polska TV S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SPORZĄDZONE ZGODNIE
Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

GRUPA KAPITAŁOWA
KINO POLSKA TV S.A.

ZA OKRES
od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

Warszawa 22 kwiecień 2011r.
1

Grupa Kapitałowa Kino Polska TV S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Oświadczenie zarządu .................................................................................................................................. 4
Skonsolidowany rachunek zysków i strat .................................................................................................... 5
Skonsolidowany bilans ................................................................................................................................ 6
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych ......................................................................... 7
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym .................................................................... 8
Informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego ................................................ 9
1. Informacje ogólne ................................................................................................................................. 9
2. Identyfikacja skonsolidowanego sprawozdania finansowego ............................................................... 9
3. Skład zarządu i rady nadzorczej spółki ................................................................................................. 9
4. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego ............................................................................ 10
4.1. Dokonane osądy i oszacowania ............................................................................................... 10
4.2. Podstawa wyceny ..................................................................................................................... 10
4.3. Oświadczenie o zgodności ....................................................................................................... 10
4.4. Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdania finansowego ...................................................... 10
5. Ważniejsze zasady rachunkowości...................................................................................................... 10
6. Nowe standardy interpretacyjne, które zostały opublikowane, a nie weszły jeszcze w życie ............. 12
7. Istotne zasady rachunkowości ............................................................................................................. 13
7.1. Zasady konsolidacji.................................................................................................................. 13
7.2. Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej .................................................................. 13
7.3. Rzeczowe aktywa trwałe .......................................................................................................... 14
7.4. Wartości niematerialne ............................................................................................................ 14
7.5. Leasing ..................................................................................................................................... 15
7.6. Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych................................................................. 15
7.7. Udziały i akcje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach . 15
7.8. Aktywa finansowe.................................................................................................................... 15
7.9. Zapasy ...................................................................................................................................... 16
7.10. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności ................................................. 16
7.11. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych ............................................................ 16
7.12. Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki i papiery dłużne ................................................. 16
7.13. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania ....................................... 17
7.14. Rezerwy ................................................................................................................................... 17
7.15. Rozliczenia międzyokresowe ................................................................................................... 17
7.16. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe .......................................................................... 17
7.17. Podział zysku na cele pracownicze oraz fundusze specjalne ................................................... 17
7.18. Przychody ................................................................................................................................ 17
7.19. Podatki ..................................................................................................................................... 18
7.20. Zysk netto na akcję .................................................................................................................. 19
7.21. Ryzyko związane z płynnością ................................................................................................ 19
7.22. Ryzyko kredytowe ................................................................................................................... 19
7.23. Ryzyko walutowe ..................................................................................................................... 19
7.24. Ryzyko stopy procentowej ....................................................................................................... 20
7.25. Niepodzielony wynik finansowy i ograniczenia w wypłacie dywidendy ................................ 20
8. Dodatkowe informacje i objaśnienia włącznie z notami ..................................................................... 21
8.1. Informacja o spółkach powiązanych – nota 1 .......................................................................... 21
8.2. Przyjęte kursy do wyceny bilansowej – nota 2 ........................................................................ 21
8.3. Segmenty operacyjne – nota 3 ................................................................................................. 21
8.4. Koszty według rodzaju – nota 4 ............................................................................................... 22
8.5. Pozostałe przychody operacyjne - nota 5 ................................................................................ 23
2

Grupa Kapitałowa Kino Polska TV S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
8.11.
8.12.
8.13.
8.14.
8.15.
8.16.
8.17.
8.18.
8.19.
8.20.
8.21.
8.22.
8.23.
8.24.
8.25.
8.26.
8.27.
8.28.
8.29.
8.30.
8.31.
8.32.
8.33.
8.34.
8.35.
8.36.
8.37.
8.38.
8.39.
8.40.
8.41.
8.42.

Pozostałe koszty operacyjne – nota 5.1 .................................................................................... 24
Przychody finansowe – nota 6 ................................................................................................. 24
Koszty finansowe – nota 6.1 .................................................................................................... 25
Podatek dochodowy - nota 7 ................................................................................................... 25
Działalność zaniechana – nota 8 .............................................................................................. 26
Majątek socjalny jako zobowiązania zfśs – nota 9 ................................................................... 27
Zyski przypadające na jedną akcję – nota 10 ........................................................................... 28
Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty – nota 11 .............................................. 29
Rzeczowe aktywa trwałe – nota 12 .......................................................................................... 29
Nieruchomości inwestycyjne – nota 13 ................................................................................... 31
Wartości niematerialne i prawne – nota 14 .............................................................................. 32
Prawo wieczystego użytkowania gruntu – nota 15 .................................................................. 33
Połączenia jednostki gospodarczej – nota 16 ........................................................................... 33
Informacje w jednostkach stowarzyszonych wycenionych metodą praw własności – nota 17 35
Udział we wspólnym przedsięwzięciu – nota 18 ..................................................................... 35
Skonsolidowane sprawozdania finansowe nie objęte konsolidacją – nota 19 .......................... 36
Zapasy – nota 20 ...................................................................................................................... 36
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności – nota 21................................. 37
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty – nota 22 ......................................................................... 38
Kapitał zakładowy – nota 23.1 ................................................................................................ 38
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej – nota 23.2 ....................................... 38
Pozostałe kapitały – nota 23.3 .................................................................................................. 38
Zyski zatrzymane – nota 23.4 .................................................................................................. 39
Udziały mniejszości – nota 23.5 .............................................................................................. 39
Rezerwy– nota 24..................................................................................................................... 39
Świadczenia emerytalne oraz inne świadczenia po okresie zatrudnienia– nota 25 .................. 40
Kredyty i pożyczki– nota 26 ................................................................................................... 40
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania – nota 27........................ 40
Pozostałe zobowiązania finansowe (krótkoterminowe) – nota 27.1 ....................................... 41
Dotacje rządowe – nota 28 ....................................................................................................... 41
Zobowiązania warunkowe – nota 29........................................................................................ 41
Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi – nota 30.1 ........................................ 42
Wynagrodzenie wyższej kadry kierowniczej – nota 30.2 ........................................................ 43
Zarządzanie kapitałem – nota 31.............................................................................................. 43
Klasyfikacja instrumentów finansowych – nota 32 ................................................................. 44
Struktura zatrudnienia – nota 33 .............................................................................................. 45
Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych – nota 34 ............................................................................................................. 45

3

Grupa Kapitałowa Kino Polska TV S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
Sprawozdanie finansowe skonsolidowane Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. obejmuje okres od dnia 01
stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. oraz zawiera dane porównawcze za 2009 r. zakończony 31 grudnia
2009 r.
W roku 2010 Kino Polska TV S.A. przejęło 65,21% udziałów w Stopklatka S.A., wyniku czego rok 2010 jest
pierwszym okresem sporządzania sprawozdania skonsolidowanego. Dane za 2009r. są danymi jednostkowymi.
Stosownie do art. 45 pkt. 1a. oraz art. 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku
z późniejszymi zmianami, Walne Zgromadzenie Wspólników na mocy uchwały nr 1 z dnia 12 sierpnia 2010 r.,
w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu papierów wartościowych na rynku regulowanym przez
Spółkę, podjęło decyzję o przedstawieniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 zgodnie z MSS, 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:
Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r. wykazujący sumę po stronie aktywów i pasywów
29 850,33 tys. zł.,
Rachunek zysków i strat za okres 1 styczeń 2010 r. - 31 styczeń 2010 r. zamykający się zyskiem netto
10 453,88 tys. zł.,
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 1 styczeń 2010 r. - 31 styczeń 2010 r.,
Sprawozdanie zmian w kapitale własnym za okres 1 styczeń 2010 r. - 31 styczeń 2010 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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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku
rok zakończony
31 grudnia 2010

rok zakończony
31 grudnia 2009

Nota
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży usług
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

3
3

Przychody ze sprzedaży
Koszt własny sprzedaży

4

Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe koszty operacyjne

5
4
4
5.1

Zysk/(strata) z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe

6
6.1

Zysk/(strata) brutto
Podatek dochodowy
Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej
Działalność zaniechana
Zysk/(strata) za rok obrotowy z działalności zaniechanej
Zysk/(strata) netto za rok obrotowy
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)
Całkowite dochody ogółem
Zysk /(strata) netto za okres
Przypisany:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Akcjonariuszom mniejszościowym
Całkowity dochód ogółem:
Przypisany:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Akcjonariuszom mniejszościowym
Zysk (strata) na jedną akcję
– podstawowy z zysku za rok obrotowy
– podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej za rok obrotowy
– rozwodniony z zysku za rok obrotowy
– rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej za rok obrotowy

7

48 453 685,72
433,00

35 184 020.99
335,24

48 454 118,72

35 184 356,23

(28 403 213,10)

(21 227 899,68)

20 050 905,62

13 956 456,55

446 871,38
(1 134 867,22)
(7 973 899,82)
(168 444,79)

157 877,01
(1 292 482,41)
(4 871 942,42)
(439 756,53)

11 220 565,17

7 510 152,20

1 402 242,57
(285 201 58)

493,59
(300 848,99)

12 337 606,16

7 209 796,80

(1 883 722,18)

(1 135 315,64)

10 453 883,98

6 074 481,16

-

-

10 453 883,98

6 074 481,16

-

-

10 453 883,98
10 453 883,98
10 453 883,98

6 074 481,16
6 074 481,16
6 074 481,16

10 436 198,95
17 685,03
10 453 883,98

6 074 481,16

10 436 198,95
17 685,03

-

1,06
1,06
1,06
1,06

0,62
0,62
0,62
0,62
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SKONSOLIDOWANY BILANS
na dzień 31 grudnia 2010 roku
Nota
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne
Wartość firmy
Wartości niematerialne
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe)
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
(długoterminowe)
Aktywa z tytułu podatku odroczonego

rok zakończony
31 grudnia 2009

19
21

2 635 672,95
4 159 136,27
10 949 490,48
11 880,00

1 385 648,06
10 928 184,91
-

7

77 274,46

131 747,88

17 833 454,16

12 445 580,85

47 340,61
8 295 903,07
324 221,55
2 061 741,68
454 875,09
832 797,81

40 688,24
6 915 131,04
30 984,13
1 005 373,36
317 120,00

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

12 016 879,81
-

8 309 296,77
-

SUMA AKTYWÓW

29 850 333,97

20 754 877,62

PASYWA
Kapitał własny (akcjonariusze jednostki dominującej)
Kapitał własny (akcjonariusze mniejszościowi)

21 805 575,06
672 206,90

11 369 376,11
-

987 000,00
6 418 097,46
14 400 477,60

987 000,00
6 386 911,27
3 995 464,84

22 477 781,96

11 369 376,11

261 804,99
6 814,37
-

1 841 055,60
7 628,78
-

268 619,36

1 848 684,38

4 195 940,08
1 895 138 93
132 206,50
665 463,27
215 183,87

5 018 549,83
140 920,01
51 929,94
2 073 667,35
251 750,00

7 103 932,65
-

7 536 817,13
-

Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
Należności z tytułu podatku dochodowego
Rozliczenia międzyokresowe
Pochodne instrumenty finansowe
Pozostałe aktywa finansowe
Pozostałe aktywa niefinansowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Kapitał podstawowy
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
Akcje własne
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty
Zobowiązania długoterminowe
Oprocentowane kredyty i pożyczki
Rezerwy
Pozostałe zobowiązania finansowe
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rozliczenia międzyokresowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
Kredyty i pożyczki
Pozostałe zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Rozliczenia międzyokresowe
Rezerwy
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi
zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży

12

rok zakończony
31 grudnia 2010

14
14

20
21
21
21
19
22

23.1

23.3
23.4

26
26
27
7

27
26
27
27
24

Zobowiązania razem

7 372 552,01

9 385 501,51

SUMA PASYWÓW

29 850 333,97

20 754 877,62
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW
PIENIĘŻNYCH
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku
Nota
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk/(strata) netto

31 grudnia 2010

31 grudnia 2009

10 453 883,98

6 074 481,16

2 535 569,45
(34 576,13)
(1 385 965,00)
(1 302 300,05)
(6 652,37)
(483 667,51)
(1 651 817,24)
(79 366,13)
(37 228,33)

1 156 593,59
45 221,94
(4 170 920,44)
60 858,16
3 197 059,87
(607 908,89)
251 750,00
(53 535,33)

8 007 880,67

5 953 600,06

(3 772 972,22)
-

(4 196 170,37)
-

-

-

-

-

(3 466 247,21)
-

-

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(7 239 219,43)

(4 196 170,37)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu emisji akcji
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/ kredytów
Spłata pożyczek/ kredytów
Dywidendy wypłacone
Odsetki zapłacone
Inne wypływy finansowe
Pozostałe

(124 477,43)
1 754 218,92
(1 828 318,44)
(64 406,48)
10 000,00

(50 499,40)
1 989 031,92
(3 488 124,66)
(45 221,94)
144 267,21

(252 983,43)

(1 450 546,87)

515 677,81

306 882,82

Korekty o pozycje:
Amortyzacja
Odsetki i dywidendy, netto
Korekta z tytułu nabycia jednostki zależnej
(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej
(Zwiększenie)/zmniejszenie stanu należności
(Zwiększenie)/zmniejszenie stanu zapasów
Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu zobowiązań
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Zmiana stanu rezerw
Podatek dochodowy zapłacony
Pozostałe
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
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
Dywidendy otrzymane
Odsetki otrzymane
Spłata udzielonych pożyczek
Udzielenie pożyczek
Pozostałe

Środki pieniężne netto z działalności finansowej
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów
Różnice kursowe netto
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu

4
6 -6.1

21/27
24

317 120,00

10 237,18

832 797,81

317 120,00

327 349,27

253 000,00

Ś

O ograniczonej możliwości dysponowania
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku
Kapitał podstawowy

Na dzień 1 stycznia 2010 roku
Zmiany polityki (zasad)
rachunkowości / korekta błędu

Kapitały z emisji
akcji powyżej
wartości nominalnej

Kapitał zapasowy

Kapitał
rezerwowy

Wyniki lat
ubiegłych

Kapitały
jednostki
dominującej

Zyski zatrzymane/
niepokryte straty

Kapitały
mniejszościowe

Kapitał własny
ogółem

987 000,00

-

6 386 911,27

-

3 995 464,84

-

11 369 376,11

-

11 369 376,11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

987 000,00

-

6 386 911,27

-

3 995 464,84

-

11 369 376,11

-

11 369 376,11

-

-

31 186,19
-

-

(31 186,19)
-

10 436 198,95
-

10 436 198,95
-

17 685,03
-

10 453 883,98
-

-

-

-

-

-

-

-

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

Na dzień 1 stycznia 2009 roku
Zmiany polityki (zasad)
rachunkowości / korekta błędu

987 000,00

-

6 386 911,27

-

(2 079 016,32

-

5 294 894,95

-

5 294 894,95

-

-

-

-

-

-

-

-

-

987 000,00

-

6 386 911,27

-

(2 079 016,32)

-

5 294 894,95

-

5 294 894,95

-

-

-

-

-

6 074 481,16
-

6 074 481,16
-

-

6 074 481,16
-

987 000,00

-

6 386 911,27

-

(2 079 016,32)

6 074 481,16

11 369 376,11

-

11 369 376,11

Na dzień 1 stycznia 2010 roku
przekształcone
Zysk/(strata) netto za okres
Podział WF za rok ubiegły
Emisja akcji
Koszt emisji akcji
Płatności w formie akcji
Udziały akcjonariuszy
mniejszościowych

Na dzień 1 stycznia 2009 roku
przekształcone
Zysk/(strata) netto za okres
Podział WF za rok ubiegły
Emisja akcji
Koszt emisji akcji
Płatności w formie akcji
Wypłata dywidendy
Na dzień 31 grudnia 2009 roku
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INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.

Informacje ogólne

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Kino Polska TV S.A. jest pierwszym sprawozdaniem grupy i
obejmuje okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. oraz zawiera dane porównawcze za 2009
r. zakończony 31 grudnia 2009 r. do danych jednostkowych Kino Polska TV S.A.
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.
W skład grupy Kino Polska TV S.A. wchodzi spółka Stopklatka S.A. jako jednostka zależna.
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 po raz pierwszy sporządzała skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31
grudnia 2010 roku.
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 Robert Skrzyp - 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 skonsolidowanego 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. Grupa 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.
MSR 1 (zmiany) „Prezentacja sprawozdań finansowych". Standard wprowadza kilka zmian, w tym:
- nowe nazwy poszczególnych sprawozdań,
- pełne sprawozdanie o wyniku, oprócz dotychczasowego rachunku zysków i strat, obejmuje również
sprawozdanie z wyniku, który został ujęty bezpośrednio w kapitale.
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Wcześniejsze zastosowanie standardu nie wpłynęło na sytuację finansową oraz wynik finansowy Spółki.
Zaktualizowany standard wymaga sumowania informacji w sprawozdaniach finansowych w oparciu
o kryterium cech wspólnych i wprowadza sprawozdanie z całkowitych dochodów („statement of
comprehensive income"). Pozycje przychodów i kosztów oraz pozycje składające się na pozostałe całkowite
dochody mogą być prezentowane albo w pojedynczym sprawozdaniu z całkowitych dochodów pokazującym
sumy cząstkowe, albo w dwóch oddzielnych sprawozdaniach (oddzielnie rachunek zysków i strat oraz
sprawozdanie z całkowitych dochodów). Spółka zdecydowała się na prezentację dwóch oddzielnych
sprawozdań.
W „Zestawieniu zmian w kapitale własnym" - w pierwszej kolejności prezentowane są zmiany kapitału
wynikające z transakcji z właścicielami, a następnie wpływ całkowitych dochodów na kapitał własny
wynikający ze „Sprawozdania z całkowitych dochodów".
Spółka nie posługuje się zmienionymi nazwami poszczególnych elementów sprawozdania finansowego,
korzystając dopuszczonej przez standard możliwości używania nazewnictwa innego niż w MSR 1.
MSSF 3 Połączenia jednostek (znowelizowany) oraz MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania
finansowe (zmieniony) – mające zastosowanie od 1 lipca 2009 r. Znowelizowany MSSF 3 wprowadza istotne
zmiany do sposobu ujmowania połączeń jednostek mających miejsce po tej dacie. Zmiany te dotyczą wyceny
udziałów niekontrolujących, ujmowania kosztów związanych bezpośrednio z transakcją, początkowego
ujmowania i późniejszej wyceny zapłaty warunkowej oraz rozliczenia połączeń wieloetapowych. Zmiana
w polityce rachunkowości została wprowadzona prospektywnie i nie miała istotnego wpływu na
przedstawioną sytuację finansową ani na wyniki działalności Spółki, gdyż Spółka nie była strona połączeń
prawnych, które wymagałyby ujęcia w jednostkowym sprawozdaniu finansowym.
MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena: spełniające kryteria pozycje zabezpieczane – mający
zastosowanie od 1 lipca 2009 roku. Zmiany dotyczą wyznaczenia jednostronnego ryzyka w pozycji
zabezpieczanej oraz wyznaczania w określonych sytuacjach, inflacji jako zabezpieczanego ryzyka bądź
części ryzyka. Zmiana nie miała wpływu na przedstawioną sytuację finansową ani na wyniki działalności
Spółki.
KIMSF 17 Przekazanie aktywów niegotówkowych właścicielom – mająca zastosowanie od 1 lipca 2009 roku.
Interpretacja zawiera wskazówki w zakresie ujęcia księgowego transakcji, w ramach których następuje
wydanie właścicielom aktywów niegotówkowych w formie dystrybucji kapitałów rezerwowych /
niepodzielonego wyniku finansowego lub dywidendy. Interpretacja ta nie miała wpływu na przedstawioną
sytuację finansową ani na wyniki działalności Spółki.
Zmiany do MSSF (opublikowane w maju 2008) – w maju 2008 roku Rada wydała pierwszy zbiór poprawek
do publikowanych przez siebie standardów. Zmiany, które Spółka zastosowała od 1 stycznia 2010 to:
- MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana: zmiana wyjaśnia,
że jeżeli jednostka zależna spełnia kryteria klasyfikacji jako przeznaczona do sprzedaży, wszystkie jej
aktywa i zobowiązania są klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży, nawet jeżeli po transakcji
sprzedaży jednostka dominująca zachowa udziały niekontrolujące w tej jednostce zależnej. Zmiana dotyczy
wyłącznie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i nie ma wpływu na sytuację finansową ani na
wyniki działalności Spółki przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym.
Zmiany do MSSF (opublikowane w kwietniu 2009) – w kwietniu 2009 Rada wydała drugi zbiór zmian do
publikowanych przez siebie standardów, przede wszystkim w celu usunięcia nieścisłości i niejasności
sformułowań. Dla poszczególnych standardów obowiązują różne przepisy przejściowe. Zastosowanie
następujących zmian spowodowało zmiany w zasadach (polityce) rachunkowości, nie miało jednak wpływu
na przedstawioną sytuację finansową ani na wyniki działalności Spółki.
- MSSF 8 Segmenty operacyjne: Wyjaśniono, iż aktywa i zobowiązania segmentu należy wykazywać tylko
wówczas, gdy aktywa takie i zobowiązania są włączone do miar wykorzystywanych przez główny organ
odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych. Spółka dostosowała prezentację segmentów
działalności w sprawozdaniu finansowym do wymogów tego standardu. Wcześniejsze zastosowanie
standardu nie wpłynęło na sytuację finansową oraz wynik finansowy Spółki.
- MSR 36 Utrata wartości aktywów: Wyjaśnia, iż największa dozwolona jednostka przyporządkowania
wartości firmy nabytej w wyniku połączenia jednostek dla celów testów na utratę wartości to segment
operacyjny w rozumieniu MSSF 8 przed zagregowaniem dla celów sprawozdawczości. Zmiana ta nie miała
wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki.
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- MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena: Wyjaśniono, że opcja wcześniejszej spłaty jest
uważana za ściśle powiązaną z umową zasadniczą, jeżeli cena wykonania opcji daje pożyczkodawcy zwrot
w kwocie w przybliżeniu równej wartości bieżącej utraconych odsetek za pozostały do końca okres umowy
zasadniczej. Zmiana ta nie miała wpływu na przedstawioną sytuację finansową ani wyniki działalności
Spółki.
Pozostałe zmiany do poniższych standardów wynikające z corocznego przeglądu nie miały wpływu na zasady
(politykę) rachunkowości, przedstawioną sytuację finansową ani wyniki działalności Spółki:
MSSF 2 Płatności w formie akcji
MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana
MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych
MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
MSR 17 Leasing
MSR 38 Wartości niematerialne
MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena
KIMSF 9 Ponowna ocena wbudowanych instrumentów pochodnych
KIMSF 16 Zabezpieczenie udziałów w aktywach netto jednostki działającej za granicą
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:
Zmiany do:
MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja: Klasyfikacja emisji praw poboru – mający zastosowanie dla
okresów rocznych rozpoczynających się 1 lutego 2010 roku lub później,
MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych (znowelizowany w lipcu 2010) – mający
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku lub później,
MSSF 9 Instrumenty finansowe – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
2013 roku lub później, do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE,
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,
KIMSF 19 Regulowanie zobowiązań finansowych przy pomocy instrumentów kapitałowych – mająca
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2010 roku lub później,
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 30 lipca 2010 roku lub później.
Zmiany wynikające z przeglądu MSSF:
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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 - do dnia zatwierdzenia
niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE,
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,
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 niezatwierdzone przez UE.
Zarząd nie przewiduje, aby wprowadzenie powyższych standardów oraz interpretacji miało istotny wpływ na
stosowane przez Spółkę zasady (politykę) rachunkowości.
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.
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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.
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.
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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
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 2010r. Spółka posiada trzy umowy leasingowe. Dwa z tytułu samochodów i jeden 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.
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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:
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.
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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
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 2010 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
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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.
7.19.
7.19.1

Podatki

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
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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 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.
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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 2010.
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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. Tyniecka 1922
70-955 Szczecin

konsolidacja
metodą pełną

03-12-2010

65,21%

65,21%

Podstawowe dane finansowe jednostek zależnych na dzień 31.12.2010
nazwa (firma) jednostki ze
wskazaniem formy prawnej

przychody ze
sprzedaży

zysk brutto

zysk netto

kapitał własny

Stopklatka S.A.

5 211 706,15

230 873,06

204 554,76

1 932 184,26

31.12.2010

31.12.2009

8.2.

Przyjęte kursy do wyceny bilansowej – nota 2

Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu
USD

2,9641

2,8503

EUR

3,9603

4,1082

GBP

4,5938

4,5986

CZK

0,1580

0,1554

Kurs średni, liczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni
dzień każdego miesiąca w danym okresie

01.01.2010 - 31.12.2010 01.01.2009 - 31.12.2009

USD

3,0402

3,1236

EUR

4,0044

4,3406

GBP

4,6901

4,8786

CZK

0,1585

0,1639

Na dzień bilansowy kwoty wyrażone w dewizach zostały przeliczone po kursie średnim NBP na dzień 31
grudnia 2010 r.
8.3.

Segmenty operacyjne – nota 3

Przychody
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych,
w tym:
- działalność emisja
- działalność wydawnicza

2010

2009
35 041 783,50

27 834 529,80

168 748,72

581 355,83

- sprzedaż praw

1 262 879,79

1 198 850,41

- reklama

9 709 597,67

4 942 313,95

- VOD

1 181 052,65

-

917 437,59

626 971,00

60 887,27

-

- inne usługi
- działalność internetowa
- sprzedaż treści
- sprzedaż towarów
Przychody segmentu ogółem

111 298,53

-

433,00
48 454 118,72

335,24
35 184 356,23
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Koszty
Koszt własny sprzedaży na rzecz klientów
zewnętrznych

2010

2009
(19 016 375,61)

(23 364 864,97)

- koszty działalności emisyjnej

(283 834,09)

(489 574,79)

- koszt reklam

(3 446 460,49)

(1 721 655,02)

- koszty sprzedaży

(1 134 867,22)

(1 292 482,41)

- koszty VOD

(1 056 856,02)

-

(45 866,86)

-

- koszty działalności wydawniczej

- działalność internetowa
- sprzedaż treści
- pozostałe koszty ogólnozakładowe
- koszt własny sprzedanych towarów
materiałów
Koszty segmentu ogółem

(204 897,67)

-

(7 973 899,82)

(4 871 942,42)

(433,00)
(37 511 980,14)

(294,26)
(27 392 324,51)

Informacje dotyczące obszarów geograficznych

01.01.2010-31.12.2010

Polska

Europa

USA

Razem

Przychody
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych
Przychody segmentu ogółem

01.01.2009-31.12.2009

48 408 304,96
48 408 304,96

Polska

45 813,76
45 813,76

Europa

-

48 454 118,72
48 454 118,72

USA

Razem

Przychody
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych

34 057 981,09

-

1 126 375,14

35 184 356,23

Przychody segmentu ogółem

34 057 981,09

-

1 126 375,14

35 184 356,23

01.01.2010 - 31.12.2010

01.01.2009 - 31.12.2009

8.4.

Koszty według rodzaju – nota 4

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

(2 535 569,45)

(1 156 593,59)

Koszty świadczeń pracowniczych

(6 012 206,22)

(3 473 659,10)

(733 090,47)

(373 063,14)

(25 611 357,48)

(21 163 077,94)

(1 204 780,70)

(847 730,46)

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe

-

-

Koszty prac badawczych i rozwojowych

-

-

(1 402 542,82)

(377 906,02)

Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty

Pozostałe koszty, w tym
- odpisy aktualizujące wartość zapasów

-

-

(1 402 542,82)

(377 906,02)

- 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

-

-

(433,00)
(37 511 980,14)

(294,26)
(27 392 324,51)

- pozostałe koszty rodzajowe

Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Razem koszty rodzajowe
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Zmiana stanu produktów, produkcji w roku i rozliczeń międzyokresowych (+/-)

-

-

(433,00)

(294,26)

- 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

-

-

Wartość sprzedanych towarów i materiałów,

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)

-

-

Koszty sprzedaży (+)

(1 134 867,22)

(1 292 482,41)

Koszty ogólnego zarządu (+)

(7 973 899,82)

(4 871 942,42)

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (+)

(28 402 780,10)

(21 227 605,42)

Łączne koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, sprzedaży i
koszty ogólnego zarządu

(37 511 980,14)

(27 392 324,51)

Koszty świadczeń pracowniczych
01.01.2010 - 31.12.2010
Koszty wynagrodzeń (+)

01.01.2009 - 31.12.2009

5 070 036,49

2 996 964,68

826 785,86

476 694,42

Przychody z działalności socjalnej (-)

-

-

Dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych ze środków ZFŚŚ (-)

-

-

Koszty funkcjonowania i utrzymania zakładowych obiektów socjalnych (+)

-

-

Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń (+)

Koszty przyszłych świadczeń (rezerw) z tytułu odpraw emerytalnych, nagród
jubileuszowych i tym podobnych świadczeń pracowniczych (+/-)

115 383,87

-

Nagrody z zysku netto (+)

-

-

Odpisy na ZFŚF z zysku netto (+)

-

-

6 012 206,22

3 473 659,10

Razem koszty świadczeń pracowniczych

8.5.

Pozostałe przychody operacyjne - nota 5
01.01.2010 - 31.12.2010

01.01.2009 - 31.12.2009

Zysk netto ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

-

-

Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartości niematerialne i prawne

-

-

13 562,00

-

-

-

Zysk z likwidacji rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych

-

-

Przychody z tytułu wynajmu nieruchomości inwestycyjnych

-

-

Zysk z odsprzedaży usług, refakturowanych odpłatności

-

-

Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość rzeczowych aktywów trwałych
Rozliczenie inwentaryzacji środków pieniężnych i rzeczowych aktywów
trwałych

Rozwiązanie rezerwy z tytułu zobowiązań spornych

249 500,00

-

10 000,00

144 267,21

Otrzymane darowizny

-

-

Umorzone zobowiązania

-

9 894,68

Otrzymane kary i odszkodowania

-

-

Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS

-

-

Zwrot podatków
Inne

-

-

173 809,38
446 871,38

3 715,12
157 877,01

Otrzymane dotacje

Razem pozostałe przychody operacyjne
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8.6.

Pozostałe koszty operacyjne – nota 5.1
01.01.2010 - 31.12.2010

Strata netto ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

01.01.2009 - 31.12.2009
-

-

(61 046,32)

-

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:

-

-

-

(41 423,82)

-

-

-

-

- 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

-

-

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)

(251 750,00)

Kary umowne
Inne
Razem pozostałe koszty operacyjne

(57 398,47)

(26 793,00)
(119 789,71)

(168 444,79)

(439 756,53)

Odpis aktualizujący należności

8.7.

Przychody finansowe – nota 6
01.01.2010 - 31.12.2010

01.01.2009 - 31.12.2009

Przychody z tytułu odsetek

16 277,07

- lokaty bankowe

16 265,96

360,20

11,11

133,39

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

-

-

1 385 965,00

-

-

-

Pozostałe przychody finansowe

0,50

-

Przychody finansowe ogółem

1 402 242,57

493,59

- należności

Zysk z tytułu nabycia jednostki zależnej
Zysk ze zbycia akcji, udziałów i innych papierów wartościowych

493,59
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8.8.

Koszty finansowe – nota 6.1
01.01.2010 - 31.12.2010

01.01.2009 - 31.12.2009

Koszty z tytułu odsetek

(64 418,36)

- z tytułu kredytów

(16 237,17)

35 835,78)

- z tytułu pożyczek

(18 338,96)

(41 301,53)

- z tytułu emisji obligacji

(116 532,80)

-

-

(2 153,68)

(30 009,33)

- z tytułu odsetek budżetowych

(18 194,23)

(1 763,00)

- z tytułu leasingu finansowego

(9 494,32)

(7 623,16)

Straty z tytułu różnic kursowych dotyczących aktywów i pasywów innych niż
należności i zobowiązania handlowe

-

-

Skutki wyceny otrzymanych pożyczek metodą skorygowanej ceny nabycia

-

(81 683,55)

Zmiany wysokości zobowiązań i rezerw długoterminowych wynikające z
przybliżania czasu wykonania zobowiązania (efekt zwijania dyskonta)

-

-

Koszty z tytułu instrumentów pochodnych

-

-

- z tytułu dostaw i usług

- inne odsetki

Strata ze zbycia akcji, udziałów i innych papierów wartościowych

-

-

Pozostałe koszty finansowe –różnice kursowe

(220 783,22)

(102 632,64)

Koszty finansowe ogółem

(285 201,58)

(300 848,99)

8.9.

Podatek dochodowy - nota 7
01.01.2010 - 31.12.2010

01.01.2009 - 31.12.2009

Rachunek zysków i strat
Bieżący podatek dochodowy

(1 837 299,00)

(982 016,00)

Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego

(1 837 299,00)

(982 016,00)

Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych
Odroczony podatek dochodowy
Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych
Obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat

-

-

(46 423,18)

(153 299,64)

(46 423,18)

(153 299,64)

(1 883 722,18)

(1 135 315,64)

Odroczony podatek dochodowy 31.12.2010
AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO
ORAZ REZERWA NA PODATEK ODROCZONY
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
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania

Aktywa z tytułu
odroczonego podatku
dochodowego

Rezerwa z tytułu
odroczonego podatku
dochodowego

Wartość netto

-

-

-

-

-

-

25 570,94

-

25 570,94

10 070,00

-

10 070,00
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Pozostałe zobowiązania finansowe
Pozostałe

5 105,85
36 527,68

1 850,78
4 963,59

3 255,07
38 799,92

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

Odroczony podatek dochodowy 31.12.2009
AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO
ORAZ REZERWA NA PODATEK ODROCZONY

Aktywa z tytułu
odroczonego podatku
dochodowego

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
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania
Pozostałe zobowiązania finansowe
Pozostałe

Rezerwa z tytułu
odroczonego podatku
dochodowego

Wartość netto

-

7 628,78
-

(7 628,78)
-

-

-

-

19 260,44
5 611,34
47 832,50

-

19 260,44
5 611,34
47 832,50

8 159,56
50 884,04

-

8 159,56
50 884,04

Aktywa / rezerwy z tytułu podatku odroczonego

131 747,88

7 628,78

124 119,10

Odpis aktualizujący wartość aktywa
Aktywa / rezerwy z tytułu podatku odroczonego
wykazane w bilansie

-

-

-

131 747,88

7 628,78

124 119,10

8.10.

Działalność zaniechana – nota 8

Wyniki
Przychody
Koszty
Zysk / (strata) brutto
Przychody finansowe
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem
Strata z przeszacowania wartości do wartości godziwej minus koszty zbycia

01.01.2010 - 31.12.2010
-

01.01.2009 - 31.12.2009
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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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31.12.2010

31.12.2009

Aktywa
Wartości niematerialne
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności z tytułu dostaw i usług
Środki pieniężne

-

-

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

-

-

-

-

-

-

-

-

-

01.01.2009 - 31.12.2009
-

-

-

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
Przepływy z działalności operacyjnej
Przepływy z działalności inwestycyjnej
Przepływy z działalności finansowej
Wpływy / (wypływy) środków pieniężnych netto

8.11.

01.01.2010 - 31.12.2010

Majątek socjalny jako zobowiązania ZFŚS – nota 9

Środki trwałe wniesione do Funduszu
Opis

Wartość księgowa na
31.12.2010

Wartość księgowa na
31.12.2009

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

-

-

-

-

-

-

31.12.2010

31.12.2009

Środki trwałe wniesione do Funduszu

-

-

Pożyczki udzielone pracownikom

-

-

Środki pieniężne

-

-

2 349,27

-

2 349,27
-

-

Zobowiązania z tytułu ZFŚS
Saldo po skompensowaniu
Odpisy na Fundusz w okresie obrotowym
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8.12.

Zyski przypadające na jedną akcję – nota 10
01.01.2010 - 31.12.2010

Zysk netto z działalności kontynuowanej

10 436 198,95

Strata na działalności zaniechanej
Zysk netto
Odsetki od umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje
zwykłe
Zysk netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy, zastosowany do
obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję

01.01.2009 - 31.12.2009

-

-

10 436 198,95

6 074 481,16

-

-

10 436 198,95

6 074 481,16

01.01.2010 - 31.12.2010
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do
obliczenia podstawowego zysku na jedną akcję

6 074 481,16

01.01.2009 - 31.12.2009

9 870 000,00

9 870 000,00

Wpływ rozwodnienia:

-

-

Nie zarejestrowane podwyższenie kapitału

-

-

Umarzalne akcje uprzywilejowane

-

-

9 870 000,00

9 870 000,00

Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do
obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję

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
Zysk netto

01.01.2009 - 31.12.2009

-

-

-

-

01.01.2010 - 31.12.2010

01.01.2009 - 31.12.2009

10 436 198,95

6 074 481,16

Średnioważona liczba akcji zwykłych

9 870 000,00

9 870 000,00

Podstawowy zysk na akcję (zł/akcję)

0,93

0,62

Rozwodniony zysk na akcję

01.01.2010 - 31.12.2010

01.01.2009 - 31.12.2009

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy, zastosowany do obliczenia
rozwodnionego zysku na jedną akcję

10 436 198,95

6 074 481,16

Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do
obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję

9 870 000,00

9 870 000,00

0,93

0,62

Rozwodniony zysk na akcję (zł/akcję)

Podstawowy zysk na akcję z działalności kontynuowanej
Zysk netto z działalności kontynuowanej

01.01.2010 - 31.12.2010

01.01.2009 - 31.12.2009

10 436 198,95

6 074 481,16

Średnioważona liczba akcji zwykłych

9 870 000,00

9 870 000,00

Podstawowy zysk na akcję (zł/akcję)

0,93

0,62

Rozwodniony zysk na akcję z działalności kontynuowanej
Zysk netto przypadający na Akcjonariuszy, zastosowany do obliczenia
rozwodnionego zysku na jedną akcję z działalności kontynuowanej
Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do
obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję
Rozwodniony zysk na akcję (zł/akcję)

01.01.2010 - 31.12.2010

01.01.2009 - 31.12.2009

10 436 198,95

6 074 481,16

9 870 000,00

9 870 000,00

0,93

0,62
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8.13.

Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty – nota 11
01.01.2010 - 31.12.2010

01.01.2009 - 31.12.2009

Zadeklarowane i wypłacone w okresie

-

-

Dywidendy z akcji zwykłych:
dywidenda końcowa za 2009

-

-

-

-

-

-

zaliczka na poczet dywidendy za rok 2010 w wysokości

8.14.

Rzeczowe aktywa trwałe – nota 12

TABELA RUCHU ŚRODKÓW
TRWAŁYCH 2010r.

Budynki,
lokale i
obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej

Grunty

Urządzenia
techniczne i
maszyny

Środki
transportu

Środki
trwałe w
budowie

Inne środki
trwałe

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

- nabycie jednostki zależnej

-

-

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
- przeniesienie na środki trwałe w
budowie
- darowizny
- cesja umów leasingowych
- przeniesienie do środków trwałych
- inne
d) wartość brutto środków
trwałych na koniec okresu
e) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na początek okresu

-

-

(170 608,60)

(160 605,99)

(52 270,97)

-

(383 485,56)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 000 128,15

401 731,91

806 211,79

-

4 208 071,85

-

-

(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
- cesja umów leasingowych
- darowizny
- nabycie jednostki zależnej
- amortyzacja jednostki zależnej
- rozszerzenie grupy kapitałowej
- inne (zwiększenia)
g) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na koniec okresu
h) odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości na początek okresu

-

-

150 174,56
(101 382,53)
(11 275,19)
-

160 605,99
-

46 641,96
(45 343,56)
-

-

357 422,51
(146 726,09)
(11 275,19)
-

-

-

(1 285 274,48)

(57 794,12)

(229 330,30)

-

(1 572 398,90)

-

-

-

-

-

-

-

zwiększenie(z tytułu)
- utworzenie odpisów z tytułu
trwałej utraty wartości odniesionych
w ciężar wyniku finansowego

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

zmniejszenie(z tytułu)
- sprzedaż środka trwałego

-

-

-

-

-

-

-
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- 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
k) wartość netto środków trwałych
na koniec okresu

TABELA RUCHU ŚRODKÓW
TRWAŁYCH 2009r.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

899 034,09

58 843,71

427 770,26

-

1 385 648,06

-

-

1 714 853,67

343 937,79

576 881,49

-

2 635 672,95

Budynki,
lokale i
obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej

Grunty

Urządzenia
techniczne i
maszyny

Środki
transportu

Środki
trwałe w
budowie

Inne środki
trwałe

RAZEM

a) wartość brutto środków
trwałych na początek okresu

-

-

1 036 094,96

160 605,99

181 071 58

-

1 377 773,53

b) zwiększenia (z tytułu)

-

-

926 708,25

20 093,44

447 124,30

-

1 393 925,99

- zakup

-

-

926 708,25

20 093,44

447 124,30

-

1 393 925,99

- 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)

-

-

(391 153,62)

-

(70 679,64)

-

(461 833,26)

- sprzedaż
- likwidacja
- przeniesienie na środki trwałe w
budowie
- darowizny
- cesja umów leasingowych
- przeniesienie do środków trwałych
- inne
d) wartość brutto środków
trwałych na koniec okresu
e) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na początek okresu

-

-

(391 153,62)

-

(70 679,64)

-

(461 833,26)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 571 649,59

180 699,43

557 516,24

-

2 309 865,26

-

-

(711 510,15)

(66 919,16)

(118 984,10)

-

(897 413,41)

f) amortyzacja za okres (z tytułu)

-

-

38 894,65

(54 936,56)

(10 761,88)

-

(26 803,79)

- roczny odpis amortyzacyjny

-

-

(338 119,94)

(54 936,56)

(51 662,46)

-

(444 719,06)

- sprzedaż środka trwałego

-

-

-

-

-

-

-

- likwidacja środka trwałego

-

-

377 014,59

-

40 900,68

-

417 815,27

- cesja umów leasingowych

-

-

-

-

-

-

-

- darowizny

-

-

-

-

-

-

-

- inne (zmniejszenia)
- przeniesienie do grupy aktywów
przeznaczonych do odsprzedaży zmniejszenie
- rozszerzenie grupy kapitałowej
- inne (zwiększenia)
g) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na koniec okresu
h) odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości na początek okresu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(672 615,50)

(121 855,72)

(129 745,98)

-

(924 217,20)

-

-

-

-

-

-

-

zwiększenie(z tytułu)
- utworzenie odpisów z tytułu
trwałej utraty wartości odniesionych
w ciężar wyniku finansowego

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

zmniejszenie(z tytułu)
- sprzedaż środka trwałego

-

-

-

-

-

-

-
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- 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
k) wartość netto środków trwałych
na koniec okresu

8.15.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

324 584,81

93 686,83

62 087,48

-

480 359,12

-

-

899 034,09

58 843,71

427 770,226

-

1 385 648,06

Nieruchomości inwestycyjne – nota 13

NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE

31.12.2010

31.12.2009

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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8.16.

Wartości niematerialne i prawne – nota 14

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
nieograniczon
ym okresie
użytkowania

Inne
wartości
niematerialne
i prawne

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
- 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

-

-

-

357 772,13
-

524 390,01
-

653 235,24
-

1 535 397,38
-

-

-

-

35 414,59
-

-

-

35 414,49
-

-

-

-

-

-

163 153,59

163 153,59

-

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
- reklasyfikacja pomiędzy grupami
rodzajowymi
d) wartość brutto wartości
niematerialnych i prawnych na
koniec okresu

-

-

-

(803 202,79)

-

(45 268,41)

(848 471,20)

-

-

-

(29 722,59)

(1 945,00)

-

(31 667,59)

-

4 159 136,27

-

5 210 932,36

7 125 095,41

1 084 231,93

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)
- amortyzacja (odpis roczny)
- likwidacja
- reklasyfikacja pomiędzy grupami
- nabycia jednostek zależnych
- sprzedaż
g) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na koniec okresu
h) odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości na początek okresu

-

-

-

(633 059,24)
(1 432 515,03)
803 202,79
(3 747,00)
-

-

(211 609,25)
(244 176,30)
44 714,34
(12 147,29)
-

(844 668,49)
(1 676 691,33)
847 917,13
(3 747,00)
(12 147,29)
-

-

-

-

(1 998 014,06)

-

(484 002,45)

(2 482 016,51)

-

-

-

-

-

-

-

- zwiększenie
- reklasyfikacja pomiędzy grupami
rodzajowymi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- zmniejszenie
- odwrócenie odpisów z tytułu trwałej
utraty wartości - odniesione na wynik
finansowy
- reklasyfikacja pomiędzy grupami
rodzajowymi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 285 716,20

6 602 650,40

39 818,31

10 928 184,91

-

4 159 136,27

-

3 212 918,30

7 125 095,41

611 476,77

10 949 490,48

Nabyte
koncesje,
patenty

Licencje o
ograniczonym
okresie
użytkowania

Licencje o
nieograniczon
ym okresie
użytkowania

Inne
wartości
niematerialne
i prawne

i) odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości na koniec okresu
j) wartość netto wartości
niematerialnych i prawnych na
początek okresu
k) wartość netto wartości
niematerialnych i prawnych na
koniec okresu

ZMIANY WARTOŚCI
NIEMATERIALNYCH I
PRAWNYCH (WG GRUP
RODZAJOWYCH) za 2009r.

Koszty
zakończonych
prac
rozwojowych

Wartość
firmy z
konsolidacji

RAZEM

a) wartość brutto wartości
niematerialnych i prawnych na
początek okresu

-

-

-

3 563 723,02

5 988 950,47

210 615,06

9 763 288,55

b) zwiększenia (z tytułu)

-

-

-

2 086 948,00

613 699,93

101 596,45

2 802 244,38

- zakup
- przekazania z prac rozwojowych
- przyjęcie z inwestycji
- reklasyfikacja pomiędzy grupami
rodzajowymi
- koszty finansowania zewnętrznego

-

-

-

2 086 948,00
-

613 699,93
-

101 596,45
-

2 802 244,38
-

-

-

-

-

-

-

-
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- nakłady na wartości niematerialne w
trakcie realizacji
- wycena wartości firmy na spółce
zagranicznej
- wycena opcji put
- nabycia jednostek zależnych

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

c) zmniejszenia (z tytułu)

-

-

-

-

-

-

-

- sprzedaż
- likwidacja
- reklasyfikacja pomiędzy grupami
rodzajowymi
d) wartość brutto wartości
niematerialnych i prawnych na
koniec okresu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 650 671,02

6 602 650,40

312 211 51

12 565 532,93

e) skumulowana amortyzacja na
początek okresu

-

-

-

(786 943,26)

-

(138 530,23)

(925 473,49)

f) amortyzacja za okres (z tytułu)
- amortyzacja (odpis roczny)
- likwidacja
- sprzedaż
g) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na koniec okresu
h) odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości na początek okresu

-

-

-

(578 011,56)
(578 011,56)
-

-

(133 862,97)
(133 862,97)
-

(711 874,53)
(711 874,53)
-

-

-

-

(1 364 954,82)

-

(272 393,20)

(1 637 348,02)

-

-

-

-

-

-

-

- zwiększenie
- reklasyfikacja pomiędzy grupami
rodzajowymi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- zmniejszenie
- odwrócenie odpisów z tytułu trwałej
utraty wartości - odniesione na wynik
finansowy
- reklasyfikacja pomiędzy grupami
rodzajowymi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 776 779,76

5 988 950,47

72 084,83

8 837 815,06

-

-

-

4 285 716,20

6 602 650,40

39 818,31

10 928 184,91

i) odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości na koniec okresu
j) wartość netto wartości
niematerialnych i prawnych na
początek okresu
k) wartość netto wartości
niematerialnych i prawnych na
koniec okresu

8.17.

Prawo wieczystego użytkowania gruntu – nota 15

Prawo wieczystego użytkowania gruntu - cena nabycia

01.01.2010 - 31.12.2010

01.01.2009 - 31.12.2009

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

01.01.2010 - 31.12.2010

przypadająca do rozliczenia w ciągu 1 roku
Prawo wieczystego użytkowania wykazane w rozliczeniach
międzyokresowych czynnych

8.18.

01.01.2009 - 31.12.2009
-

-

-

-

Połączenia jednostki gospodarczej – nota 16

Wartość firmy z konsolidacji
31.12.2010

31.12.2009

Wartość bilansowa wartości firmy z konsolidacji
Stopklatka S.A.

4 159 136,27

-

Razem wartość bilansowa

4 159 136,27

-
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W trakcie 01.01.2010-31.12.2010 roku wystąpiły następujące zmiany wartości firmy z konsolidacji:
01.01.2010 - 31.12.2010
Wartość firmy z konsolidacji na początek okresu
Zwiększenia wartości firmy z konsolidacji w wyniku nabycia

01.01.2009 - 31.12.2009
-

-

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

-

-

Wartość godziwa możliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań spółki Stopklatki S.A. na dzień
przejęcia przedstawia się następująco:
Wartość bilansowa na dzień
przejęcia
Rzeczowe aktywa trwałe

30 540,08

0 540,08

-

-

Wartości niematerialne
Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
należności

Wartość godziwa na dzień
przejęcia

12 993,53

12 993,53

533 752,79

533 752,79

2 025 696,24

2 025 696,24

Zapasy

-

-

2 602 982,64

2 602 982,64

701 402,68

701 402,68

Rezerwa

-

-

Rezerwa na restrukturyzację

-

-

654 521,87

654 521,87

Razem aktywa
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Akcjonariusze mniejszościowi
Zobowiązania warunkowe

-

-

20 229,36

20 229,36

Razem pasywa

1 376 153,91

1 376 153,91

Wartość godziwa aktywów netto

1 226 828,73

1 226 828,73

Wartość firmy powstała w wyniku przejęcia

4 159 136,27

4 159 136,27

5 385 965,00

5 385 965,00

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy

Cena nabycia:
Wartość nabycia na dzień przejęcia
Koszty poniesione w związku z przejęciem
Zapłata ogółem

-

-

5 385 965,00

5 385 965,00

Wypływ środków pieniężnych z tytułu przejęcia przedstawia się następująco:
Środki pieniężne netto przejęte wraz z jednostką zależną

533 752,79

533 752,79

Środki pieniężne zapłacone

(4 000 000,00)

(4 000 000,00)

Wypływ środków pieniężnych netto

(3 466 247,21)

(3 466 247,21)

Spółka Kino Polska TV S.A. dnia 3 grudnia 2010 nabyła pakiet większościowy akcji Spółki Stopklatki S.A.
Nabyto 1 271 000 akcji co dało Spółce udziały w wysokości 65,21%.
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Wartość godziwa Stopklatki S.A. na dzień przejęcia pakietu większościowego została policzona na postawie
danych finansowych z dnia 30 listopada 2010r.:

Suma aktywów

30.11.2010

31.12.2010

2 602 982,64

2 246 228,44

Zobowiązania

721 632,04

314 044,18

Aktywa netto

1 881 350,60

1 881 350,60

Kapitały własne

1 881 350,60

1 881 350,60

Przychody netto ze sprzedaży

3 874 046,96

5 211 706,18

Zysk netto

153 721,10

204 554,76

Środki pieniężne

533 752,79

477 349,76

1 226 828,73

1 259 977,36

Aktywa netto udziałowców mniejszościowych

654 521,87

672 206,90

Zysk netto jednostki dominującej

100 241,53

133 390,16

53 479,57

71 164,60

Aktywa netto jednostki dominującej

Zysk netto udziałowców mniejszościowych

Akcje Stopklatki S.A. nabyte były trzema etapami.
I etap – data nabycia 01.06.2010r.
Ilość akcji
Wartość 1 akcji na dzień przejścia kontroli
Wartość akcji

584 795
5,00
2 923 975,00

II etap – data nabycia 07.07.2010r.
Ilość akcji
Wartość 1 akcji na dzień przejścia kontroli
Wartość akcji

292 398
5,00
1 461 990,00

III etap – data nabycia 03.12.2010r.
Ilość akcji
Wartość akcji

Suma nabytych akcji

393 807
1 000 000,00

1 271 000

Wartość akcji na dzień przejęcia

5 385 965,00

Zapłata za akcje do dnia przejęcia

4 000 000,00

Zysk na dzień przejęcia

1 385 965,00

Wartość firmy na dzień przejęcia

4 159 136,27

8.19.

Informacje w jednostkach stowarzyszonych wycenionych metodą praw własności – nota 17

Nie dotyczy.

8.20.

Udział we wspólnym przedsięwzięciu – nota 18

Nie dotyczy.
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8.21.

Skonsolidowane sprawozdania finansowe nie objęte konsolidacją – nota 19

Pozostałe aktywa finansowe
(krótkoterminowe)
Instrumenty pochodne, w tym:
-kontrakty forward EUR/PLN
-kontrakty forward USD/PLN
-inne
Instrumenty kapitałowe
Instrumenty dłużne
Inne - pożyczki udzielone

31.12.2010
454 875,09

31.12.2009
-

Razem pozostałe aktywa finansowe

454 875,09

-

8.22.

Zapasy – nota 20
31.12.2010

31.12.2009

Materiały

47 340,61

40 688,24

Według ceny nabycia

47 340,61

40 688,24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47 340,61

40 688,24

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

-

-

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 2009

-

-

Według wartości netto możliwej do uzyskania
Towary
Według ceny nabycia
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

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na 1 styczeń 2009
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8.23.

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności – nota 21
31.12.2010

31.12.2009

Pozostałe należności długoterminowe
Należności z tytułu dostaw i usług
Inne należności
Pozostałe należności długoterminowe
Razem należności długoterminowe

-

-

-

-

11 880,00

-

11 880,00

-

31.12.2010

31.12.2009

Należności od jednostek powiązanych

283 399,73

4 554,66

należności z tytułu dostaw i usług

283 399,73

4 554,66

należności z tytułu dywidend

-

-

pożyczki udzielone

-

-

inne należności finansowe

-

-

inne należności niefinansowe

-

-

Należności od pozostałych jednostek

8 078 136,32

6 910 576,38

należności z tytułu dostaw i usług

6 866 950,28

6 279 299,61

-

-

pożyczki udzielone
inne należności finansowe
należności budżetowe z innych tytułów niż bieżący podatek dochodowy

893 773,63

545 351,01

zaliczki na zapasy

-

-

zaliczki na środki trwałe

-

-

zaliczki na wartości niematerialne i prawne

-

-

317 394,41

85 925,76

8 373 416,05

6 915 131,04

(65 632,98)

-

8 307 783,07

6 915 131,04

inne należności niefinansowe
Należności brutto
Odpis aktualizujący należności
Należności ogółem (netto)
Należności z tytułu podatków

31.12.2010

31.12.2009

Podatek dochodowy

324 221,55

30 984,13

Razem należności z tytułu podatków

324 221,55

30 984,13

Rozliczenia międzyokresowe czynne

31.12.2010

31.12.2009

- koszty prenumeraty czasopism, abonamenty

2 039,45

-

- odsetki

2 843,75

-

- przedpłaty na szkolenia

-

-

- polisy ubezpieczeniowe

-

-

35 124,22

19 482,09

352 968,00

-

-

-

-

-

-

-

- koszty ubezpieczeń
- koszty prospektu, wydatki na podwyższenie kapitału
- VAT do odliczenia w następnym okresie
- ZFŚS
- opłat wynikające z pozostałych umów leasingu
- koszty związane z podwyższeniem kapitału
- usługi niewykonane
- przychody na przełomie okresu
- materiały reklamowe
- roczne opłaty z tytułu licencji
- opłaty dotyczące GPW i KDPW
- pozostałe rozliczenia międzyokresowe czynne
Razem rozliczenia międzyokresowe czynne

-

-

797 547,08

-

-

-

764 360,39
106 858,79

916 175,42
69 715,85

2 061 741,68

1 005 373,36
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8.24.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty – nota 22
31.12.2010

Środki pieniężne w banku i w kasie

31.12.2009

57 775,28

64 120,00

Lokaty krótkoterminowe

450 022,53

-

Inne

325 000,00

253 000,00

Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty

832 797,81

317 120,00

Struktura wg walut i po przeliczeniu na zł

31.12.2010

31.12.2009

środki w PLN

832 797,81

317 120,00

środki w EUR

-

-

środki w USD

-

-

środki w GBP

-

-

środki w innych walutach

-

-

832 797,81

317 120,00

Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty

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 2010

987 000,00

-

987 000,00

Stan na 31 grudnia 2009

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 2010 roku
Emisja akcji powyżej wartości nominalnej

-

-

Rozliczenie kosztów związanych z podwyższeniem kapitału

-

-

Na dzień 31 grudnia 2010 roku

-

-

Na dzień 1 stycznia 2009 roku

-

-

Emisja akcji powyżej wartości nominalnej

-

-

Rozliczenie kosztów związanych z podwyższeniem kapitału

-

-

Na dzień 31 grudnia 2009 roku

-

-

8.27.

Pozostałe kapitały – nota 23.3
Kapitał zapasowy

Na dzień 1 stycznia 2010 roku

Kapitał rezerwowy

Razem

6 386 911,27

-

6 386 911,27

31 186,19

-

31 186,19

Korekty konsolidacyjne związane z rozliczeniem połączenia
Odroczony podatek dochodowy

-

-

-

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych

-

-

-

Kapitał zapasowy - opcje pracownicze

-

-

-

Na dzień 31 grudnia 2010 roku

6 418 097,46

-

6 418 097,46

Na dzień 1 stycznia 2009 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
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Zysk/strata netto z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów
finansowych dostępnych do sprzedaży

-

-

-

Podział wyniku finansowego

-

-

-

Korekty konsolidacyjne

-

-

-

Odroczony podatek dochodowy

-

-

-

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych

-

-

-

6 386 911,27

-

6 386 911,27

Na dzień 31 grudnia 2009 roku

8.28.

Zyski zatrzymane – nota 23.4

Wynik bieżącego okresu

31.12.2010

Wyniki zatrzymane z lat poprzednich

31.12.2009

3 995 464,84

(2 079 016,32)

Korekty konsolidacyjne

-

-

Korekty błędów odniesione na wynik lat ubiegłych

-

-

Wypłata dywidendy

-

-

(31 186,19)
-

-

Wyniki zatrzymane z lat poprzednich (kapitał zapasowy))
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

-

-

10 436 198,95

6 074 481,16

Razem zyski zatrzymane

14 400 477,60

3 995 464,84

8.29.

Udziały mniejszości – nota 23.5
01.01.2010 - 31.12.2010

01.01.2009 - 31.12.2009

Na dzień 1 stycznia 2010

-

-

Kapitały mniejszościowe wynikające z dnia przejęcia
Likwidacja spółki
Podział wyniku
Zmiany w strukturze udziałowców w jednostkach zależnych
Udział mniejszości w wyniku jednostek zależnych

654 521,87
17 685,03

-

Na dzień 31 grudnia 2010

672 206,90

-

8.30.

Rezerwy– nota 24
Świadczenia po
okresie
zatrudnienia

Rezerwa na sprawy
sporne, kary, grzywny
i odszkodowania

Rezerwa na
zaległe urlopy

Ogółem

Inne rezerwy

Na dzień 1 stycznia 2010 roku
Utworzone w ciągu roku obrotowego

-

115 383,87

Wykorzystane

-

Rozwiązane

-

Korekta stopy dyskontowej

-

-

-

-

-

Na dzień 31 grudnia 2010 roku

-

115 383,87

50 000,00

49 800,00

215 183,87

Struktura czasowa rezerw
część długoterminowa

251 750,00
50 000,00

49 800,00

-

-

-

-

-

(251 750,00)

-

(251 750,00)

31.12.2010

251 750,00
215 183,87

31.12.2009
-

-

część krótkoterminowa

215 183,87

251 750,00

Razem rezerwy

215 183,87

251 750,00
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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

31.12.2010

31.12.2009

Kredyty w rachunku bieżącym

-

Kredyty bankowe

-

-

Pożyczki otrzymane

-

1 841 055,60

Inne

-

-

Razem kredyty i pożyczki długoterminowe

-

1 841 055,60

Krótkoterminowe kredyty i pożyczki

-

31.12.2010

Kredyty w rachunku bieżącym

31.12.2009

1 017 104,75

140 920,01

878 034,18

-

Pożyczki otrzymane

-

-

Inne

-

-

1 895 138,93

140 920,01

Kredyty bankowe

Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe

Podmiot
finansujący

Bank Polska Kasa
Opieki S.A.
Bank Polska Kasa
Opieki S.A.
Razem kredyty i
pożyczki

8.33.

Wartość kredytu na dzień
bilansowy
w
walucie
w złotych

Waluta
kredytu

Wielkość
kredytu/limitu

PLN

do 2 000 000,00

-

PLN

do 2 000 000,00

-

Warunki
oprocentowania
WIBOR 1M z
pierwszego dnia
danego
1 017 104,75 misiąca+3,5%
WIBOR 1M z
każdego dnia
878 034,18 +3,5%

Termin
spłaty

Zabezpiecze
nia

weksel in
2011-07-31 blanco
weksel in
2011-07-31 blanco

1 895 138,93

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania – nota 27
31.12.2010

31.12.2009

Pozostałe zobowiązania długoterminowe

261 804,99

-

zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

261 804,99

-

261 804,99

-

inne zobowiązania niefinansowe
rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów
Razem pozostałe zobowiązania długoterminowe

31.12.2010

31.12.2009

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe

132 206,50

51 929,94

zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
inne zobowiązania niefinansowe

132 206,50

51 929,94

132 206,50

51 929,94

rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów
Razem pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe

31.12.2010
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych

231 288,80

31.12.2009
2 256 494,01
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zobowiązania z tytułu dostaw i usług

231 288,80

2 256 494,01

inne zobowiązania finansowe

-

-

inne zobowiązania niefinansowe

-

-

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek pozostałych

4 629 490,52

4 835 723,17

zobowiązania z tytułu dostaw i usług

3 333 655,14

2 635 165,11

206 355,41

52 551,00

-

-

zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
zobowiązania z tytułu dywidend
zobowiązania budżetowe z innych tytułów niż bieżący podatek
dochodowy

420 562,81

72 190,65

zaliczki otrzymane

-

-

fundusze specjalne

2 349,27

-

inne zobowiązania finansowe

1 104,62

2 149,06

rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów

-

-

rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów
Razem zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania krótkoterminowe

665 463,27

2 073 667,35

4 861 403,35

7 092 217,18

Razem zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania

5 255 414,84

7 144 147,12

31.12.2010

31.12.2009

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

-

-

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

-

-

Razem zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

-

-

8.34.

Pozostałe zobowiązania finansowe (krótkoterminowe) – nota 27.1
31.12.2010

31.12.2009

Instrumenty pochodne, w tym:

-

-

-kontrakty forward EUR/PLN

-

-

-kontrakty forward USD/PLN

-

-

-inne

-

-

Pozostałe

-

-

-

-

Razem inne zobowiązania finansowe

8.35.

Dotacje rządowe – nota 28

Nie dotyczy.

8.36.

Zobowiązania warunkowe – nota 29

Nie dotyczy.
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8.37.

Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi – nota 30.1
01.01.2010 - 31.12.2010

przychody
ze
sprzedaży
towarów i
materiałów
oraz usług

przychody ze
sprzedaży
produktów
Przychody ze sprzedaży
jednostkom powiązanym
- jednostkom zależnym
- jednostkom
stowarzyszonym
- jednostkom zależnymi nie
podlegającym konsolidacji
- członkom kluczowej kadry
zarządzającej, nadzorującej
- pozostałym podmiotom
powiązanym
Razem przychody ze
sprzedaży jednostkom
powiązanym

01.01.2009 - 31.12.2009

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

547 174,20

-

-

-

719 114,83

-

-

-

547 174,20

-

-

-

719 114,83

-

-

01.01.2010 - 31.12.2010

zakup
towarów i
materiałów

zakupu usług
Zakup pochodzący od
jednostek powiązanych

01.01.2009 - 31.12.2009

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

4 672 576,31

3 769,14

4 845,00

-

11377 023,91

-

2 405 825,52

-

Razem zakupy pochodzące
od jednostek powiązanych

4 672 576,31

3 769,14

4 845,00

-

11377023,91

-

2 405 825,52

-

Należności od podmiotów powiązanych

31.12.2010

31.12.2009

- od jednostek zależnych

-

-

- od jednostek stowarzyszonych

-

-

- od jednostek zależnych nie podlegających konsolidacji

-

-

- od członków kluczowej kadry zarządzającej, nadzorującej

-

-

- od pozostałych podmiotów powiązanych

283 399,73

4 554,66

Razem należności od podmiotów powiązanych

283 399,73

4 554,66

Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych

31.12.2010

31.12.2009

- wobec jednostek zależnych

-

-

- wobec jednostek stowarzyszonych

-

-

- wobec jednostek zależnych nie podlegających konsolidacji

-

-

- wobec członków kluczowej kadry zarządzającej, nadzorującej

-

-

231 912,83
231 912,83

2 256 494,01
2 256 494,01

- wobec pozostałych podmiotów powiązanych
Razem zobowiązania wobec podmiotów powiązanych
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8.38.

Wynagrodzenie wyższej kadry kierowniczej – nota 30.2
01.01.2010 - 31.12.2010

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i
narzuty)
Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy

1 026 975,00
-

310 311,00
-

-

-

1 026 975,00

310 311,00

Świadczenia pracownicze w formie akcji własnych
Łączna kwota wynagrodzenia wypłaconego głównej kadrze
kierowniczej

01.01.2009 - 31.12.2009

01.01.2010 - 31.12.2010
Zarząd
Rada Nadzorcza
Razem

Zarząd

01.01.2009 - 31.12.2009

1 021 975,00

310 311,00

5 000,00

-

1 026 975,00

310 311,00

01.01.2010 - 31.12.2010

01.01.2009 - 31.12.2009

Piotr Reich

220 804,00

72 876,00

Bogusław Kisielewski

376 671,00

219 216,00

Ewa Maliszewska

-

18 219,00

Adam Bortnik

271 500,00

-

Przemysław Basiak

153 000,00

-

Iwona Zabielska- Stadnik
Razem

Rada Nadzorcza

-

-

1 021 975,00

310 311,00

01.01.2010 - 31.12.2010

01.01.2009 - 31.12.2009

Loni Farhi

1 000,00

-

Stacey Sobel

1 000,00

-

Krzysztof Szymański

1 000,00

-

Witold Adamek

1 000,00

-

Piotr Robert Skrzyp

1 000,00

-

Bogusław Kisielewski

-

-

Krzysztof Lindner

-

-

Piotr Skrzyp

-

-

Piotr Reisch

-

-

Zbigniew Markowski

-

-

5 000,00

-

31.12.2010
22 447 781,96
10 949 490,48
17 833 454,16

31.12.2009
11 369 376,11
10 928 184,91
12 445 580,85

29 850 333,97

20 754 877,62

126%

91%

Razem

8.39.

Zarządzanie kapitałem – nota 31

Kapitał własny
Minus: wartości niematerialne i prawne
Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych
Suma bilansowa

Wskaźnik kapitału własnego finansowanie majątku trwałego
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Zysk z działalności operacyjnej
Plus: amortyzacja
EBIDTA
Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania

11 220 565,17
2 535 569,45
13 756 134,62
2 289 150,42

7 510 152,20
1 156 593,59
8 666 745,79
2 033 905,55

17%

23%

Wskaźnik: Kredyty, pożyczki i inne źródła
finansowania/EBIDTA

8.40.

Klasyfikacja instrumentów finansowych – nota 32
01.01.2010 - 31.12.2010
Wartość godziwa

Wartość księgowa

Aktywa finansowe trwałe:
Aktywa finansowe
Aktywa finansowe obrotowe:

11 592 177,09

11 592 177,09

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

10 759 379,28

10 759 379,28

832 797,81

832 797,81

11 592 177,09

11 592 177,09

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Pozostałe aktywa finansowe
Razem:

01.01.2010 - 31.12.2010
Wartość godziwa
Zobowiązania finansowe długoterminowe:
Kredyty i pożyczki
Pozostałe zobowiązania
Zobowiązania krótkoterminowe:
Kredyty i pożyczki
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania
Inne zobowiązania finansowe
Razem:
Przychody odsetkowe

Wartość księgowa

261 804,99

261 804,99

261 804,99

261 804,99

6 888 748,78
1 895 138,93

6 888 748,78
1 895 138,93

4 861 403,35
132 206,50
7 150 553,77

4 861 403,55
132 206,50
7 150 553,77

01.01.2010 - 31.12.2010

01.01.2009 - 31.12.2009

Depozyty bankowe

16 265,96

493,59

Pożyczki udzielone

-

-

Inwestycje

-

-

16 265,96

493,59

Razem

Koszty odsetkowe

01.01.2010 - 31.12.2010

01.01.2009 - 31.12.2009

Kredyty krótko i długoterminowe
Leasing finansowy
Obligacje wyemitowane
Pożyczki otrzymane

(16 237,17)
(9 494,32)

(35 835,78)
(7 623,16)

(18 338,96)

(43 301,53)

Razem

(44 070,45)

(84 760,47)

Zyski lub straty według kategorii instrumentów
Zyski lub straty według kategorii instrumentów
finansowych razem
Kwota wszelkich strat z tytułu utraty wartości (w podziale
na kategorie instrumentów finansowych)
Aktywa dostępne do sprzedaży
Pożyczki i należności
Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności
Straty z tytułu utraty wartości razem

01.01.2010 - 31.12.2010

01.01.2009 - 31.12.2009
-

-

01.01.2010 - 31.12.2010
-

01.01.2009 - 31.12.2009
-
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8.41.

Struktura zatrudnienia – nota 33
01.01.2010 - 31.12.2010

Zarząd
Dyrekcja (dot. działów)

01.01.2009 - 31.12.2009
4

2

18

7

Dział administracji

6

3

Dział kanałów TV

61

22

0

0

89

34

Inni specjaliści
Razem

8.42.

Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych – nota 34
31.12.2010

31.12.2009
24 000,00

Obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego

85 000,00

Inne usługi poświadczające

84 540,00

-

-

-

Usługi doradztwa podatkowego
Pozostałe usługi
RAZEM

-

-

169 540,00

24 000,00
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