GREMI MEDIA

Q 1/2013

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny Q

1 / 2013
(kwartał)

(rok)

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartośc iowyc h prowadząc yc h działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za

1

2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
zawierając y skrócone sprawozdanie finansowe według MSR

kwartał roku obrotowego

w walucie zł
data przekazania: 2013-05-08

GREMI MEDIA SA
(pełna nazwa emitenta)

GREMI MEDIA

Finanse inne (fin)

(skróc ona nazwa emitenta)

30-011

(sektor wg klasyfikac ji GPW w Warszawie / branża)

Kraków

(kod poc ztowy)

(miejscowość)

Wrocławska

53
(ulic a)

(12) 632-13-50

(numer)

(12) 637-71-80
(telefon)

gremimedia@gremi.pl

(fax)

www.gremimedia.eu

(e-mail)

954-11-07-984

(www)

273038318
(NIP)

(REGON)

w tys. zł

WYBRANE DANE FINANSOWE

I. I.Wynik z tytułu odsetek i prowizji
II.Wynik z tytułu wyc eny, ewidencjonowania i administrowania
II.
wierzytelnościami funduszu
III. III.Wynik z tytułu działalności operac yjnej

1 kwartał(y)
narastająco /
2013 okres od
2013-01-01 do
2013-03-31

w tys. EUR

1 kwartał(y)
narastając o /
2012 okres od
2012-01-01 do
2012-03-31

1 kwartał(y)
narastając o /
2013 okres od
2013-01-01 do
2013-03-31

1 kwartał(y)
narastająco /
2012 okres od
2012-01-01 do
2012-03-31

1 246

1 132

299

271

-

626

-

150

1 292

1 284

310

308

IV. IV.Zysk / strata brutto

917

(683)

220

(164)

V. V.Zysk / strata netto za rok obrotowy

917

(685)

220

(164)

VI. VI.Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

748

9 810

179

2 350

VII. VII.Środki pieniężne netto z działalnośc i inwestyc yjnej

3

-

1

-

VIII. VIII.Środki pieniężne netto z działalności finansowej

-

-

-

-

751

9 810

180

2 350

49 274

37 823

11 795

9 089

-

-

-

-

154

343

37

82

XIII. XIII.Kapitał własny ogółem

49 120

37 480

11 759

9 006

XIV. XIV.Kapitał podstawowy

10 914

49 609

2 613

11 921

IX. IX.Zmiana stanu środków pienieżnyc h i ic h ekwiwalentów
X. X.Suma aktywów
XI. XI.Zobowiązania długoterminowe
XII. XII.Zobowiązania krótkoterminowe

XV. XV.Liczba akcji (w szt.)

4 960 946

4 960 946

4 960 946

4 960 946

XVI. XVI.Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą

0,18

(0,14)

0,04

(0,03)

XVII. XVII.Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą

0,18

(0,14)

0,04

(0,03)

XVIII. XVIII.Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR)

9,90

7,56

2,37

1,82

XIX. XIX.Rozwodniona wartość księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR)

9,90

7,56

2,37

1,82

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuac ji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku
obrotowego, co należy odpowiednio opisać .
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółc e prowadząc ej rynek regulowany oraz do public znej wiadomośc i za
pośrednic twem agenc ji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GREMI MEDIA S.A.
za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2013 roku

Kraków
dnia 8 maja 2013 roku

RAPORT KWARTALNY
GREMI MEDIA S.A.
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2013 ROKU
1. Informacje ogólne
Gremi Media S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 21 marca
1996 roku. Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000038155, dla którego
właściwy jest Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego. Spółce nadano numer statystyczny REGON 273038318.

W I kwartale 2013 roku Spółka zmieniła nazwę z dotychczasowej Gremi Solution S.A. na Gremi Media S.A.
(GM S.A.), na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydziału
Gospodarczego KRS wydanego w dniu 9 stycznia 2013 roku.
Siedziba Gremi Media S.A. do dnia 8 stycznia 2013 roku mieściła się w Mysłowicach przy ulicy
Modrzewskiego 42. Od 9 stycznia 2013 roku siedziba Spółki mieści się w Krakowie przy ulicy
Wrocławskiej 53.
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
Podstawowym przedmiotem działania Gremi Media S.A. są usługi materialne i niematerialne,
a w szczególności:
•

pozostałe pośrednictwo pienięŜne, gdzie indziej niesklasyfikowane,

•

pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane,

•

faktoring jako pozostałe formy udzielania kredytów,

•

zarządzanie rynkiem finansowym,

•

działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,

•

działalność holdingów finansowych,

•

doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Gremi Media S.A. jest Forum XIII Alfa sp. z o.o.
Jednostką nadrzędną w stosunku do Forum XIII Alfa Sp. z o.o. jest Jupiter NFI S.A.

2

RAPORT KWARTALNY
GREMI MEDIA S.A.
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2013 ROKU
2. Inwestycje Spółki
Spółka posiada inwestycje w następujących jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych:

Jednostka

Siedziba

Gremi
Communication Sp.
z o.o.

Kraków

FAM Grupa
Kapitałowa S.A.

Wrocław

Podstawowy
przedmiot
działalności

Procentowy udział Spółki w kapitale
31 marca
31 grudnia
2013 roku
2012roku

Działalność
wydawnicza oraz
pozostała działalność
usługowa w zakresie
informacji
Świadczenie usług
zabezpieczenia
antykorozyjnego
elementów
stalowych, produkcja
konstrukcji
przemysłowych,
nadzór właścicielski
nad spółkami
portfelowymi

4,68 %

4,68 %

4,92%

4,92%

3. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej
W skład Zarządu Gremi Media S.A. na dzień 31 grudnia 2012 roku wchodzili:
1. Prezes Zarządu – Barbara Kofin
2. Wiceprezes Zarządu – Ewa Machnik-Ochała

W dniu 25 kwietnia 2013 roku Pani Barbara Kofin pełniąca funkcję Prezesa Zarządu i Pani Ewa MachnikOchała pełniąca funkcję Wiceprezesa Zarządu złoŜyły Radzie Nadzorczej Spółki rezygnacje z udziału
w Zarządzie oraz z pełnionych funkcji z dniem 30 kwietnia 2013 roku.
Jednocześnie w dniu 25 kwietnia 2013 roku w związku z uzyskaniem informacji, iŜ Pani Barbara Kofin
złoŜyła rezygnację z dniem 30 kwietnia 2013 roku z funkcji Prezesa Zarządu (oraz członka Zarządu) spółki
Gremi Media S.A., Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie złoŜył
oświadczenie, iŜ działając na podstawie § 17 ust. 3 pkt. (a) oraz § 17 ust. 4 Statutu Gremi Media S.A.
i wykonując osobiste uprawnienie do powołania Prezesa Zarządu tej spółki, powołuje z dniem 1 maja 2013
roku na funkcję Prezesa Zarządu Gremi Media S.A. Pana Grzegorza Hajdarowicza.
W związku ze złoŜoną przez Panią Ewę Machnik-Ochała rezygnacją, w dniu 25 kwietnia 2013 roku Rada
Nadzorcza postanowiła powołać z dniem 1 maja 2013 roku na funkcję Wiceprezesa Zarządu Panią Agatę
Kalińską.
Od dnia 1 maja 2013 roku skład Zarządu Spółki jest następujący:
1. Prezes Zarządu - Grzegorz Hajdarowicz
2. Wiceprezes Zarządu - Agata Kalińska
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RAPORT KWARTALNY
GREMI MEDIA S.A.
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2013 ROKU
Na dzień 31 marca 2013 roku w skład Rady Nadzorczej wchodzili:
1. Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Dorota Hajdarowicz
2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Michał Golicz
3. Członek Rady Nadzorczej – Zofia Hajdarowicz
4. Członek Rady Nadzorczej – Jarosław Knap
5. Członek Rady Nadzorczej – Bogusław Szwedo
Skład Rady Nadzorczej Spółki nie zmienił się do dnia publikacji niniejszego sprawozdania finansowego.
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RAPORT KWARTALNY
GREMI MEDIA S.A.
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2013 ROKU
DANE FINANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES
3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2013 ROKU

Okres 3 miesięcy
Okres 12 miesięcy
Okres 3 miesięcy
zakończony
zakończony
zakończony
31 marca 2013 roku 31 grudnia 2012 roku 31 marca 2012 roku
dane przekształcone

Działalność kontynuowana
Przychody z tytułu odsetek i prowizji
Koszty z tytułu odsetek i prowizji
Wynik z tytułu odsetek i prowizji

1 249
(3)
1 246

5 367
(24)
5 343

1 132
1 132

-

826

626

-

-

-

-

826

626

Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych
Zmiana stanu odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych
Wynik z tytułu działalności operacyjnej

47
(1)
1 292

393
5 740
12 302

(126)
(348)
1 284

Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Ogólne koszty administracyjne (w tym amortyzacja)
Przychody / koszty z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych i
rezerwy

82
(2)
(455)

1 507
(133)
(3 532)

75
(10)
(2 032)

-

(106)

-

Zysk / strata brutto
Podatek dochodowy
Zysk / strata netto z działalności kontynuowanej

917
917

10 038
10 038

(683)
2
(685)

Zysk / strata netto

917

10 038

(685)

0,18
0,18
0,18
0,18

2,02
2,02
2,02
2,02

(0,14)
(0,14)
(0,14)
(0,14)

Przychody z tytułu wyceny, ewidencjonowania i administrowania
wierzytelnościami funduszu
Koszty z tytułu wyceny, ewidencjonowania i administrowania
wierzytelnościami funduszu
Wynik z tytułu wyceny, ewidencjonowania i administrowania
wierzytelnościami funduszu

Zysk / strata na jedną akcję
podstawowy z zysku za rok obrotowy
podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej
rozwodniony z zysku za rok obrotowy
rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej

*

Szczegółowe informacje dotyczące przekształcenia danych porównawczych przedstawiono w nocie
objaśniającej zaprezentowanej w niniejszym sprawozdaniu finansowym.
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RAPORT KWARTALNY
GREMI MEDIA S.A.
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2013 ROKU
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY
DNIA 31 MARCA 2013 ROKU

Okres 3 miesięcy
Okres 12 miesięcy
Okres 3 miesięcy
zakończony
zakończony
zakończony
31 marca 2013 roku 31 grudnia 2012 roku 31 marca 2012 roku
dane przekształcone

Zysk / strata netto za okres

917

10 038

(685)

-

-

-

Inne całkowite dochody
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy
Zabezpieczenia przepływów pienięŜnych
Zyski (straty) aktuarialne z tytułu programów określonych świadczeń
emerytalnych
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów
Inne całkowite dochody netto
CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES

-

-

-

917

10 038

(685)

* Szczegółowe informacje dotyczące przekształcenia danych porównawczych przedstawiono w nocie
objaśniającej zaprezentowanej w niniejszym sprawozdaniu finansowym.
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RAPORT KWARTALNY
GREMI MEDIA S.A.
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2013 ROKU
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Na dzień
31 marca 2013 roku

Na dzień
31 grudnia 2012 roku

Na dzień
31 marca 2012 roku
dane przekształcone

AKTYWA
Aktywa trwałe (długoterminowe)
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Aktywa finansowe
Aktywa z tytułu podatku odroczonego

13 500
62
13 438
-

15 131
74
15 057
-

3 614
1 822
1 792
-

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)
Krótkoterminowe aktywa finansowe
NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŜności
Podatek dochodowy
Rozliczenia międzyokresowe
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty
Grupa aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaŜy

35 774
34 531
194
30
989
30

33 290
31 114
287
3
18
238
1 630

34 209
23 243
491
51
10 333
90

SUMA AKTYWÓW

49 274

48 421

37 823

PASYWA
Kapitał własny
Kapitał podstawowy
NadwyŜka ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości nominalnej
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zyski zatrzymane / straty niepokryte

49 120
10 914
14 485
12 820
10 901

48 203
10 914
14 485
12 820
9 984

37 480
49 609
14 485
12 820
(39 434)

Kapitał własny ogółem

49 120

48 203

37 480

-

-

-

Rozliczenia międzyokresowe

154
87
67

218
151
67

343
280
63

Zobowiązania razem

154

218

343

49 274

48 421

37 823

Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

SUMA PASYWÓW

* Szczegółowe informacje dotyczące przekształcenia danych porównawczych
w nocie objaśniającej zaprezentowanej w niniejszym sprawozdaniu finansowym.

przedstawiono

W dniu 17 stycznia 2013 roku, w związku z przeniesieniem siedziby Spółki do Krakowa, Zarząd Gremi
Media S.A. zawarł umowę sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Mysłowicach przy ul. Modrzewskiego 42.
Na dzień 31 grudnia 2012 roku wartość netto budynku biurowego wraz z prawem wieczystego uŜytkowania,
obiektami pomocniczymi wokół budynku oraz środkami trwałymi w kwocie ogółem 1.600 tys. zł,
zaprezentowana została w pozycji: Grupa aktywów przeznaczona do sprzedaŜy.
W dniu 29 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. podjęło uchwałę
o obniŜeniu kapitału zakładowego z kwoty 49.609 tys. zł. do kwoty 10.914 tys. zł w celu częściowego
pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji z 10 zł na 2,20 zł.
W dniu 28 stycznia 2013 roku informacja o obniŜeniu kapitału zakładowego została wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego.
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RAPORT KWARTALNY
GREMI MEDIA S.A.
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2013 ROKU
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA
31 MARCA 2013 ROKU

Okres 3 miesięcy
zakończony
31 marca 2013 roku

Okres 12 miesięcy
zakończony
31 grudnia 2012 roku

Okres 3 miesięcy
zakończony
31 marca 2012 roku
dane przekształcone

Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej
Zysk / strata brutto
Korekty o pozycje:
Amortyzacja
Odsetki i dywidendy, netto
Zysk / strata na działalności inwestycyjnej
Zwiększenie / zmniejszenie stanu rezerw
Zwiększenie / zmniejszenie stanu naleŜności i aktywów
Zwiększenie/ zmniejszenie stanu zobowiązań
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Podatek dochodowy zapłacony
Pozostałe
Środki pienięŜne netto z działalności operacyjnej
Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej
SprzedaŜ rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych

917

10 038

(683)

(169)
7
(45)
(55)
(65)
(11)
-

(3 869)
89
(401)
(3 603)
(96)
(10)
152

10 493
31
3
10 476
32
(47)
(2)
-

748

6 169

9 810

3

8

-

(6 462)

-

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
Nabycie aktywów finansowych
Środki pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej

3

(6 454)

-

Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej
Zaciągnięcie kredytów bankowych, poŜyczek i emisja obligacji
Spłata kredytów bankowych, poŜyczek i obligacji
Odsetki zapłacone
Pozostałe

-

-

-

Środki pienięŜne netto z działalności finansowej

-

-

-

751
238
989
-

(285)
523
238
-

9 810
523
10 333
-

Zmiana netto stanu środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów
RóŜnice kursowe netto
Środki pienięŜne na początek okresu
Środki pienięŜne na koniec okresu, w tym
O ograniczonej moŜliwości dysponowania

*

Szczegółowe informacje dotyczące przekształcenia danych porównawczych przedstawiono w nocie
objaśniającej zaprezentowanej w niniejszym sprawozdaniu finansowym.
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RAPORT KWARTALNY
GREMI MEDIA S.A.
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2013 ROKU
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W
KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES
3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY
DNIA 31 MARCA 2013 ROKU

NadwyŜka ze
sprzedaŜy akcji
powyŜej ich
wartości
nominalnej

Kapitał akcyjny

Zyski
zatrzymane /
straty
niepokryte

Pozostałe
kapitały
rezerwowe

Razem

Na dzień 1 stycznia 2013 roku
Całkowite dochody za okres
Emisja akcji
Wypłata dywidendy

10 914
-

14 485
-

12 820
-

9 984
917
-

48 203
917
-

Na dzień 31 marca 2013 roku

10 914

14 485

12 820

10 901

49 120

49 609

14 485

12 820

(38 749)

38 165

(38 695)

-

-

10 038
38 695

10 038
-

10 914

14 485

12 820

9 984

48 203

49 609

14 485

12 820

(38 749)

38 165

-

-

-

(685)
-

(685)
-

49 609

14 485

12 820

(39 434)

37 480

Na dzień 1 stycznia 2012 roku
- dane przekształcone
Całkowite dochody za okres
Emisja akcji
ObniŜenie kapitału
Na dzień 31 grudnia 2012 roku
Na dzień 1 stycznia 2012 roku
- dane przekształcone
Całkowite dochody za okres
Emisja akcji
Wypłata dywidendy
Na dzień 31 marca 2012 roku
- dane przekształcone

*

Szczegółowe informacje dotyczące przekształcenia danych porównawczych przedstawiono w nocie
objaśniającej zaprezentowanej w niniejszym sprawozdaniu finansowym.
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NOTA OBJAŚNIAJĄCA DO DANYCH FINANSOWYCH
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego postanowieniem z dnia 20 września 2012 roku zarejestrował połączenie Spółki Gremi Media S.A.
(Spółka Przejmująca) ze spółką zaleŜną Eurofaktor Cash Solution Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach
(Spółka Przejmowana).
Połączenie Spółek nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu
Spółek Handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
W związku z brakiem szczegółowych wytycznych w MSSF dotyczących sposobu ujęcia połączenia jednostek
znajdujących się pod wspólną kontrolą Spółka zastosowała metodę wyceny łączonych spółek według
wartości księgowej (metoda łączenia udziałów).
Dane porównawcze za okres przed dniem połączenia są przekształcone w taki sposób, jakby spółki były
połączone od pierwszego dnia najwcześniejszego, prezentowanego okresu sprawozdawczego.
Wpływ zmian będących skutkiem połączenia Gremi Media S.A. i Eurofaktor Cash Solution Sp. z o.o.
w stosunku do jednostkowych danych finansowych Gremi Media S.A. za okres 3 miesięcy zakończony
31 marca 2012 roku, przedstawiono poniŜej:
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES
3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA
31 MARCA 2012 ROKU

Okres 3 miesięcy
zakończony
31 marca 2012 roku
Okres 3 miesięcy
wg danych
Połączenie z
zakończony
zaprezentowanych w
31 marca 2012 roku jednostką zaleŜną
opublikowanym
po korektach
sprawozdaniu
finansowym QSr
3/2012

Działalność kontynuowana
Przychody z tytułu odsetek i prowizji
Koszty z tytułu odsetek i prowizji
Wynik z tytułu odsetek i prowizji

1 132
1 132

55
55

1 077
1 077

626

-

626

-

-

-

626

-

626

Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych
Zmiana stanu odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych
Wynik z tytułu działalności operacyjnej

(126)
(348)
1 284

431
486

(126)
(779)
798

Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Ogólne koszty administracyjne (w tym amortyzacja)
Koszty / przychody z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych
i rezerwy

75
(10)
(2 032)

(9)
(475)

75
(1)
(1 557)

-

-

-

Zysk / strata brutto
Podatek dochodowy
Zysk / strata netto z działalności kontynuowanej

(683)
2
(685)

2
2
-

(685)
(685)

Zysk / strata netto

(685)

-

(685)

Zysk / strata na jedną akcję
podstawowy z zysku za rok obrotowy
podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej
rozwodniony z zysku za rok obrotowy
rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej

(0,14)
(0,14)
(0,14)
(0,14)

-

(0,14)
(0,14)
(0,14)
(0,14)

Przychody z tytułu wyceny, ewidencjonowania
i administrowania wierzytelnościami funduszu
Koszty z tytułu wyceny, ewidencjonowania i administrowania
wierzytelnościami funduszu
Wynik z tytułu wyceny, ewidencjonowania
i administrowania wierzytelnościami funduszu
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SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA
Aktywa trwałe (długoterminowe)
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Aktywa finansowe
Aktywa z tytułu podatku odroczonego

Na dzień 31.03.2012
roku wg danych
zaprezentowanych w
Na dzień 31.03.2012
Połączenie z
opublikowanym
roku po korektach jednostką zaleŜną
sprawozdaniu
finansowym QSr
3/2012

3 614
1 822
1 792
-

(529)
20
(549)
-

4 143
1 802
2 341
-

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)
Krótkoterminowe aktywa finansowe
NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŜności
Podatek dochodowy
Rozliczenia międzyokresowe
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty
Grupa aktywów zakwalifikowanych jako przeznaczone do sprzedaŜy

34 209
23 243
491
51
10 333

569
409
24
2
133

33 640
22 834
467
49
10 200

90

-

90

SUMA AKTYWÓW

37 823

40

37 783

37 480
49 609
14 485
12 820
(39 434)

-

37 480
49 609
14 485
12 820
(39 434)

37 480

-

37 480

-

-

-

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
BieŜąca część oprocentowanych kredytów bankowych
i poŜyczek oraz dłuŜne papiery wartościowe
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe

343
280

40
40

303
240

-

-

-

63

-

63

Zobowiązania razem

343

40

303

37 823

40

37 783

PASYWA
Kapitał własny
Kapitał podstawowy
NadwyŜka ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości nominalnej
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zyski zatrzymane / straty niepokryte
Kapitał własny ogółem
Zobowiązania długoterminowe

SUMA PASYWÓW
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4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu sprawozdania finansowego za I kwartał 2013
roku
4.1. Podstawa sporządzenia i format sprawozdań finansowych zamieszczonych w raporcie
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, z wyjątkiem
instrumentów finansowych, które są wyceniane według wartości godziwej/zamortyzowanego kosztu.
Sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych („PLN”), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano
inaczej, podane są w tysiącach złotych.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuowania działalności gospodarczej
przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

4.2. Oświadczenie o zgodności
Niniejsze kwartalne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz MSSF zatwierdzonymi przez UE. Na dzień
zatwierdzenia niniejszego kwartalnego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE
proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Spółkę działalność, w zakresie stosowanych
zasad rachunkowości nie ma róŜnicy między standardami MSSF, które weszły w Ŝycie, a standardami MSSF
zatwierdzonymi przez UE.
MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
(„KIMSF”).
Kwartalne sprawozdanie finansowe składa się ze sprawozdania z sytuacji finansowej, rachunku zysków
i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych, sprawozdania
z przepływów pienięŜnych oraz wybranych not objaśniających.
Spółka zastosowała MSSF według stanu obowiązującego na dzień 31 marca 2013 roku.
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres 3 miesięcy tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 marca 2013
roku.
Dla danych prezentowanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej zaprezentowano porównywalne dane
finansowe na dzień 31 marca 2012 roku, na dzień 31 grudnia 2012 roku. Dla danych prezentowanych
w rachunku zysków i strat, sprawozdaniu z całkowitych dochodów oraz w sprawozdaniu z przepływów
pienięŜnych zaprezentowano porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku
oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

.
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W niniejszym śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym zastosowano takie same zasady
rachunkowości, jakie zastosowano przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego Gremi Media
S.A. za 2012 rok.
Przyjęcie nowych i zatwierdzonych przez UE standardów i interpretacji nie spowodowało zmian w zasadach
rachunkowości Spółki wpływających na wielkości wykazywane w sprawozdaniach finansowych za 2013 oraz
2012 rok.
Spółka nie skorzystała z moŜliwości wcześniejszego zastosowania nowych Standardów i Interpretacji, które
zostały juŜ opublikowane oraz zatwierdzone przez Unię Europejską, a które wejdą w Ŝycie po dniu
bilansowym.
PoniŜej zostały przedstawione opublikowane nowe standardy i interpretacje KIMSF, które zostały
zatwierdzone przez UE i są obowiązujące dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się po 1 stycznia
2012 roku i później.
 Zmiany do MSSF 7 Instrumenty Finansowe: Ujawnienia – transfer aktywów finansowych
Zmiana dotyczy wymogu ujawnienia informacji, która umoŜliwia uŜytkownikom sprawozdania finansowego:
- zrozumienie związku między przeniesionym składnikiem aktywów finansowych, który nie został w całości
wyłączony ze sprawozdania finansowego, a związanymi z nim zobowiązaniami finansowymi, oraz
- ocenę charakteru ryzyka z nim związanego oraz stopnia utrzymywanego przez jednostkę zaangaŜowania
w wyłączony składnik aktywów.
Zmiana definiuje „utrzymywane zaangaŜowanie” w celu stosowania wymogów dotyczących ujawnień.
Zmiana obowiązuje dla okresów rozpoczynających się w dniu i po dniu 1 lipca 2011 roku.
Zastosowanie powyŜszych zmian do standardów nie miało wpływu ani na wynik operacyjny Spółki, ani na jej
sytuację finansową.
W okresie sprawozdawczym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki nie wprowadził
Ŝadnych zmian w polityce (zasadach) rachunkowości.

Standardy i interpretacje, jakie zostały juŜ opublikowane i zatwierdzone przez UE, ale jeszcze nie
weszły w Ŝycie
Zatwierdzając niniejsze sprawozdanie finansowe Spółka nie zastosowała następujących standardów, zmian
standardów i interpretacji, które zostały opublikowane i zatwierdzone do stosowania w UE, ale które nie
weszły jeszcze w Ŝycie:
•

MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” (obowiązujący w odniesieniu do okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie),

•

MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie),
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•

MSSF 12 „Ujawnienia na temat zaangaŜowania w inne jednostki” (obowiązujący w odniesieniu
do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie),

•

MSSF 13 „Wycena wartości godziwej” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie),

•

MSR 27 (znowelizowany w roku 2011) „Jednostkowe sprawozdania finansowe” (obowiązujący
w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie),

•

MSR 28 (znowelizowany w roku 2011) „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz
wspólne przedsięwzięcia” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających
się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie),

•

Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” – CięŜka Hiperinflacja i usunięcie
sztywnych terminów dla stosujących MSSF po raz pierwszy (obowiązujące w odniesieniu do
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie),

•

Zmiany do MSSF 7 „Instrumenty Finansowe: Ujawnienia informacji” – kompensowanie
aktywów finansowych i zobowiązań finansowych (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie),

•

Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” - prezentacja składników innych
całkowitych dochodów (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się
1 lipca 2012 roku lub po tej dacie),

•

Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” – Podatek odroczony: realizacja wartości aktywów
(obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po
tej dacie),

•

Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” – poprawki do rachunkowości świadczeń po
okresie zatrudnienia (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1
stycznia 2013 roku lub po tej dacie),

•

Zmiany do MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja” – kompensowanie aktywów
finansowych i zobowiązań finansowych (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie)

•

Interpretacja KIMSF 20 „Rozliczanie kosztów usuwania odpadów na etapie produkcji
w

kopalniach

odkrywkowych”

(obowiązująca

w

odniesieniu

do

okresów

rocznych

rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie).
Spółka postanowiła nie skorzystać z moŜliwości wcześniejszego zastosowania powyŜszych zmian do
standardów. Według szacunków Spółki, w/w zmiany do standardów nie miałyby istotnego wpływu na
sprawozdanie finansowe, jeŜeli zostałyby zastosowane przez Spółkę na dzień bilansowy.
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Standardy i Interpretacje przyjęte przez RMSR, ale jeszcze nie zatwierdzone przez UE
MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie róŜnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych
przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniŜszych standardów,
zmian do standardów i interpretacji, które nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania:
•

MSSF 9 „Instrumenty finansowe” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2015 roku lub po tej dacie),

•

Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” – PoŜyczki rządowe (obowiązujące
w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie),

•

Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe” oraz MSSF 7 „Instrumenty finansowe:
ujawnianie informacji” – obowiązkowa data wejścia w Ŝycie i przepisy przejściowe,

•

Zmiany do MSR 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”, MSSF 11 „Wspólne
ustalenia umowne” oraz MSSF 12 „Ujawnienia na temat zaangaŜowania w inne jednostki” –
objaśnienia na temat przepisów przejściowych (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie),

•

Zmiany do MSR 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”, MSSF 12 „Ujawnienia na
temat zaangaŜowania w inne jednostki” oraz MSR 27 „Jednostkowe sprawozdania
finansowe” – jednostki inwestycyjne (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie),

•

Zmiany do róŜnych standardów „Poprawki do MSSF (2012)” - dokonane zmiany w ramach
procedury wprowadzania corocznych poprawek do MSSF opublikowane w dniu 17 maja 2012 roku
(MSSF 1, MSR 1, MSR 16, MSR 32 oraz MSR 34) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie
niezgodności i uściślenie słownictwa (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2013 lub po tej dacie),

Zarząd nie przewiduje, aby wprowadzenie powyŜszych standardów oraz interpretacji miało istotny wpływ
na stosowane przez Spółkę zasady (politykę) rachunkowości.
4.3. Szacunki
Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga dokonania szacunków i załoŜeń, które
wpływają na wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym w dodatkowych informacjach i objaśnieniach.
Mimo Ŝe przyjęte załoŜenia i szacunki opierają się na najlepszej wiedzy Zarządu na temat bieŜących działań
i zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą się róŜnić od przewidywanych.
Spółka dokonuje na kaŜdy dzień bilansowy szacunku wartości wybranych instrumentów finansowych według
metody zamortyzowanego kosztu przy wykorzystaniu efektywnej stopy procentowej. Szacunek ten jest
oparty o ustalone w harmonogramach kwoty i terminy oczekiwanych przepływów pienięŜnych. Spółka nie
przewiduje, aby zmiana oczekiwanych kwot i terminów realizacji przepływów pienięŜnych w moŜliwym do
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przewidzenia zakresie powodowała konieczność skorygowania kwot przedstawionych w sprawozdaniu
finansowym.

4.4. Waluta pomiaru i waluta sprawozdań finansowych
Walutą pomiaru Spółki i walutą sprawozdawczą niniejszego sprawozdania finansowego jest złoty polski.

5. Istotne zasady rachunkowości
5.1. Rzeczowe aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według ceny nabycia / 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 uŜywania. W skład kosztu wchodzi równieŜ
koszt wymiany części składowych maszyn i urządzeń w momencie poniesienia, jeśli spełnione są kryteria
rozpoznania. Koszty poniesione po dacie oddania środka trwałego do uŜywania, takie jak koszty konserwacji
i napraw, obciąŜają 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 moŜna przyporządkować odrębny okres ekonomicznej uŜyteczności. Częścią składową
są równieŜ koszty generalnych remontów.
Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres uŜytkowania danego składnika aktywów,
wynoszący:
Typ

Stawka

Okres

amortyzacyjna
Budynki i budowle

2,5-10%

10-40 lat

Urządzenia biurowe

8-33%

3-12 lat

Środki transportu

20-40%

2,5-5 lat

Komputery

33-66%

1,5-3 lat

Inwestycje w obcych środkach trwałych

10%*

10 lat*

* amortyzowane wg krótszego z: okresu ekonomicznej uŜyteczności lub okresu trwania umowy

Wartość końcową, okres uŜytkowania oraz metodę amortyzacji składników aktywów weryfikuje się
corocznie, i w razie konieczności – koryguje z efektem od początku właśnie zakończonego roku
obrotowego.

17

RAPORT KWARTALNY
GREMI MEDIA S.A.
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2013 ROKU
Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych moŜe zostać usunięta z bilansu po dokonaniu jej zbycia lub
w przypadku, gdy nie są spodziewane Ŝadne ekonomiczne korzyści wynikające z dalszego uŜytkowania
takiego składnika aktywów. Wszelkie zyski lub straty wynikające z usunięcia danego składnika aktywów
z bilansu (obliczone jako róŜnica pomiędzy ewentualnymi wpływami ze sprzedaŜy 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 montaŜu 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 uŜywania.

5.2. Wartości niematerialne
Wartości niematerialne nabyte w oddzielnej transakcji lub wytworzone (jeŜeli spełniają kryteria 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.
Spółka ustala, czy okres uŜytkowania wartości niematerialnych jest określony czy nieokreślony. Wartości
niematerialne o określonym okresie uŜytkowania są amortyzowane przez okres uŜytkowania oraz poddawane
testom na utratę wartości kaŜdorazowo, gdy istnieją przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. Okres
i metoda amortyzacji wartości niematerialnych o określonym okresie uŜytkowania są weryfikowane
przynajmniej na koniec kaŜdego roku obrotowego. Zmiany w oczekiwanym okresie uŜytkowania
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
uŜytkowania ujmuje się w zysku lub stracie w cięŜar tej kategorii, która odpowiada funkcji danego składnika
wartości niematerialnych.
Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie uŜytkowania oraz te, które nie są uŜytkowane, są corocznie
poddawane testowi na utratę wartości, w odniesieniu do poszczególnych aktywów lub na poziomie ośrodka
wypracowującego środki pienięŜne.
Okresy uŜytkowania są poddawane corocznej weryfikacji, a w razie potrzeby, korygowane z efektem
od początku właśnie zakończonego roku obrotowego.
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Koszty prac badawczych i rozwojowych
Koszty prac badawczych są ujmowane w zysku lub stracie w momencie poniesienia. Nakłady poniesione na
prace rozwojowe wykonane w ramach danego przedsięwzięcia są przenoszone na kolejny okres, jeŜeli moŜna
uznać, Ŝe zostaną one w przyszłości odzyskane. Po początkowym ujęciu nakładów na prace rozwojowe,
stosuje się model kosztu historycznego wymagający, aby składniki aktywów były ujmowane według cen
nabycia/ kosztów wytworzenia pomniejszonych o skumulowaną amortyzację i skumulowane odpisy
aktualizujące z tytułu utraty wartości. Skapitalizowane nakłady są amortyzowane przez przewidywany okres
uzyskiwania przychodów ze sprzedaŜy z danego przedsięwzięcia.
Podsumowanie zasad stosowanych w odniesieniu do wartości niematerialnych Spółki przedstawia
się następująco:
Patenty i licencje

Koszty prac rozwojowych

Oprogramowanie
komputerowe

Okresy

Nieokreślony. Dla

Dla kosztów prac

Dla oprogramowania

uŜytkowania

patentów i licencji

rozwojowych - zgodnie z

komputerowego - 5 lat.

uŜytkowanych na

ekonomicznym okresem

podstawie umowy zawartej

uŜytkowania

na czas określony,
przyjmuje się ten okres
uwzględniając dodatkowy
okres, na który
uŜytkowanie moŜe być
przedłuŜone.
Wykorzystana

Wartości o nieokreślonym

Koszty prac rozwojowych

Amortyzowane są przez 5

metoda

okresie uŜytkowania nie są

są amortyzowane przez

lat - metodą liniową.

amortyzowane ani

okres ekonomicznej

przeszacowywane. Wartości uŜyteczności.
o określonym okresie
uŜytkowania są
amortyzowane przez 5 lat.
Wewnętrznie

Nabyte

Nabyte

Nabyte

Weryfikacja pod

Coroczna ocena utraty

Coroczna ocena czy

Coroczna ocena czy

kątem utraty

wartości.

wystąpiły przesłanki

wystąpiły przesłanki

świadczące o wystąpieniu

świadczące o wystąpieniu

wytworzone lub
nabyte

wartości / badanie
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wartości

utraty wartości lub

utraty wartości lub

odzyskiwalnej

coroczna ocena utraty

coroczna ocena utraty

wartości.

wartości.

Zyski lub straty wynikające z usunięcia wartości niematerialnych z bilansu są wyceniane według róŜnicy
pomiędzy wpływami ze sprzedaŜy netto a wartością bilansową danego składnika aktywów i są ujmowane
w zysku lub stracie w momencie ich usunięcia z bilansu.

5.3. Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych
Na kaŜdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, Ŝe mogła
nastąpić utrata wartości któregoś ze składników niefinansowych aktywów trwałych. W razie stwierdzenia,
Ŝe przesłanki takie zachodzą, lub w razie konieczności przeprowadzenia corocznego testu sprawdzającego,
czy nastąpiła utrata wartości, Spółka dokonuje oszacowania wartości odzyskiwalnej danego składnika
aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pienięŜne, do którego dany składnik aktywów naleŜy.

5.4. Aktywa finansowe
Aktywa finansowe dzielone są na następujące kategorie:
•

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,

•

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,

•

PoŜyczki i naleŜności,

•

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy,

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności są to aktywa finansowe niebędące instrumentami
pochodnymi, o określonych lub moŜliwych do określenia płatnościach oraz ustalonym terminie
wymagalności, które Spółka zamierza i ma moŜliwość utrzymać w posiadaniu do tego czasu, inne niŜ:
•

wyznaczone przy początkowym ujęciu jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,

•

wyznaczone jako dostępne do sprzedaŜy,

•

spełniające definicję poŜyczek i naleŜności.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu
przy uŜyciu metody efektywnej stopy procentowej. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu
wymagalności kwalifikowane są jako aktywa długoterminowe, jeŜeli ich zapadalność przekracza 12 miesięcy
od dnia bilansowego.
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Składnikiem aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy jest składnik
spełniający jeden z poniŜszych warunków:
a) Jest klasyfikowany jako przeznaczony do obrotu. Składniki aktywów finansowych kwalifikuje się jako
przeznaczone do obrotu, jeśli są:
•

nabyte głównie w celu sprzedaŜy w krótkim terminie,

•

częścią portfela określonych instrumentów finansowych zarządzanych łącznie i co do których istnieje
prawdopodobieństwo uzyskania zysku w krótkim terminie,

•

instrumentami pochodnymi, z wyłączeniem instrumentów pochodnych będących elementem
rachunkowości zabezpieczeń oraz umów gwarancji finansowych,

b) Został zgodnie z MSR 39 zakwalifikowany do tej kategorii w momencie początkowego ujęcia.
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy są wyceniane w wartości godziwej
uwzględniając ich wartość rynkową na dzień bilansowy bez uwzględnienia kosztów transakcji sprzedaŜy.
Zmiany wartości tych instrumentów finansowych ujmowane są w rachunku zysków i strat jako przychody
lub koszty finansowe. JeŜeli kontrakt zawiera jeden lub więcej wbudowanych instrumentów pochodnych,
cały kontrakt moŜe zostać zakwalifikowany do kategorii aktywów finansowych wycenianych w wartości
godziwej przez wynik finansowy. Nie dotyczy to przypadków, gdy wbudowany instrument pochodny nie
wpływa istotnie na przepływy pienięŜne z kontraktu lub wydzielenie wbudowanych instrumentów
pochodnych jest wyraźnie zakazane. Aktywa finansowe mogą być przy pierwotnym ujęciu zakwalifikowane
do kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, jeŜeli poniŜsze kryteria są spełnione:
(i) taka kwalifikacja eliminuje lub znacząco obniŜa niespójność traktowania, gdy zarówno wycena jak i zasady
rozpoznawania strat lub zysków podlegają innym regulacjom; lub (ii) aktywa są częścią grupy aktywów
finansowych, które są zarządzane i oceniane w oparciu o wartość godziwą, zgodnie z udokumentowaną
strategią zarządzania ryzykiem; lub (iii) aktywa finansowe zawierają wbudowane instrumenty pochodne, które
powinny być oddzielnie ujmowane.
PoŜyczki i naleŜności to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych
lub moŜliwych do ustalenia płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. Zalicza się je do aktywów
obrotowych, o ile termin ich wymagalności nie przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. PoŜyczki
udzielone i naleŜności o terminie wymagalności przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego zalicza się
do aktywów trwałych.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy są to aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi,
które zostały zaklasyfikowane jako dostępne do sprzedaŜy lub nienaleŜące do Ŝadnej z wcześniej
wymienionych trzech kategorii aktywów. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy są ujmowane według
wartości godziwej, bez potrącania kosztów transakcji sprzedaŜy, z uwzględnieniem wartości rynkowej na
dzień bilansowy. W przypadku braku notowań giełdowych na aktywnym rynku i braku moŜliwości
wiarygodnego określenia ich wartości godziwej metodami alternatywnymi, aktywa finansowe dostępne do
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sprzedaŜy wyceniane są w cenie nabycia skorygowanej o odpis z tytułu utraty wartości. Dodatnią i ujemną
róŜnicę pomiędzy wartością godziwą aktywów dostępnych do sprzedaŜy (jeśli istnieje cena rynkowa ustalona
na aktywnym rynku albo których wartość godziwa moŜe być ustalona w inny wiarygodny sposób), a ich ceną
nabycia, po pomniejszeniu o podatek odroczony, ujmuje się w innych całkowitych dochodach. Spadek
wartości aktywów dostępnych do sprzedaŜy spowodowany utratą wartości ujmuje się jako koszt finansowy.
Nabycie i sprzedaŜ aktywów finansowych rozpoznawane są na dzień dokonania transakcji. W momencie
początkowego ujęcia składnik aktywów finansowych wycenia się w wartości godziwej, powiększonej,
w przypadku składnika aktywów niekwalifikowanego jako wyceniony w wartości godziwej przez wynik
finansowy, o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia.
Składnik aktywów finansowych zostaje usunięty z bilansu, gdy Spółka traci kontrolę nad prawami umownymi
składającymi się na dany instrument finansowy; zazwyczaj ma to miejsce w przypadku sprzedaŜy instrumentu
lub gdy wszystkie przepływy środków pienięŜnych przypisane danemu instrumentowi przechodzą na
niezaleŜną stronę trzecią

5.5. Utrata wartości aktywów finansowych
Na kaŜdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości składnika
aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych.

5.5.1. Aktywa ujmowane według zamortyzowanego kosztu
JeŜeli istnieją obiektywne przesłanki na to, Ŝe została poniesiona strata z tytułu utraty wartości poŜyczek
udzielonych i naleŜności wycenianych według zamortyzowanego kosztu, to kwota odpisu aktualizującego
z tytułu utraty wartości równa się róŜnicy pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów finansowych
a wartością bieŜącą oszacowanych przyszłych przepływów pienięŜnych (z wyłączeniem przyszłych strat
z tytułu nieściągnięcia naleŜności, które nie zostały jeszcze poniesione), zdyskontowanych z zastosowaniem
pierwotnej (tj. ustalonej przy początkowym ujęciu) efektywnej stopy procentowej. Wartość bilansową
składnika aktywów obniŜa się bezpośrednio lub poprzez odpis aktualizujący. Kwotę straty ujmuje się
w rachunku zysków i strat.
Spółka ocenia najpierw, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości poszczególnych składników
aktywów finansowych, które indywidualnie są znaczące, a takŜe przesłanki utraty wartości aktywów
finansowych, które indywidualnie nie są znaczące. JeŜeli z przeprowadzonej analizy wynika, Ŝe nie istnieją
obiektywne przesłanki utraty wartości indywidualnie ocenianego składnika aktywów finansowych, niezaleŜnie
od tego, czy jest on znaczący, czy teŜ nie, to Spółka włącza ten składnik do grupy aktywów finansowych
o podobnej charakterystyce ryzyka kredytowego i łącznie ocenia pod kątem utraty wartości. Aktywa, które
indywidualnie są oceniane pod kątem utraty wartości i dla których ujęto odpis aktualizujący z tytułu utraty
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wartości lub uznano, Ŝe dotychczasowy odpis nie ulegnie zmianie, nie są brane pod uwagę przy łącznej
ocenie grupy aktywów pod kątem utraty wartości.
JeŜeli w następnym okresie odpis z tytułu utraty wartości zmniejszył się, a zmniejszenie to moŜna
w obiektywny sposób powiązać ze zdarzeniem następującym po ujęciu odpisu, to uprzednio ujęty odpis
odwraca się. Późniejsze odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości ujmuje się w rachunku
zysków i strat w zakresie, w jakim na dzień odwrócenia wartość bilansowa składnika aktywów nie przewyŜsza
jego zamortyzowanego kosztu.
5.5.2. Aktywa finansowe wykazywane według kosztu
JeŜeli występują obiektywne przesłanki, Ŝe nastąpiła utrata wartości nienotowanego instrumentu
kapitałowego, który nie jest wykazywany według wartości godziwej, gdyŜ jego wartości godziwej nie moŜna
wiarygodnie ustalić, albo instrumentu pochodnego, który jest powiązany i musi zostać rozliczony poprzez
dostawę takiego nienotowanego instrumentu kapitałowego, to kwotę odpisu z tytułu utraty wartości ustala
się jako róŜnicę pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów finansowych oraz wartością bieŜącą
oszacowanych przyszłych przepływów pienięŜnych zdyskontowanych przy zastosowaniu bieŜącej rynkowej
stopy zwrotu dla podobnych aktywów finansowych.
5.5.3. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy
JeŜeli występują obiektywne przesłanki, Ŝe nastąpiła utrata wartości składnika aktywów finansowych
dostępnego do sprzedaŜy, to kwota stanowiąca róŜnicę pomiędzy ceną nabycia tego składnika aktywów
(pomniejszona o wszelkie spłaty kapitału i w przypadku aktywów finansowych wycenianych według
zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej - amortyzację) i jego
bieŜącą wartością godziwą, pomniejszoną o wszelkie odpisy z tytułu utraty wartości tego składnika uprzednio
ujęte w rachunku zysków i strat, zostaje wyksięgowana z kapitału własnego i przeniesiona do rachunku
zysków i strat. Nie moŜna ujmować w rachunku zysków i strat odwrócenia odpisu z tytułu utraty wartości
instrumentów kapitałowych kwalifikowanych jako dostępne do sprzedaŜy. JeŜeli w następnym okresie
wartość godziwa instrumentu dłuŜnego dostępnego do sprzedaŜy wzrośnie, a wzrost ten moŜe być
obiektywnie łączony ze zdarzeniem następującym po ujęciu odpisu z tytułu utraty wartości w rachunku
zysków i strat, to kwotę odwracanego odpisu ujmuje się w rachunku zysków i strat.

5.6. NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŜności
NaleŜności z tytułu dostaw i usług są ujmowane i wykazywane według kwot pierwotnie zafakturowanych,
z uwzględnieniem odpisu na wątpliwe naleŜności. Odpis na naleŜności oszacowywany jest wtedy, gdy
ściągnięcie pełnej kwoty naleŜności przestało być prawdopodobne.
W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wartość naleŜności jest ustalana poprzez
zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pienięŜnych do wartości bieŜącej, przy
zastosowaniu stopy dyskontowej odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie.
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JeŜeli zastosowana została metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie naleŜności w związku
z upływem czasu jest ujmowane jako przychody finansowe.
Pozostałe naleŜności 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 niepienięŜne
zaliczki nie podlegają dyskontowaniu.
NaleŜności budŜetowe prezentowane są w ramach pozostałych aktywów niefinansowych, z wyjątkiem
naleŜności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, które stanowią w bilansie odrębną pozycję.

5.7. Środki pienięŜne i ekwiwalenty środków pienięŜnych
Środki pienięŜne i lokaty krótkoterminowe wykazane w bilansie obejmują środki pienięŜne w banku i w kasie
oraz lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nieprzekraczającym trzech miesięcy.
Saldo środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów wykazane w rachunku przepływów pienięŜnych składa się z
określonych powyŜej środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów, pomniejszonych o niespłacone kredyty w
rachunkach bieŜących.

5.8. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy obejmują zobowiązania
finansowe przeznaczone do obrotu oraz zobowiązania finansowe pierwotnie zakwalifikowane do kategorii
wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy. Zobowiązania finansowe są klasyfikowane jako
przeznaczone do obrotu, jeŜeli zostały nabyte dla celów sprzedaŜy w niedalekiej przyszłości. Instrumenty
pochodne, włączając wydzielone instrumenty wbudowane, są równieŜ klasyfikowane jako przeznaczone do
obrotu, chyba Ŝe są uznane za efektywne instrumenty zabezpieczające. Zobowiązania finansowe mogą być
przy pierwotnym ujęciu zakwalifikowane do kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik
finansowy, jeŜeli poniŜsze kryteria są spełnione: (i) taka kwalifikacja eliminuje lub

znacząco obniŜa

niespójność traktowania, gdy zarówno wycena jak i zasady rozpoznawania strat lub zysków podlegają innym
regulacjom; lub (ii) zobowiązania są częścią grupy zobowiązań finansowych, które są zarządzane i oceniane
w oparciu o wartość godziwą, zgodnie z udokumentowaną strategią zarządzania ryzykiem; lub (iii)
zobowiązania finansowe zawierają wbudowane instrumenty pochodne, które powinny być oddzielnie
ujmowane.
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy są wyceniane w wartości
godziwej, uwzględniając ich wartość rynkową na dzień bilansowy bez uwzględnienia kosztów transakcji
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sprzedaŜy. Zmiany w wartości godziwej tych instrumentów są ujmowane w rachunku zysków i strat jako
koszty lub przychody finansowe.
Inne zobowiązania finansowe, niebędące instrumentami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej
przez wynik finansowy, są wyceniane według zamortyzowanego kosztu przy uŜyciu 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 dłuŜnego przez instrument o zasadniczo róŜnych 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 ujecie nowego
zobowiązania finansowego. Powstające z tytułu zamiany róŜnice odnośnych wartości bilansowych wykazuje
się w rachunku zysków i strat.
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.

5.9. Oprocentowane kredyty bankowe, poŜyczki i papiery dłuŜne
W momencie początkowego ujęcia, wszystkie kredyty bankowe, poŜyczki i papiery dłuŜne są ujmowane
według wartości godziwej, pomniejszonej o koszty związane z uzyskaniem kredytu lub poŜyczki.
Po początkowym ujęciu oprocentowane kredyty, poŜyczki i papiery dłuŜne są następnie wyceniane według
zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
Przy ustalaniu zamortyzowanego kosztu uwzględnia się koszty związane z uzyskaniem kredytu lub poŜyczki
oraz dyskonta lub premie uzyskane przy rozliczeniu zobowiązania.
Przychody i koszty są ujmowane w rachunku zysków i strat z chwilą usunięcia zobowiązania z bilansu,
a takŜe w wyniku rozliczenia metodą efektywnej stopy procentowej.

5.10. Rezerwy
Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąŜy istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo
oczekiwany) wynikający ze zdarzeń przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, Ŝe wypełnienie tego obowiązku
spowoduje konieczność wypływu korzyści ekonomicznych oraz moŜna dokonać wiarygodnego oszacowania
kwoty tego zobowiązania. JeŜeli Spółka spodziewa się, Ŝe koszty objęte rezerwą zostaną zwrócone, na
przykład na mocy umowy ubezpieczenia, wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odrębny składnik aktywów,
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ale tylko wtedy, gdy jest rzeczą praktycznie pewną, Ŝe 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 pienięŜnych do wartości bieŜącej, przy
zastosowaniu stopy dyskontowej odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz
ewentualnego ryzyka związanego z danym zobowiązaniem. JeŜeli zastosowana została metoda polegająca na
dyskontowaniu, zwiększenie rezerwy w związku z upływem czasu jest ujmowane jako koszty finansowe.

5.11. Rezerwy na odprawy emerytalne
Średnia wieku pracowników Spółki oraz ich liczba jest niska, więc Spółka nie rozpoznaje rezerwy
na świadczenia emerytalne. Spółka dokonała szacunku wartości rezerwy na odprawy emerytalne jednak,
ze względu na nieistotność kwoty, jej wartość nie została ujęta w księgach.

5.12. Przychody
Przychody są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, Ŝe Spółka uzyska korzyści
ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów moŜna wycenić w wiarygodny sposób.
Przychody są rozpoznawane w wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub naleŜnej, po pomniejszeniu
o podatek od towarów i usług (VAT) oraz rabaty. Przy ujmowaniu przychodów obowiązują równieŜ kryteria
przedstawione poniŜej.
5.12.1. Odsetki
Przychody z tytułu odsetek są ujmowane sukcesywnie w miarę ich narastania (z uwzględnieniem metody
efektywnej stopy procentowej, stanowiącej stopę dyskontującą przyszłe wpływy gotówkowe przez szacowany
okres uŜytkowania instrumentów finansowych) w stosunku do wartości bilansowej netto danego składnika
aktywów finansowych.
W przypadku przejętych wierzytelności w ramach umów faktoringowych odsetki (dyskontowe) są ujmowane
w kwocie stanowiącej róŜnicę pomiędzy wartością nominalną przejętych wierzytelności a kwotą zapłaconą za
wierzytelność. Ujmowane są proporcjonalnie w okresie od przejęcia wierzytelności do jej terminu płatności.
Nierozliczona na dzień bilansowy kwota pomniejsza naleŜności z tytułu wierzytelności i faktoringu.
W przypadku zaliczek wypłacanych na podstawie zawartych umów faktoringowych odsetki są ustalane na
podstawie określonego w umowie oprocentowania.
5.12.2. Prowizje z tytułu świadczenia usług
W przypadku przejętych wierzytelności w ramach umów faktoringowych przychody prowizyjne są ujmowane
proporcjonalnie w okresie od przejęcia wierzytelności do jej terminu płatności.
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W przypadku zaliczek wypłacanych na podstawie zawartych umów faktoringowych przychody prowizyjne są
ujmowane liniowo w okresie, którego dotyczą.
5.12.3. Dywidendy
Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy lub udziałowców do ich otrzymania.

5.13. Podatki
5.13.1. Podatek bieŜący
Zobowiązania i naleŜności z tytułu bieŜącego podatku za okres bieŜący 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 juŜ obowiązywały na dzień bilansowy.
5.13.2. Podatek odroczony
Na potrzeby sprawozdawczości finansowej, podatek odroczony jest obliczany metodą zobowiązań
bilansowych w stosunku do róŜnic 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 róŜnic 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 gospodarczych 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 róŜnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zaleŜnych
lub stowarzyszonych i udziałów we wspólnych przedsięwzięciach – z wyjątkiem sytuacji, gdy
terminy odwracania się róŜnic przejściowych podlegają kontroli inwestora i gdy prawdopodobne
jest, iŜ w dającej się przewidzieć przyszłości róŜnice przejściowe nie ulegną odwróceniu.

Aktywa z tytułu podatku odroczonego ujmowane są w odniesieniu do wszystkich ujemnych róŜnic
przejściowych, jak równieŜ niewykorzystanych ulg podatkowych i niewykorzystanych strat podatkowych
przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, Ŝe zostanie osiągnięty
dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. róŜnice, aktywa i straty
•

z wyjątkiem sytuacji, gdy aktywa z tytułu odroczonego podatku dotyczące ujemnych róŜnic
przejściowych powstają w wyniku początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy
transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek gospodarczych i w chwili jej zawierania nie mają
wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania czy stratę podatkową oraz
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•

w przypadku ujemnych róŜnic przejściowych z tytułu inwestycji w jednostkach zaleŜnych 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, iŜ w dającej się przewidzieć przyszłości ww. róŜnice przejściowe ulegną
odwróceniu i osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych
róŜnic przejściowych.

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na kaŜdy dzień
bilansowy i ulega stosownemu obniŜeniu 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 kaŜdy dzień bilansowy i jest ujmowany do wysokości
odzwierciedlającej prawdopodobieństwo osiągnięcia w przyszłości dochodów do opodatkowania, które
pozwolą na odzyskanie tego składnika aktywów.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są
z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy
składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe
(i przepisy podatkowe) obowiązujące na dzień bilansowy lub takie, których obowiązywanie w przyszłości jest
pewne na dzień bilansowy.
Podatek dochodowy dotyczący pozycji ujmowanych bezpośrednio w kapitale własnym jest ujmowany
w kapitale własnym, a nie w rachunku zysków i strat.
Spółka kompensuje ze sobą aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z rezerwami z tytułu
odroczonego podatku dochodowego wtedy i tylko wtedy, gdy posiada moŜliwy do wyegzekwowania tytuł
prawny do przeprowadzenia kompensat naleŜności ze zobowiązaniami z tytułu bieŜącego podatku
i odroczony podatek dochodowy ma związek z tym samym podatnikiem i tym samym organem
podatkowym.
5.13.3. 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 moŜliwy do
odzyskania od organów podatkowych; wtedy jest on ujmowany odpowiednio jako część ceny
nabycia składnika aktywów lub jako część pozycji kosztowej oraz

•

naleŜności i zobowiązań, które są wykazywane z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów
i usług.

Kwota netto podatku od towarów i usług moŜliwa do odzyskania lub naleŜna do zapłaty na rzecz organów
podatkowych jest ujęta w bilansie jako część naleŜności lub zobowiązań.
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5.14. Zysk netto na akcję
Zysk netto na akcję dla kaŜdego okresu jest obliczany poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez
średnią waŜoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.

6. Informacje o korektach z tytułu rezerw oraz dokonanych odpisach aktualizujących wartość
składników aktywów

Odpisy
aktualizujące
wartość
aktywów
finansowych

Odpisy
aktualizujące
wartość
naleŜności z
tytułu dostaw i
usług oraz
pozostałych
naleŜności

Stan na dzień
31 grudnia 2012
roku

3 140

865

Zwiększenia
Wykorzystanie
Reklasyfikacja
Zmniejszenia

2
(1)

-

3 141

865

Stan na dzień
31 marca 2013

Odpis
Odpis
Odpis
Aktywo z Rezerwa na
Odpis na
Rezerwy na
aktualizujący aktualizujący aktualizujący
tyt.
odroczony
aktywo z
przyszłe
grupę
rzeczowe
wartości odroczoneg podatek
tytułu
zobowiązania
aktywów
aktywa
niematerialne o podatku dochodowy
podatku
zakwalifikowa
trwałe
dochodowe
odroczonego
nych jako
go
przeznaczone
do sprzedaŜy

627

-

880

7 653

1 190

6 463

-

-

(465)

156
-

-

-

(621)

-

50

-

880

7 188

1 346

5 842

-

(577)

6.1. Odpisy aktualizujące wartość aktywów i rezerwy
Łączna wartość odpisów aktualizujących aktywa na dzień 31 marca 2013 roku, wyniosła 10.778 tys. zł.
Składają się na nią odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe, rzeczowe aktywa trwałe,
wartości

niematerialne,

grupę

aktywów

zakwalifikowanych

jako

przeznaczone

do

sprzedaŜy,

przeterminowane naleŜności oraz aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
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6.2. Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Bilans
Rachunek zysków
Za okres zakończony Za okres zakończony
Na dzień
Na dzień
31 marca 2013 roku 31 grudnia 2012 roku 31 marca 2013
31 grudnia 2012
roku
roku
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego
Odsetki od poŜyczek
Odsetki za opóźnienie
Odsetki naliczone
Pozostałe

Rezerwa brutto z tytułu podatku odroczonego
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe
i wartości niematerialne
Odpis aktualizujacy odsetki za opóźnienie
Strata podatkowa
Rezerwa na koszty usług obcych
Odsetki i prowizje od kredytów
Koszty osobowe (w tym rezerwa na premie
i na niewykorzystane urlopy)
Odpis aktualizujący aktywa przeznaczone do
sprzedaŜy
Odpis aktualizujący akcje i udziały
Pozostałe

Aktywa brutto z tytułu podatku odroczonego
Nie ujęty składnik aktywa z tytułu podatku
odroczonego
ObciąŜenie z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywo z tytułu podatku odroczonego netto
Aktywa/Rezerwa netto z tytułu podatku
odroczonego

7.

32
1 238
1 346

32
1 076
35
1 190

(162)
35
(156)

626
319
1 458
2 356

167

277

(110)

17

177
6 037
8
-

176
6 354
8
-

1
(317)
-

(3 145)
2 323
(5)
-

5

5

-

-

9

9

-

(216)

785
7 188

794
30
7 653

(9)
(30)
(465)

(75)
(1 101)

(5 842)

(6 463)

(621)

1 255

-

-

-

-

-

-

-

-

Aktywa warunkowe, zobowiązania warunkowe i zabezpieczenia na majątku jednostki

Gremi Media S.A. na podstawie umów zabezpieczających naleŜności od Stilna S.A. (wcześniej Technologie
Buczek S.A.) przejął po wszczęciu postępowania upadłościowego udziały Huty Buczek sp. z o.o. Wierzyciel
publiczno-prawny Stilna S.A. (tj. Urząd Miasta Sosnowiec) wniósł wobec Gremi Media S.A. roszczenia
administracyjne

w

przedmiocie

ustalenia

odpowiedzialności

podatkowej

Spółki

związanej

z przeterminowanymi zobowiązaniami Stilna S.A.
Z informacji uzyskanych przez Gremi Media S.A. Urząd Miasta Sosnowiec wezwał Stilna S.A. do zapłaty
kwoty 2.156 tys. zł.
Zgodnie z posiadaną przez Spółkę opinią prawną zawarcie i wykonanie układu przez Stilna S.A. skutkuje
wygaśnięciem zobowiązania podatkowego. W dniu 10 stycznia 2011 roku uprawomocniło się postanowienie
sądu upadłościowego Stilna S.A. (tj. Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach) z dnia 31 sierpnia
2010 roku w przedmiocie zatwierdzenia układu zawartego przez Stilna S.A. z wierzycielami.
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W związku z tym, iŜ w stosunku do Spółki została wydana decyzja o odpowiedzialności podatkowej Gremi
Media S.A. jako nabywcy majątku Stilna S.A. za zaległości podatkowe, a postępowanie w tej sprawie nie
zostało formalnie zakończone zatem z formalnego punktu widzenia, Spółka zostanie zwolniona
z odpowiedzialności dopiero w momencie wydania decyzji przez Prezydenta Miasta Sosnowiec o umorzeniu
postępowania podatkowego w zakresie odpowiedzialności podatkowej Gremi Media S.A.
Stan spraw związanych z zobowiązaniami wobec Urzędu Miasta Sosnowiec nie uległ zmianom do dnia
sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego.

W dniu 19 kwietnia 2012 roku Gremi Media S.A. ustanowiła na rzecz Obligatariuszy reprezentowanych
przez Doradztwo Finansowe IDMSA.PL. Sp. z o.o. – administratora blokady, autonomiczną blokadę
na posiadanych 1.570.000 akcji spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A. PowyŜsza blokada jest zabezpieczeniem
wierzytelności wynikających z obligacji serii G, wyemitowanych w dniu 13 kwietnia 2012 roku przez Jupiter
Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.

W dniu 29 czerwca 2012 roku Forum XIII Alfa Sp. z o.o. dokonała częściowej spłaty zobowiązań wobec
Gremi Media S.A. z tytułu udzielonego poręczenia za Sagar Sp. z o.o. (dawniej Stabilo Grup Sp. z o.o.)
w wysokości 1.129 tys. zł. Pozostała do spłaty kwota naleŜności głównej poręczenia wynosi na dzień
31 marca 2013 roku 5.573 tys. zł (po zaliczeniu wpłaty Sagar Sp. z o.o. w wysokości 433 tys. zł , tj. 5%
naleŜności głównej zobowiązań układowych oraz kwoty 1.129 tys. zł tytułem spłaty poręczenia) plus odsetki
zgodnie z zapisami umowy poręczenia. Aktualnie Strony dąŜą do wypracowania koncepcji spłaty pozostałej
części zobowiązania.

8.

Instrumenty finansowe

PoniŜsza tabela przedstawia porównanie wartości bilansowych i wartości godziwych wszystkich
instrumentów finansowych Spółki, w podziale na poszczególne klasy i kategorie aktywów i zobowiązań.
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Kategoria
zgodnie z MSR
39

Wartość bilansowa
Wartość godziwa
31 marca 2013 31 grudnia 2012 31 marca 2013 31 grudnia 2012
roku
roku
roku
roku

Aktywa finansowe
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy (długoterminowe)
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik
finansowy
NaleŜności i poŜyczki (długoterminowe)
NaleŜności i poŜyczki (krótkoterminowe)
NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŜności
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty

DDS

1 350

1 350

1 350

1 350

WwWGpWF

2 355

2 308

2 355

2 308

PiN
PiN
PiN
WwWGpWF

9 733
34 531
194
989

11 399
31 114
290
238

9 733
34 531
194
989

11 399
31 114
290
238

-

-

-

-

87

151

87

151

Zobowiązania finansowe
Oprocentowane kredyty bankowe i poŜyczki
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania

PZFwgZK
PZFwgZK

UŜyte skróty:
UdtW – Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
WwWGpWF – Aktywa/ zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
PiN – PoŜyczki i naleŜności,
DDS – Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy,
PZFwgZK – Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu

9.
9.1.

Opis dokonań lub niepowodzeń Emitenta w I kwartale 2013 roku oraz po dacie bilansowej wraz
z wykazem najwaŜniejszych zdarzeń ich dotyczących
Znaczące i istotne umowy zawarte w I kwartale 2013 roku oraz po dacie bilansowej
1) W dniu 2 stycznia 2013 roku Gremi Media S.A. zawarła porozumienie z Wydawnictwem Przekrój
Sp. z o.o. w przedmiocie przesunięcia terminu spłaty wierzytelności, którą Spółka nabyła w ramach
umowy zawartej z KCI Parkiem Technologicznym Rybitwy Sp. z o.o., opisanej w raporcie bieŜącym
nr 38/2012. Na mocy porozumienia termin spłaty wierzytelności przypadającej do spłaty na dzień
31 grudnia 2012 roku został przedłuŜony do dnia 20 grudnia 2013 roku.
2) W dniu 29 stycznia 2013 roku został podpisany aneks do umowy poŜyczki z dnia 29 sierpnia 2012
roku udzielonej spółce Trinity Management Sp. z o.o. przez Gremi Media S.A. na kwotę 400 tys. zł.
Termin spłaty został przesunięty na 20 grudnia 2013 roku.
3) W dniu 25 lutego 2013 roku wartość umów zawartych z Panem Grzegorzem Hajdarowiczem
prowadzącym działalność pod firmą GREMI oraz jego podmiotami zaleŜnymi wyniosła
5 364 tys. zł tj. przekroczyła próg umowy znaczącej (10% kapitałów własnych Emitenta). Umową
o najwyŜszej wartości jest umowa przelewu wierzytelności z dnia 11 lipca 2012 r. zawarta pomiędzy
Emitentem, a Presspublica Sp. z o.o. w przedmiocie przelewu wierzytelności przysługujących
Presspublica Sp.z o.o. względem Wydawnictwa Przekrój Sp. z o.o. w wysokości 3.015. tys. zł wraz
z wszelkimi prawami, w szczególności z prawem do naliczania odsetek. Cena za w/w wierzytelności
wyniosła 2 642 tys. zł. Terminy zapłaty powyŜszych wierzytelności przypadają na 20 grudnia 2013
roku Umowa została zawarta na warunkach powszechnie obowiązujących dla tego typu umów, nie
zawiera postanowień dotyczących kar umownych, nie została zawarta z zastrzeŜeniem warunku.
4) W dniu 26 lutego 2013 roku Gremi Media S.A. udzieliła poŜyczki w kwocie 700 tys. zł Gremi
Sp. z o.o. Termin spłaty ustalono na 26 lutego 2014 roku.
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5) W dniu 2 kwietnia 2013 roku został podpisany aneks do umowy poŜyczki z dnia 30 marca 2013 roku
udzielonej Jupiter NFI S.A. przez Gremi Media S.A. na kwotę 1.600 tys. zł. Termin spłaty poŜyczki
został przesunięty na 30 marca 2014 roku.
6) W dniu 3 kwietnia 2013 roku Gremi Media S.A. udzieliła poŜyczki w kwocie 950 tys. zł spółce KCI
Development Sp. z o.o. - Wrocławska – spółka komandytowa. Termin spłaty ustalono na 31 styczeń
2014 roku, przy czy spłaty następować będą w ratach.

9.2

Zmiany w składzie Zarządu Spółki

W dniu 25 kwietnia 2013 roku Pani Barbara Kofin pełniąca funkcję Prezesa Zarządu i Pani Ewa MachnikOchała pełniąca funkcję Wiceprezesa Zarządu złoŜyły Radzie Nadzorczej Spółki rezygnacje z udziału
w Zarządzie oraz z pełnionych funkcji z dniem 30 kwietnia 2013 roku.
Jednocześnie w dniu 25 kwietnia 2013 roku w związku z uzyskaniem informacji, iŜ Pani Barbara Kofin
złoŜyła rezygnację z dniem 30 kwietnia 2013 roku z funkcji Prezesa Zarządu (oraz członka Zarządu) spółki
Gremi Media S.A., Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie złoŜył
oświadczenie, iŜ działając na podstawie § 17 ust. 3 pkt. (a) oraz § 17 ust. 4 Statutu Gremi Media S.A.
i wykonując osobiste uprawnienie do powołania Prezesa Zarządu tej spółki, powołuje z dniem 1 maja 2013
roku na funkcję Prezesa Zarządu Gremi Media S.A. Pana Grzegorza Hajdarowicza.
W związku ze złoŜoną przez Panią Ewę Machnik-Ochała rezygnacją, w dniu 25 kwietnia 2013 roku Rada
Nadzorcza postanowiła powołać z dniem 1 maja 2013 roku na funkcję Wiceprezesa Zarządu Panią Agatę
Kalińską.
Od dnia 1 maja 2013 roku skład Zarządu Spółki jest następujący:
1. Prezes Zarządu - Grzegorz Hajdarowicz
2. Wiceprezes Zarządu - Agata Kalińska

9.3.

Zarejestrowanie zmian w Statucie, w tym zarejestrowanie obniŜenia kapitału zakładowego
Spółki

Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydziału
Gospodarczego KRS z dnia 9 stycznia 2013 roku (wpływ do Spółki w dniu 17 stycznia 2013 roku),
zarejestrowane zostały zmiany §1 oraz § 2 Statutu Spółki, uchwalone na NWZ w dniu 27 listopada 2012
roku, zgodnie z którymi uległa zmianie nazwa Emitenta na "Gremi Media" S.A. oraz siedziba na miasto
Kraków.
Proponowane zmiany Statutu zostały wprowadzone w związku z przyjętymi nowymi kierunkami rozwoju
Spółki, zgodnie z którymi Spółka zamierza rozszerzać działalność poprzez wspólne zaangaŜowanie się ze
spółkami z Grupy Gremi w nowe inwestycje w podmioty związane z rynkiem mediów, z docelowym
zamiarem stworzenia wspólnie w ramach Grupy w przyszłości nowoczesnego koncernu medialnego, co

33

RAPORT KWARTALNY
GREMI MEDIA S.A.
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2013 ROKU
łączy się równieŜ z przeniesieniem jej głównej aktywności do Krakowa – gdzie znajduje się siedziba
dominującego akcjonariusza.
Na mocy postanowienia w/w Sądu Rejonowego z dnia 28 stycznia 2013 roku (wpływ do Spółki w dniu
4 lutego 2013 roku), w Rejestrze Przedsiębiorców została wpisana zmiana § 7 Statutu, uchwalona na ZWZ
w dniu 29 czerwca 2012 roku, polegająca na obniŜeniu kapitału zakładowego z kwoty 49.609.460,00 zł do
kwoty 10.914.081,20 zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji z kwoty 10 zł do kwoty
2,20 zł.
Struktura kapitału zakładowego nie uległa zmianie, kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 4.960.946 akcji,
w tym:
1) 10.000 imiennych akcji serii A uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 5 do 1;
2) 80.000 imiennych akcji serii B uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 5 do 1;
3) 400.000 imiennych akcji serii D uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 5 do 1;
4) 1.510.000 akcji na okaziciela serii E;
5) 960.946 akcji na okaziciela serii F,
6) 2.000.000 akcji na okaziciela serii G.

9.4.

Zbycie aktywów istotnych dla Emitenta

W dniu 17 stycznia 2013 roku Gremi Media S.A. zawarła z Ewą i Michałem małŜonkami Mieszczanin
umowę sprzedaŜy naleŜącego do Spółki prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości połoŜonej
w Mysłowicach przy ulicy Modrzewskiego nr 42 oraz prawa własności posadowionego na niej budynku
biurowego wraz z wyposaŜeniem, za cenę w łącznej kwocie brutto 1.968.000 zł, na cele prowadzonej przez
Michała Mieszczanin działalności gospodarczej pod nazwą Mieszczanin Michał Zakład Usług
Informatycznych "Mieszczanin" z siedzibą w Będzinie.
SprzedaŜ nieruchomości nastąpiła w związku z przeniesieniem siedziby oraz głównej aktywności Spółki do
Krakowa, zgodnie z przyjętymi nowymi kierunkami rozwoju.

9.5.

Zakup obligacji wyemitowanych przez Jupiter NFI S.A.

W dniu 22 stycznia 2013 roku Gremi Media S.A., nabyła na rynku wtórnym 555 sztuk obligacji serii F
wyemitowanych przez Jupiter NFI S.A. Średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła 1 004,36 zł. Nabycie
obligacji stanowi krótkoterminową inwestycję finansową z opcją sprzedaŜy.
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10. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący
wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
Poza zdarzeniami opisanymi w niniejszym Sprawozdaniu nie miały miejsca inne nietypowe zdarzenia, które
miały wpływ na wyniki finansowe.
11. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Emitenta
Ze względu na swój charakter usługi świadczone przez Emitenta ze swej istoty nie podlegają sezonowości.
12. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto moŜliwej do
odzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu
W okresie 3 miesięcy 2013 roku zakończonym 31 marca 2013 roku Spółka nie posiadała zapasów.
13. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych,
rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz
odwróceniu takich odpisów.
Informacje o odpisach aktualizujących wartość aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych oraz
wartości niematerialnych zostały zaprezentowane w formie tabelarycznej w punkcie 6 niniejszego
sprawozdania finansowego.
14. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw
Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw zostały zaprezentowane
w punkcie 6 niniejszego sprawozdania finansowego.
15. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego zostały zaprezentowane w
punkcie 6 niniejszego sprawozdania finansowego.
16. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych.
W dniu 17 stycznia 2013 roku Spółka zawarła z Ewą i Michałem małŜonkami Mieszczanin umowę sprzedaŜy
naleŜącego do Spółki prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości połoŜonej w Mysłowicach przy ulicy
Modrzewskiego nr 42 oraz prawa własności posadowionego na niej budynku biurowego wraz
z wyposaŜeniem.
Umowa została opisana równieŜ w punkcie 9.4 niniejszego sprawozdania.
17. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów
trwałych.
Na dzień 31 marca 2013 roku Spółka nie posiadała zobowiązań z tytułu dokonania zakupu rzeczowych
aktywów trwałych.
18. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych.
W I kwartale 2013 roku nie miały miejsca Ŝadne istotne rozliczenia Spółki z tytułu spraw sądowych.
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19.

Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów.

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2013 roku Spółka nie dokonała korekt błędów poprzednich
okresów.
20. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności
Emitenta, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań
finansowych jednostki, niezaleŜnie od tego czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości
godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym)
Zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności Emitenta, w okresie 3 miesięcy
zakończonym 31 marca 2013 roku, nie miały istotnego wpływu na wartość godziwą aktywów finansowych
i zobowiązań finansowych jednostki.
21. Informacje o niespłaceniu kredytu lub poŜyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy
kredytu lub poŜyczki, w odniesieniu do których nie podjęto Ŝadnych działań naprawczych do
końca okresu sprawozdawczego.
W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2013 roku Spółka nie posiadała zobowiązań z tytułu kredytów
oraz poŜyczek, a takŜe w wyŜej wymienionym okresie nie zawierała umów kredytów oraz poŜyczek.
22. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłuŜnych i kapitałowych papierów
wartościowych
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego Spółka nie posiada czynnych umów na emisję
obligacji.
23. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na
jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane
Zarząd Gremi Media S.A postanowił rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie
zysku netto za rok 2012 na pokrycie strat z lat ubiegłych w wysokości 54 tys. zł, a pozostałą kwotę, tj. 9.984
tys. zł na kapitał zapasowy.
24. Wydarzenia po dacie bilansowej nie ujęte w sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2013 roku,
a mogące wpłynąć w znaczący sposób na przyszłe wyniki finansowe
Za wyjątkiem zdarzeń opisanych w niniejszym Sprawozdaniu nie miały miejsca inne zdarzenia mogące
istotnie wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.
25. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających
konsolidacji
Gremi Media S.A. od momentu połączenia z jednostką zaleŜną Eurofaktor Cash Solution S.A., które
nastąpiło w dniu 20 września 2012 roku oraz sprzedaŜy w dniu 27 grudnia 2012 roku akcji Gremi
Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bata S.K.A. nie tworzy grupy kapitałowej.
W posiadaniu Spółki są następujące akcje i udziały:
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Jednostka

Siedziba

Gremi
Communication Sp.
z o.o.

Kraków

FAM Grupa
Kapitałowa S.A.

Wrocław

Podstawowy
przedmiot
działalności
Działalność
wydawnicza oraz
pozostała działalność
usługowa w zakresie
informacji
Świadczenie usług
zabezpieczenia
antykorozyjnego
elementów
stalowych, produkcja
konstrukcji
przemysłowych,
nadzór właścicielski
nad spółkami
portfelowymi

Procentowy udział Spółki w kapitale
31 marca
31 grudnia
2013 roku
2012roku

4,68 %

4,68 %

4,92%

4,92%

26. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia
jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaŜy jednostek grupy kapitałowej, i inwestycji
długoterminowej, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności
Na koniec I kwartału zatrudnienie w spółce przedstawiało się następująco:
Zarząd jednostki

-

2 osoby

Pracownicy

-

7 osób

Na przestrzeni I kwartału 2013 Spółka ograniczyła zatrudnienie do poziomu odpowiadającego przyjętym
planom rozwoju.
27. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które
nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego
Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych zostały opisane
w punkcie 7 niniejszego sprawozdania.
28. Informacja dotycząca zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub
wykorzystania tych aktywów.
W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2013 roku nie nastąpiły zmiany w klasyfikacji aktywów
finansowych.
29. Stanowisko Zarządu odnośnie moŜliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz
wyników finansowych
Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych Spółki.
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30. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Emitenta na dzień sporządzenia raportu kwartalnego
Wykaz akcjonariuszy Spółki posiadających według stanu na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, co
najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu, nie zmienił się w stosunku do prezentowanego
w sprawozdaniu za IV kwartał 2012 roku i przedstawia się następująco:

Ilość akcji
JUPITER NFI S.A.
Forum XIII Alfa
Sp. z o.o.*
SAGAR Spółka z o.o.
w likwidacji*
Pozostałe akcje

Ilość głosów

Udział
w kapitale
podstawowym

Udział
w głosach na
WZ

80 063

80 063

1,61 %

1,15 %

1 869 810

3 789 810

37,69 %

54,76 %

371 556

371 556

7,49 %

5,37 %

2 639 517

2 679 517

53,21 %

38,72 %

Razem
4 960 946
6 920 946
100,00 %
100,00 %
* spółki zaleŜne od Jupiter Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Krakowie
Jupiter NFI SA posiada pośrednio poprzez spółkę Forum XIII Alfa Sp. z o.o. i spółkę SAGAR
Sp. z o.o. w likwidacji oraz bezpośrednio łącznie 2.321.429 akcji Gremi Media S.A. stanowiących 46,79%
w kapitale zakładowym tej Spółki oraz uprawniających do 4.241.429 głosów na Walnym Zgromadzeniu
Gremi Media S.A., stanowiących 61,28 % wszystkich głosów.
Podmiotami dominującymi wobec Funduszu są Pan Grzegorz Hajdarowicz prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą GREMI, GREMI Sp. z o.o. oraz KCI Łobzów Sp. z o.o.

31. Akcje Emitenta posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta
Pan Grzegorz Hajdarowicz – wraz z podmiotami zaleŜnymi posiada bezpośrednio i pośrednio łącznie
65.438.110 akcji Jupiter NFI S.A stanowiących 66% kapitału zakładowego Funduszu i uprawniających do
takiej samej ilości głosów na walnym zgromadzeniu.
Jako podmiot dominujący wobec Jupiter NFI S.A. Pan Grzegorz Hajdarowicz posiada pośrednio poprzez
spółki pośrednio od siebie zaleŜne: Forum XIII ALFA Sp. z o.o., SAGAR Sp. z o.o. w likwidacji oraz
Fundusz łącznie 2.321.429 akcji Gremi Media S.A., stanowiących 46,79% w kapitale zakładowym Spółki oraz
uprawniających do 4.241.429 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 61,28 % wszystkich głosów.
Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania pozostałe osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają akcji
Emitenta.
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32. Wykaz postępowań, których stroną jest Emitent i których wartość stanowi co najmniej 10%
kapitałów własnych Emitenta
32.1 Postępowania, których wartość kaŜdego z nich stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych
Emitenta
- postępowanie w sprawie o ogłoszenie upadłości Zakładów Metalowych Polmetal Sp. z o.o. obejmującej
likwidację majątku dłuŜnika. W dniu 27 kwietnia 2009 roku Gremi Media S.A. złoŜyła do Sądu Rejonowego
w Gliwicach XII Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Naprawczych wniosek w powyŜszej
sprawie. W dniu 22 grudnia 2009 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach ogłosił upadłość ZM Polmetal Sp. z o.o.
obejmującą likwidację majątku. W dniu 4 marca 2010 roku Spółka zgłosiła wierzytelność w łącznej
wysokości 35.322 tys. zł. Na powyŜszą kwotę składają się głównie wierzytelności wynikające z tytułu umowy
o świadczenie

usług

faktoringowych

oraz

dalszych

umów

tj. umowy

z dnia

23 maja 2005 roku i porozumienia o spłacie zobowiązań z dnia 13 lutego 2007 roku.
Zgodnie ze sporządzoną w prowadzonym postępowaniu upadłościowym ZM Polmetal Sp. z o.o.
uzupełniającą listą wierzytelności, Syndyk ustalił na podstawie opinii biegłego zgłoszoną wierzytelność GM
S.A. w kwocie 27.291.378,44 zł.
W dniu 27 września 2011 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o
oddaleniu zaŜalenia dłuŜnika na w/w postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach, w związku
z powyŜszym faktem postanowienie o ogłoszeniu upadłości ZM Polmetal Sp. z o.o. obejmującej likwidację
majątku dłuŜnika stało się prawomocne.
W dniu 6 grudnia 2011 roku Spółka powzięła informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
postanowienia o zatwierdzeniu pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności, na której została ujęta m.in.
wierzytelność GM S.A.
Wydane postanowienie umoŜliwiło Syndykowi sporządzenie i złoŜenie do sądu planów podziałów w tym
oddzielnych planów podziałów ze sprzedaŜy aktywów ZM Polmetal Sp. z o.o. zabezpieczonych rzeczowo na
rzecz niektórych wierzycieli - tj. nieruchomości, ruchomości oraz akcji.
W dniu 24 lutego 2012 roku do Spółki wpłynął odpis ostatniego z oddzielnych planów podziałów,
złoŜonych przez Syndyka do Sądu Rejonowego w Gliwicach.
W powyŜszych oddzielnych planach podziałów Syndyk przewidział dla Emitenta następujące wypłaty:
ze zbycia nieruchomości dłuŜnika połoŜonych w Katowicach, Zawierciu i Zabrzu kwotę w łącznej wysokości
3.611.965,20 zł.
ze zbycia będących w masie upadłości akcji spółki Conbelts Bytom S.A. w upadłości układowej z siedzibą
w Bytomiu kwotę w wysokości 864.274,37 zł.
Łączna kwota, którą Syndyk ustalił do wypłaty na rzecz Emitenta i która została wpłacona na jego konto
wynosi 4.476.239,57 zł (kwota 3.611.965,20 zł wpłynęła w dniu 29 lutego 2012 roku, kwota 864.274,37 zł –
w dniu 23 marca 2012 roku).
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32.2 Postępowania, których łączna wartość stanowi, co najmniej 10% kapitałów własnych
Emitenta:
Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania, Emitent nie jest stroną innych postępowań których łączna
wartość stanowiłaby co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta.
33. Informacje o zawarciu w I kwartale 2013 roku transakcji z podmiotami powiązanymi przez
Emitenta
W poniŜszej tabeli przedstawione zostały transakcje z podmiotami powiązanymi. Transakcje te zawierane są
na warunkach rynkowych. Transakcje zawarte z podmiotami powiązanymi w I kwartale oraz po dacie
bilansowej zostały opisane w punkcie 9 niniejszego sprawozdania.

Podmiot powiązany

Jednostka dominująca Spółki

Przychody od
podmiotów
powiązanych

Należności od
podmiotów
powiązanych (w
tym: pożyczki,
Zobowiązania
papiery
wobec podmiotów
wartościowe,
powiązanych
należności z tytułu
dostaw i usług,
pozostałe
należności)

Zakupy od
podmiotów
powiązanych

Koszty z tytułu
utraty wartości

01-03. 01-12. 01-03. 01-12. 01-03. 01-12. 31.03. 31.12. 31.03. 31.12.
2013 2012 2013 2012
2013
2012 2013 2012 2013 2012
- 1 351
-

1 351

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 463

4 915

-

-

120

335 44 281 42 487

47

32

609

2 562

-

-

-

-

-

-

-

115

415

1 096

-

-

2

8

-

KCI S.A.

15

60

Trinity Management Sp. z o.o.

12

Wydawnictwo Przekrój Sp. z o.o.
Gremi Sp. z o.o.

Forum XIII Alfa Sp. z o.o.
Podmioty o znaczącym wpływie na
Spółkę
Inne jednostki powiązane
KCI Łobzów Sp. z o.o.
GREMI Grzegorz Hajdarowicz
Jupiter NFI S.A.
Forum XIII Delta Sp. z o.o. Forum XIII
Gamma S.K.A.

Pozostałe jednostki powiązane

- 19 977 19 368

-

-

-

-

47

32

-

- 10 479

9 766

-

-

-

-

-

49

47

-

-

-

-

-

-

12

6

-

-

77

-

-

-

-

466

454

-

-

255

860

-

-

-

-

6 396

6 799

-

-

155

245

-

-

-

-

6 902

6 047

-

-

-

7

-

-

5

11

-

-

-

-

324

34. Informacje o udzieleniu przez Emitenta poręczeń kredytów lub poŜyczek lub udzieleniu
gwarancji jednostkom zaleŜnym
W dniu 30 listopada 2011 roku Gremi Media S.A. odpłatnie poręczyła osobie fizycznej poŜyczkę do kwoty
1.000.000 złotych. W dniu 1 marca 2013 roku poręczenie wygasło z mocy umowy.

W dniu 19 kwietnia 2012 roku Emitent ustanowił

na rzecz Obligatariuszy reprezentowanych przez

Doradztwo Finansowe IDMSA.PL. – administratora blokady, autonomiczną blokadę na

posiadanym

1.570.000 akcji spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A., stanowiącą zabezpieczenie wierzytelności wynikających
z obligacji serii G, wyemitowanych w dniu 13 kwietnia 2012 roku przez Jupiter Narodowy Fundusz
Inwestycyjny S.A.

40

RAPORT KWARTALNY
GREMI MEDIA S.A.
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2013 ROKU
Jednocześnie Gremi Media S.A. oraz Jupiter NFI S.A. w dniu 19 kwietnia 2012 roku zawarły umowę, na
mocy której Strony ustaliły warunki dotyczące wynagrodzenia dla Gremi Media S.A. za ustanowione w/w
zabezpieczenia emisji. Wysokość wynagrodzenia została określona na zasadach rynkowych.
35. Inne informacje, istotne dla oceny sytuacji Emitenta
Za wyjątkiem zdarzeń opisanych w niniejszym sprawozdaniu nie wystąpiły inne okoliczności mogące
w sposób istotny wpłynąć na pogorszenie sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej oraz wyniku
finansowego Emitenta.

36. Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte przez Emitenta wyniki w perspektywie
kolejnego kwartału
W maju 2012 roku poprzedni Zarząd Spółki przedstawił załoŜenia do nowych obszarów rozwoju Spółki,
które zakładają zwiększenie dywersyfikacji działalności poprzez zaangaŜowanie Spółki w podmioty
powiązane z rynkiem mediów.
W opinii Zarządu, z uwagi na ryzyko związane z działalnością inwestycyjną w projekty rynku usług
finansowych wynikające m.in. z sytuacji makroekonomicznej i związanego z tym brakiem perspektyw
stabilizacji sytuacji finansowej oraz trudności w pozyskaniu ze źródeł zewnętrznych ( m.in. poprzez emisję
obligacji, kredytu) znacznych środków finansowych zapewniających i umoŜliwiających prowadzenie
działalności finansowej na szeroką skalę, koncentracja tylko i wyłącznie na finansowym segmencie
działalności w dłuŜszej perspektywie nie zapewni dynamicznego rozwoju Spółki co jednocześnie wymaga
określenia dla Gremi Media S.A. dodatkowych kierunków działania i nowych inwestycji, dających podstawy
do wzrostu wartości spółki dla jej akcjonariuszy .
Realizując przyjęte załoŜenia w dniu 27 listopada 2012 roku NWZ Spółki przyjęło uchwałę w sprawie
zamiany nazwy Spółki na GREMI MEDIA S.A, która została zarejestrowana przez KRS 9 stycznia 2013
roku co zostało opisane w raporcie bieŜącym nr 2/2013 z dnia 18 stycznia 2013 roku.. Od maja 2013 roku
Prezesem Spółki został Pan Grzegorz Hajdarowicz. Podjęte działania zmierzają do zintesyfikowania prac
kompatybilnych z projektami medialnymi.
W celu zwiększenia dywersyfikacji działalności Spółka planuje rozwijać koncepcje i prace nad rozwojem
produktów, które mogą współgrać z projektami medialnymi realizowanymi przez Grupę Gremi. W ramach
tych działań Spółka nie wyklucza emisji nowych akcji.
PowyŜsze działania powinny w kilkuletniej perspektywie pomóc współtworzyć nową, zaawansowaną
technologicznie grupę, która zamierza dzięki swojej wizji przyszłości, wykorzystywać i upowszechniać
najnowsze rozwiązania technologiczne.
W kolejnych miesiącach Spółka planuje równieŜ dalszą współpracę ze spółkami Grupy GREMI.
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W ocenie Zarządu nie istnieją fakty i okoliczności, które wskazywałyby na zagroŜenie dla moŜliwości
kontynuacji działalności przez Spółkę.

Podpisy Zarządu Gremi Media S.A.

Grzegorz Hajdarowicz - Prezes Zarządu

Agata Kalińska - Wiceprezes Zarządu

Kraków, 8 maja 2013 roku
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