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i. LiSt od ZarZądu

Szanowni państwo,

Rok 2011 był trudnym, ale owocnym okresem rozwoju MEDIACAP SA. 

Po raz pierwszy w historii Grupie udało się przekroczyć pułap 20 milionów złotych 

przychodu (wzrost o 27,1% wobec 2010) i  zamknąć rok zyskiem netto jednostkowo  

(1 325,55 złotych wobec 744 688,02 straty rok wcześniej). Równocześnie spowolnienie 

rynkowe oraz przedłużająca się restrukturyzacja spółki zależnej sprawiły, że MEDIACAP SA 

nie osiągnęła skonsolidowanego zysku netto, choć straty istotnie zmalały wobec poprze- 

dniego roku (1 242 305,88 złotych straty netto w 2011 wobec 1 702 448,19 rok 

wcześniej).

Jednostka główna: 5 zyskownych kwartałów z rzędu

Skuteczna restrukturyzacja w 2010 sprawiła, że przez cały 2011 rok jednostka główna, 

działająca na rynku pod marką handlową EM LAB była rentowna. Rozwój jej współpracy 

z takimi markami jak Google, Netia, Hyundai czy British American Tobacco sprawiły też, 

że osiągnęła wzrost przychodów, które wyniosły 12,3 miliona złotych (+10,4% wobec 

2010), przy zwiększonej dyscyplinie kosztowej. 

Fundamenty zbudowane w 2011 dają nadzieję, że rok następny, również dzięki 

EURO 2012, przyniesie dalszy wzrost przychodów i zysków w tej spółce.

Spółka zależna: powrót do zysków

Naprawa finansów kupionej w 2010 roku spółki zależnej Scholz & Friends Warszawa 

Sp. z o.o. okazała się trudniejsza i dłuższa niż pierwotnie zakładaliśmy. Przez pierwsze 

dziewięć miesięcy roku, ujemne wyniki tego podmiotu, w którym MEDIACAP SA posiada 

75% udziałów generowały skonsolidowaną stratę dla Grupy. 

Szczęśliwie, dzięki rygorystycznej restrukturyzacji, udało nam się zaadresować kluczowe 

bariery wzrostu spółki i pod nowym Prezesem Zarządu Marcinem Jeziorskim, powołanym 

w sierpniu 2011 przyniosła ona pierwsze zyski operacyjne w Q4 2012 a jej przychody 

wzrosły o 48,7% do poziomu 8,5 miliona złotych. Nie pozwoliło to jednak zniwelować 

straty brutto za cały rok, która wyniosła 1 413 128,55 (wobec 1 546 351,01 rok wcześniej). 
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Pozytywny wynik w Q4 2011 osiągnięty dzięki między innymi nawiązaniu współpracy 

z takimi markami jak OPEL, Onet.pl czy Kaufland sprawia, iż spodziewamy się utrzymania 

dodatniej rentowności przez cały nadchodzący rok.

Strategia rozwoju: czasowe skupienie na wzroście organicznym

 

Straty grupy w pierwszych dziewięciu miesiącach roku wymusiły zawieszenie prac 

nad kolejnym przejęciem i pełne skupienie na umocnieniu fundamentów obu spółek 

Grupy. Szczęśliwie efekty tej pracy przełożyły się na pozytywny obraz Q4 2011 i dobre 

perspektywy na rok następny. 

W miarę dalszego poprawiania się pozycji finansowej Grupy, wrócimy do pracy nad 

sfinansowaniem i przeprowadzeniem kolejnego przejęcia które przeniesie MEDIACAP SA 

na wyższy poziom przychodów i zysków.

Podsumowanie

Koniec roku 2011 pokazał odbudowę fundamentów MEDIACAP SA przed nadchodącym 

rokiem. Prognozujemy, że dobra dynamika przychodów w obu spółkach oraz, w jakimś 

stopniu efekt EURO 2012 przełożą się na solidne wyniki finansowe w najbliższej przy- 

szłości. To zaś pozwoli powrócić do realizacji przejęć i skokowego wzrostu biznesu Grupy.

Więcej informacji o bieżących postępach w naszych pracach znajdą Państwo w naszym 

Centrum Wiedzy dla Inwestorów na www.mediacap.pl.

Z wyrazami szacunku,

Jacek Olechowski     Edyta Gurazdowska

Prezes Zarządu     Członek Zarządu

jo@mediacap.pl     eg@mediacap.pl 
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1. dane ewidencyjne

Spółka MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (kod 01-244), ul. Bema 65, powstała 

w wyniku przekształcenia spółki EM LAB Sp. z o.o. wpisanej do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000133305, powstałej zgodnie z aktem notarialnym 

Rep. A nr 1697/98 z 05 marca 1998. Przekształcenie nastąpiło zgodnie z przepisami 

Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników 

EM LAB Sp. z o.o. z dnia 12 lutego 2008. Statut MEDIACAP SA został przyjęty aktem 

notarialnym Rep. A nr 3028/2008 w dniu 12 lutego 2008. Data rejestracji w KRS nazwy 

MEDIACAP SA – 30 sierpnia 2010. Zgodnie ze Statutem czas trwania działalności Spółki 

jest nieograniczony. 

Ostatnia zmiana statutu Spółki miała miejsce 18 stycznia 2011, Rep. A nr 456/2011. 

2. ZarZąd Spółki Mediacap Sa

MEDIACAP SA

Od dnia 23 lutego 2010 Zarząd Spółki składa się z:

Jacek Olechowski Prezes Zarządu 

Edyta Gurazdowska Członek Zarządu
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3. Rada NadZORcZa mediacap Sa

Na dzień 31 grudnia 2010 Rada Nadzorcza składała się z:

Hubert Janiszewski Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Tomasz Grzybowski Członek Rady Nadzorczej 

Julian Kozankiewicz Członek Rady Nadzorczej 

Jacek Welc Członek Rady Nadzorczej 

Marek Żołędziowski Członek Rady Nadzorczej 

Od dnia 18 stycznia 2011   Rada Nadzorcza składa się z:

Hubert Janiszewski Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Filip Friedmann Członek Rady Nadzorczej 

Piotr Kuc  Członek Rady Nadzorczej 

Jacek Welc Członek Rady Nadzorczej 

Marek Żołędziowski Członek Rady Nadzorczej 
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4. akcjonariat Spółki

Na dzień 31 grudnia 2011 według informacji posiadanej przez Spółkę akcjonariat 

przedstawiał się następująco:

Spółka na dzień 31 grudnia 2011 posiadała 144 138 własnych akcji.

Imię i nazwisko Liczba posiadanych akcji Procentowy udział Procentowy udział
(lub Nazwa) stan na dzień posiadanych akcji posiadanych akcji
 31.12.2011 w kapitale zakładowym w głosach na WZA

Posella Limited 3 136 453 28,17% 28,17%

Versalin Limited 1 738 837 15,62% 15,62%

Frinanti Limited 1 684 057 15,12% 15,12%

BRE Wealth Management SA 693 734 6,23% 6,23%

Pozostali (poniżej 5% ogólnej
liczby głosów na WZA) 3 881 799 34,86% 34,86%

SUMA 11 134 880 100,00% 100,00%
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Liczba posiadanych
akcji stan

na dzień 31.12.2011

3 136 453

359 650

366 470

693 734

1 738 837

1 684 057

Zmiany 
w stanie 

 posiadania akcji

106 374 

-10 500

-10 500 

 

36 066 

Liczba 
posiadanych 

akcji stan
na 31.12.2010 

3 030 079

370 150

376 970

693 734

1 702 771

1 684 057

Procentowy udział 
posiadanych akcji w 

kapitale zakładowym

28,17%

3,23%

3,29%

6,23%

15,62%

15,12%

Procentowy udział 
posiadanych akcji

w głosach na WZA

28,17%

3,23%

3,29%

6,23%

15,62%

15,12%

Imię i nazwisko
(lub Nazwa)

Posella Limited

Filip Friedmann

Jacek
Olechowski

BRE Wealth 
Management SA

Versalin Limited

Frinanti Limited

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% (bezpośrednio i pośrednio) ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień sporządzenia raportu kwartalnego 
(na dzień 31 grudnia 2011) oraz zmiany w strukturze własności znacznych pakietów 
akcji Emitenta od dnia, na który został sporządzony raport roczny za 2010.

Liczba posiadanych
akcji stan

na dzień 31.12.2011

Zmiany 
w stanie 

 posiadania akcji

Liczba 
posiadanych 

akcji stan
na 31.12.2010 

Procentowy udział 
posiadanych akcji w 

kapitale zakładowym

Procentowy udział 
posiadanych akcji

w głosach na WZA

Imię i nazwisko
(lub Nazwa)

366 470 -10 500 376 970 3,29% 3,29%

Osoby zarządzające

Osoby nadzorujące

Jacek
Olechowski 

29 931

359 650

25 000

 

 

 

4 931

-10 500

 

25 000

307 150

25 000

 

 

 

0,27%

3,23%

0,22%

0,00%

0,00%

0,00%

0,27%

3,23%

0,22%

0,00%

0,00%

0,00%

Edyta
Gurazdowska

Filip
Friedmann

Hubert
Janiszewski

Jacek
Welc

Piotr
Kuc

Marek
Żołędziowski

Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich (opcji) 
przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę (na dzień 31 grudnia 2011), zgodnie 
z posiadanymi przez Spółkę informacjami w okresie od dnia, na który został 
sporządzony raport roczny za 2010.
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W tabelach pokazano także podmioty (osoby) posiadające mniej niż 5% akcji w kapitale 

zakładowym, lecz powiązane z podmiotami (osobami), które posiadają powyżej 5% akcji. 

Takie powiązania są następujące:

Filip Friedmann jest właścicielem spółki Frinanti Limited

Jacek Olechowski jest właścicielem spółki Posella Limited

Powiązania członków Rady Nadzorczej z akcjonariuszami dysponującymi akcjami repre- 

zentującymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów:

Marek Żołędziowski jest właścicielem spółki Versalin Limited 

Filip Friedmann jest właścicielem spółki Frinanti Limited
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5. opiS dZiałaLności

Spółka MEDIACAP SA prowadziła w 2011 działalność gospodarczą przede wszystkim 

w dwóch segmentach:

A. kompleksowej realizacji imprez masowych i promocyjnych (event marketing),  

  bezpośrednio w ramach spółki MEDIACAP SA. Przychody z tego typu usług stanowiły  

  88% całkowitych przychodów Spółki.

B. realizacji działań z zakresu niestandardowej reklamy zewnętrznej (tzw. ambient 

  media), bezpośrednio w ramach spółki MEDIACAP SA Przychody z tego typu usług  

  stanowiły 12% całkowitych przychodów Spółki.

 

a) Określenie segmentów działalności Spółki

Kluczowe segmenty działalności spółek grupy to:

 

planowanie i realizacja wielokanałowych strategii reklamowych, czyli przygotowywanie 

analiz rynkowych a następnie opracowywanie planów kampanii reklamowych 

z wykorzystaniem mass mediów (tv, internet, prasa, radio, reklama zewnętrzna 

i kinowa, w tym ambient media) i ich realizacji (w tym produkcja treści reklamowych, 

produkcja materiałów reklamowych, itp);

Kompleksowe realizacje eventowe, czyli organizacja wydarzeń promocyjnych, 

w szczególności organizacja imprez małych oraz masowych (w przypadku wydarzeń 

na świeżym powietrzu powyżej 1000 osób), zarówno biletowanych, jak i z wolnym 

wstępem, w których marka sponsora gra istotną rolę i jest mocno komunikowana 

do zgromadzonych;

prowadzenie działań z zakresu niestandardowej reklamy zewnętrznej, czyli prowa-

dzenie ogólnopolskich i regionalnych akcji z wykorzystaniem nietypowych nośników 

reklamy zewnętrznej w ramach przestrzeni miejskiej. Działania te często uzupełnione 

są o akcje promocyjne prowadzone przez hostessy i promotorów;  

działania promocyjne z udziałem promotorów oraz hostess, czyli działania prowadzone               

w centrach handlowych, w przestrzeni miejskiej (na ulicach) oraz w innych lokalizacjach 

o dużym natężeniu ruchu ludzi, polegające na rozdawaniu próbek produktów 

(sampling), ulotek lub zbieraniu informacji (ankietowaniu) od przechodniów;
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Opracowywanie strategii eventowych, czyli tworzenie koncepcji oraz mierzenie 

efektów organizacji eventów dla klientów w obszarach business to business oraz 

business to consumer;

działania z zakresu wsparcia sprzedaży, czyli tworzenie działań oraz animacji, 

pozwalających nawiązać interakcje z konsumentami oraz wspomóc sprzedaż 

produktów i usług;

Budowa baz danych, czyli zbieranie bazy danych konsumentów podczas wydarzeń 

promocyjnych lub podczas promocji sprzedażowych, w celu wykorzystania jej do 

sprzedaży usług lub produktów klienta;

Organizacja działań incentive, czyli działania polegające na organizacji zagranicznych 

oraz krajowych wyjazdów, będących częścią programu motywacyjnego dla pracowni-

ków lub partnerów handlowych klienta;

Organizacja konferencji i wydarzeń prasowych, czyli organizowanie konferencji 

prasowych prezentujących nowe produkty oraz usługi przed gronem zaproszonych 

dziennikarzy oraz przedstawicieli mediów.

Ze względu na fakt, iż umowy z klientami na ogół zawierane są na świadczenie pełnych 

pakietów usług z zakresu marketingu (obejmujących co najmniej kilka rodzajów usług 

spośród wymienionych powyżej), nie jest możliwe sporządzenie struktury przychodów 

ze sprzedaży w tak szczegółowym podziale na rodzaje świadczonych usług. 

Również w zakresie sprawozdawczości wewnętrznej (rachunkowość zarządcza) Spółka 

traktuje wszystkie świadczone przez siebie usługi jako objęte jednym segmentem 

działalności.
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b) Określenie głównych aktywności w 2011 w powiązaniu z klientami

W 2011 do klientów Spółki zaliczały się takie firmy, jak (w porządku alfabetycznym):

 

Firma: alshaya poland Sp. z o.o. (właściciel marki Mothercare)

Branża: Odzież 

 

W pierwszej połowie roku 2011 Spółka wraz ze spółką zależną Scholz & Friends 

Warszawa Sp. z o.o., po wygranym przetargu na obsługę reklamową promocji 

otwarć dwóch sklepów wielkoformatowych marki Mothercare, zrealizowała kampanię 

marketingu zintegrowanego. W ramach działań przeprowadzona została kampania 

ATL (radio, prasa, outdoor), BTL (promocja i wsparcie w miejscu sprzedaży), działania 

w internecie (komunikacja, mailingi, social media), działania typu ambient oraz 

organizacja eventów otwarciowych. 

Firma: British american Tobacco polska Trading Sp. z o.o. 

Branża: FMcG – papierosy

 

EM LAB został wybrany przez British American Tobacco do stałej współpracy na zasa-

dach agencji wspierającej w ramach przetargu zakończonego w Q1 2011 roku. W ciągu 

całego roku EM LAB zrealizował dwie konferencje dla sprzedawców firmy British 

American Tobacco, związane z wprowadzeniem nowego wariantu papierosów Vogue, 

doroczną konferencję dla pracowników całej firmy w Sopocie oraz wewnętrzne eventy 

świąteczne dla pracowników BAT. EM LAB odpowiedzialny był za organizację ww. spotkań.

Firma: cHI polska Sa (właściciel marki coffeeheaven) 

Branża: Retail

 

EM LAB zrealizował kampanię promocyjną, z zakresu ambient mediów, wspierającą  

pilotażowy projekt marki Coffeeheaven mający na celu wprowadzenie automatów 

z kawą do sieci stacji benzynowych Shell. Program przeprowadzony został testowo 

na łącznie 10 stacjach w okolicy Warszawy. EM LAB odpowiedzialny był za branding 

stacji informujący o obecności Coffeeeheaven. Spółka także produkowała dla Klienta 

materiały POS wspierające wprowadzenie w sieci programu lojalnościowego. 
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Firma: Fundacja Instytut Jakości w edukacji

Branża: Organizacja pożytku publicznego

 

Na jesieni 2011 roku EM LAB zorganizował Galę Językową inaugurującą ogólnopolską 

kampanię społeczną „Język to podstawa. Ucz się języków”. Wśród 300 zaproszonych 

gości obecni byli między innymi ambasadorzy Wielkiej Brytanii, Austrii oraz Republiki 

Federalnej Niemiec, reprezentanci władz oświatowych i samorządowych oraz instytucji 

edukacyjnych, a także przedstawiciele uczelni wyższych, środowisk naukowych i biznesu. 

Firma: Google poland Sp. z o.o.

Branża: Informatyka

 

W 2011 roku EM LAB przeprowadził szereg projektów dla firmy Google Poland 

– realizowanych w ramach ścisłej współpracy z tym Klientem.

Agencja kontynuowała rozpoczęty na jesieni 2010 roku cykl eventów skierowanych do 

przedsiębiorców i studentów pod hasłem Internetowa Rewolucja – odbyły się kolejne 

3 eventy. Spółka zorganizowała duże spotkanie branżowe dla kreatywnych i dyrek-

torów artystycznych Creative Sandbox, roadshow trucka Google w ramach kontynuacji 

projektu Internetowa Rewolucja oraz bardzo liczne eventy dla partnerów firmy Google 

i konferencje promujące nowe produkty Google.

Firma: LUX Med Sp. z o.o. 

Branża: Medycyna
 

W 2011 roku EM LAB pozyskał do współpracy nowego Klienta – Grupę LUX MED. 

Agencja zrealizowała kilka akcji z zakresu ambient mediów oraz field marketingu, 

wspierających promocję produktów i usług Grupy LUX MED. Spółka wspierała też 

LUX MED przy obecności marki na lokalnych imprezach i piknikach, na których 

LUX MED prezentował swoje usługi. Spółka była też odpowiedzialna za obecność 

Klienta podczas 33 Maratonu Warszawskiego, gdzie za pośrednictwem EM LAB 

był jednym ze sponsorów eventu, a także zapewniał zabezpieczenie medyczne 

imprezy.

Firma: Hyundai Motor poland Sp. z o.o.

Branża: Samochodowa
 

EM LAB w ramach współpracy z klientem zorganizował cykl ekspozycji nowego modelu 

i40 w 12 wybranych, największych galeriach handlowych w Polsce. Akcja miała na celu 

promocję nowego modelu oraz zapisy na jazdy testowe u lokalnych dealerów Hyundai. 

Spółka zorganizowała dla Klienta także akcję Before Service, mającą na celu promocję 
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działu after sales marki. W ramach kampanii spółka przeprowadziła cykl 15 akcji 

serwisowych na parkingach wybranych centrów handlowych w 8 największych 

miastach. 

EM LAB zorganizował również potrójną premierę samochodów marki Hyundai Motor 

Poland, w trakcie 3 dniowego eventu zaprezentowano modele: i40, Veloster, Elantra 

w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą – event skierowany był do dziennikarzy jak również 

Klientów flotowych. Każdy z uczestników miał możliwość odbycia jazd testowych. 

Agencja w ramach współpracy z Hyundai Motor Poland Oficjalnym Partnerem 

EURO 2012 zorganizowała event losowania grup EURO pod Pałacem Kultury i Nauki 

w Warszawie, w strefie Klienta goście mogli zobaczyć ekspozycję jednego z modeli 

Klienta, wziąć udział w konkursach i innych specjalnie na tę okazję przygotowanych 

atrakcjach.

Firma: Lufthansa (za pośrednictwem domu mediowego Mindshare polska Sp. z o.o.)

Branża: Lotnictwo

EM LAB zrealizował akcję ambientową, wspierającą kampanię Lufthansy, promującą 

loty z Warszawy do Mediolanu. Agencja prowadziła działania w czterech renomowa-

nych sieciach kawiarni na terenie Warszawy. Akcja prowadzona była na zlecenie domu 

mediowego Mindshare Polska i była ona częścią większej kampanii outdoorowo-am-

bientowej realizowanej przez Lufthansę.

 Firma: Netia Sa

Branża: Telekomunikacja

 

Rok 2011 to kolejny rok współpracy z firmą Netia w zakresie obsługi rynku klientów 

korporacyjnych. W roku 2011 zrealizowane zostały eventy dla Klientów firmy Netia oraz 

zlecenia związane z obecnoscią firmy Netia na targach i konferencjach branżowych. 

Na jesieni – już po raz trzeci z rzędu agencja EM LAB zorganizowała Kongres 

Biznes to Rozmowy. Gościem specjalnym wydarzenia była Randi Zuckerberg, wielo-

letnia dyrektor marketingu portalu Facebook. W programie kongresu znalazły się de-

baty z osobowościami biznesu oraz multimedialne sesje tematyczne dotyczące m.in.: 

Cloud Computing, Unified Communications czy Social Media. Kongres odbył się 

w Warszawie w Multikinie Złote Tarasy i zgromadził ponad 1300 gości.
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Firma: Oriflame poland Sp. z o.o.

Branża: FMcG / Kosmetyki

 

EM LAB zrealizował zlecenia dla marki Oriflame. Były to akcje prospektingowe w gale-

riach handlowych oraz na uczelniach wyższych o zasięgu ogólnopolskim, nastawione 

 na pozyskanie nowych klientów/konsultantek. Agencja odpowiadała za zorganizowanie 

zgód na akcje i podpisanie umów, koordynację wszystkich ustaleń w danych lokaliza-

cjach oraz logistykę akcji.

Firma: p4 Sp. z o.o. (operator marki play)

Branża: Telekomunikacja

 

EM LAB zrealizował prestiżowe wydarzenie pod nazwą TEDxWarsaw 2011, którego 

głównym sponsorem była marka PLAY. EM LAB wspierał TEDxWarsaw już drugi rok 

z rzędu i występował w dwojakiej roli - jako partner eventu wspierał organizacyjnie 

to wydarzenie, a jednocześnie był firmą, która pozyskała do współpracy i obsługiwała 

głównego sponsora konferencji.

Firma: pfizer polska Sp. z o.o.

Branża: Farmacja

 

EM LAB zrealizował zlecenie związane z produkcją filmów na potrzeby wewnętrzne 

Klienta. 

Firma: pGe Obrót Sa.

Branża: energetyka

 

Spółka zrealizowała zlecenie związane z produkcją materiałów BTL. 

Firma: pKp cargo Service Sp. z o.o.

Branża: Logistyka

 

Spółka zrealizowała zlecenia związane z produkcją materiałów BTL/gadżetów.
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c) Działania MEDIACAP SA w związku z sytuacją rynkową

W 2011 działania Zarządu skupiły się na następujących głównych kwestiach:

	 •	 	Najważniejszymi	 celami	operacyjnymi	było	przywrócenie	 rentowności	w	 spółce	

zależnej Scholz & Friends Warszawa, poprzez zwiększenie sprzedaży przy jedno-

czesnym zachowaniu dyscypliny budżetowej oraz utrzymanie rentowności jed-

nostki głównej dzięki dalszej budowie  przychodów z eventów i ambient mediów. 

Oba cele zostały zrealizowane: Scholz & Friends Warszawa przyniosła dodatni wy-

nik finansowy w Q4 2011 i osiągnęła przychody o 48,7 % wyższe niż w roku 2010. 

EM LAB zwiększył przychody o 10,4 % wobec poprzedniego roku i był zyskowny 

we wszystkich kwartałach roku.

	 •	 	Na	 poziomie	 strategicznym	 Zarząd	 zmuszony	 był	 zawiesić	 prace	 nad	 kolejną	

transakcją przejęcia, ze względu na trudną sytuację ekonomiczną spółki zależnej 

Scholz & Friends Warszawa, która miała negatywny wpływ na pozycję finansową 

grupy. Do realizacji strategii rozwoju przez przejęcia Zarząd powróci dopiero 

wtedy kiedy będzie miał realne szanse na pozyskanie finansowania, tj. według 

planów w drugim półroczu 2012.

	 •	 	Spółka	 kontynuuje	prace	 nad	 szukaniem	 synergii	 kosztowych	 i	 przychodowych 

w związku z nabyciem w 2010 roku pakietu większościowego w Scholz & Friends 

Warszawa Sp. z o.o.
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6. iStotne wydarZenia

 

18 stycznia 2011 – nastąpiła zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Z członkowstwa 

w Radzie Nadzorczej zrezygnował Pan Tomasz Grzybowski oraz Pan Julian Kozankiewicz 

a powołani zostali Pan Piotr Kuc (przez WZA) oraz Pan Filip Friedmann (przez Posella 

Limited).

Skład Rady Nadzorczej po zmianach:

Hubert Janiszewski Przewodniczący Rady Nadzorczej

Filip Friedmann Członek Rady Nadzorczej

Piotr Kuc Członek Rady Nadzorczej

Jacek Welc Członek Rady Nadzorczej

Marek Żołędziowski Członek Rady Nadzorczej

4 marca 2011 - Zarząd otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy 

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie zmiany 

Statutu Spółki. Przedmiotowym postanowieniem Sąd dokonał wpisu w Krajowym 

Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców zmian w treści § 3., 4., 6., 7., 15., 16., 17., 

oraz 19. Statutu Spółki, które zostały zmienione na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 stycznia 2011. 

26 maja 2011 – nabycie przez Członka Zarządu – Edytę Gurazdowską 500 akcji Spółki 

za cenę 400 PLN, to jest po cenie 0,80 PLN za jedną akcję; 1 284 akcji Spółki za cenę 

1 078,56 PLN, to jest po cenie 0,84 PLN za jedną akcję; 383 akcji Spółki za cenę 

329,38 PLN, to jest po 0,86 PLN za jedną akcję; 1264 akcji Spółki za cenę 1 074,40 PLN, 

to jest po 0,85 PLN za jedną akcję. Nabyte akcje stanowią 0,003081331% wszystkich 

akcji Spółki. Transakcje została dokonana na sesji zwykłej na rynku New Connect.

15 czerwca 2011 – nabycie przez Członka Zarządu – Edytę Gurazdowską 1 500 akcji Spółki, 

za cenę 1 170 PLN, to jest po cenie 0,78 PLN za jedną akcję. Transakcja została dokonana 

na sesji zwykłej na rynku New Connect.

15 lipca 2011 – spółka blisko związana z Prezesem Zarządu – Jackiem Olechowskim – nabyła 

106 374 akcji Spółki, za cenę 106 374,00 PLN (sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt 

cztery złote), czyli po cenie 1,00 PLN za jedną akcję zwiększając udział w spółce do 28,17%. 

Zakup nastąpił od spółki blisko związanej z Członkiem Rady Nadzorczej – Markiem 

Żołędziowskim co spowodowało zmniejszenie udziału Versalin Properties Ltd w ogólnej 

liczbie głosów w Spółce do poziomu poniżej 15%.

Nabycie nastąpiło na podstawie umowy sprzedaży poza rynkiem NewConnect.
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Zawiadomienia zawierały także następujące informacje w stosunku do Versalin 

Properties Ltd: (i) liczba akcji posiadanych przez Versalin Properties Ltd przed zmianą 

udziału: 1 695 211 akcji, co stanowi 15,22% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających 

do 1 695 211 głosów, co stanowi 15,22% ogólnej liczby głosów w Spółce; (ii) liczba 

aktualnie posiadanych akcji: 1 588 837 akcji, co stanowi 14,27% kapitału zakładowego 

Spółki, uprawniających do 1 588 837 głosów, co stanowi 14,27% ogólnej liczby głosów 

w Spółce; (iii) żaden podmiot zależny od Versalin Properties Ltd nie posiada akcji Spółki; 

(iv) Versalin Properties Ltd nie zawarła umowy z osobami trzecimi, której przedmiotem 

jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki. 

Zawiadomienia zawierały także następujące informacje w stosunku do Posella Manage-

ment Ltd.: (i) liczba akcji posiadanych przez Posella Management Ltd. przed zmianą 

udziału: 3 030 079 akcji, co stanowiło 27,21% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających 

do 3 030 079 głosów, co stanowiło 27,21% ogólnej liczby głosów w Spółce; (ii) liczba 

aktualnie posiadanych akcji: 3 136 453, co stanowi 28,17% kapitału zakładowego 

Spółki, uprawniających do 3 136 453 głosów, co stanowi 28,17% ogólnej liczby głosów 

w Spółce, (iii) żaden podmiot zależny od Posella Management Ltd nie posiada akcji Spółki; 

(iv) Posella Management Ltd. nie zawarła umowy z osobami trzecimi, której przedmiotem 

jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.

Jacek Olechowski – Prezes Zarządu MEDIACAP SA bezpośrednio i pośrednio posiada 

3 502 923 akcji co stanowi 31,46% kapitału zakładowego Spółki.

28 lipca 2011 - Spółka zawarła umowę z NETIA SA z siedzibą w Warszawie na komple- 

ksową obsługę działań marketingowych operatora na rynku korporacyjnym. Szacowa-

na wartość kontraktu wyniesie 3,7 miliona złotych brutto, na przestrzeni 12 miesięcy. 

Podpisana umowa jest kolejnym etapem współpracy rozpoczętej w 2009.

29 sierpnia 2011 - Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Scholz & Friends Warsza-

wa Sp. z o.o. podjęło uchwałę o nałożeniu na MEDIACAP SA dopłat do kapitału spółki 

zależnej w wysokości 26.660 PLN na każdy udział posiadany przez MEDIACAP SA. 

Dopłaty są przeznaczone na kapitał rezerwowy spółki zależnej.

Suma dopłat do kapitału została uznana za znaczącą ze względu na przekroczenie wartości 

10% kapitałów własnych zarówno Emitenta, jak i spółki zależnej.

10 października 2012 – spółka blisko związana z Członkiem Rady Nadzorczej Markiem 

Żołędziowskim – Versalin Properties Ltd zwiększyła udział w akcjonariacie do poziomu 

15,62% poprzez zawarcie umów nabycia 150 000 akcji spółki za cenę 105 000,00 PLN 

(sto pięć tysięcy złotych), czyli po cenie 0,70 PLN (siedemdziesiąt groszy) za jedną akcję. 

Podpisanie umów nabycia nastąpiło poza rynkiem NewConnect.



22 mediacap Sa

RapORT 2011

Zawiadomienia zawierały także następujące informacje w stosunku do Versalin 

Properties Ltd: (i) liczba akcji posiadanych przez Versalin Properties Ltd przed zmianą 

udziału: 1 588 837 akcji, co stanowi 14,27% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających 

do 1 588 837 głosów, co stanowi 14,27% ogólnej liczby głosów w Spółce; (ii) liczba 

aktualnie posiadanych akcji 1 738 837 akcji, co stanowi 15,62% kapitału zakładowego 

Spółki, uprawniających do 1 738 837 głosów, co stanowi 15,62% ogólnej liczby głosów 

w Spółce; (iii) żaden podmiot zależny od Versalin Properties Ltd nie posiada akcji Spółki; 

(iv) Versalin Properties Ltd nie zawarła umowy z osobami trzecimi, której przedmiotem jest 

przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki. 
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7. wybrane dane finanSowe dLa Mediacap Sa

Kursy przyjęte do przeliczenia danych finansowych

W przypadku danych bilansowych użyto średniego kursu NBP ustalonego na ostatni 

dzień okresu, którego dotyczą prezentowane dane.

W przypadku danych pochodzących z rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów 

pieniężnych użyto kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów podawanych przez 

NBP na ostatni dzień miesiąca wchodzącego w skład okresu sprawozdawczego.

3,9603

średni na koniec okresu

2010 3,9946

średni w okresie

4,41682011 4,1189

pLN eUR

Wybrane dane finansowe

okres od 
01.01.2011

do 31.12.2011

okres od 
01.01.2010

do 31.12.2010

okres od 
01.01.2011

do 31.12.2011

okres od 
01.01.2010

do 31.12.2010

dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 12 301 761,26 11 144 548,07 2 986 661,79 2 789 903,39

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 39 657,56 -903 623,22 9 628,19 -226 211,19

III. Zysk (strata) brutto 36 503,55 -897 170,02 8 862,45 -224 595,71

IV. Zysk (strata) netto przypadający na udziałowców jednostki   
    dominującej

V. Zysk (strata) netto 1 325,55 -744 688,02 321,82 -186 423,68

X. Aktywa razem 5 590 704,12 6 809 603,84 1 265 781,59 1 719 466,67

XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 470 932,09 2 686 806,36 333 031,17 678 435,06

XIII. Kapitał własny razem 4 119 772,03 4 122 797,48 932 750,41 1 041 031,61

XIV. Liczba akcji 11 134 880 11 134 880 11 134 880 11 134 880

XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (wPLN/ EUR) 0,00 -0,07 0,00 -0,02

XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (wPLN / EUR) 0,37 0,37 0,08 0,09
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8. anaLiZa wyników finanSowych Spółki Mediacap Sa

Na koniec 2011 w stosunku do 2010 suma bilansowa zmalała o prawie 18%. Wartość 

należności od jednostek powiązanych zmalała o około 32% w stosunku do wartości na 

koniec 2010. Zmniejszenie się tej pozycji spowodowane jest spłatą pożyczki udzielonej 

przez MEDIACAP SA spółce zależnej Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. Należności 

od pozostałych jednostek zmniejszyły się o prawie 54%. Należności krótkoterminowe 

zmalały o 48,5%. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne zmalały o około 53%, poró- 

wnując sprawozdanie finansowe za 2011 i 2010. 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia zmniejszył się z poziomu za 2010 39,46% do poziomu 

26,31%. Określa on udział zobowiązań w finansowaniu działalności firmy. Im wyższy 

poziom tego wskaźnika tym wyższe ryzyko finansowe. Obserwuje się pozytywny, 

spadkowy trend tego wskaźnika, który w 2009 roku wyniósł 43,89%.

Wskaźnik szybkości obrotu zobowiązań uległ spadkowi w stosunku do 2010 i wynosi 

za 2011 47 dni podczas gdy w raporcie za 2010 wskaźnik ten wynosił 58 dni. Wskaźnik 

ten wskazuje, że jednostka reguluje swoje zobowiązania średnio po około jednym i pół 

miesiącu (wskaźnik szybkości obrotu zobowiązań liczony był jako stosunek przeciętnego 

stanu zobowiązań do kosztów działalności operacyjnej). Uległ również spadkowi wskaźnik 

obrotu należnościami który za 2011 wynosi 106 dni – w raporcie za 2010 wskaźnik 

ten wynosił 139 dni. Wskaźnik ten informuje, że Spółka otrzymuje zapłatę średnio po 

około trzech i pół miesiącach (wskaźnik obrotu należnościami liczony był jak stosunek 

przeciętnego stanu należności do przychodów). Obserwuje się pozytywne, spadkowe 

trendy obu wskaźników, które za 2009 rok wynosiły odpowiednio 59 dni dla zobowiązań 

i 162 dni dla należności. Sytuacja ta spowodowana jest przede wszystkim stabilizacją 

obsługi głównego Klienta, co wiąże się a brakiem znaczących wahań w poziomach 

należności i zobowiązań.

Wskaźnik płynności pierwszego stopnia pozostał na tym samym poziomie jak w 2010 roku 

i wynosi 2,7, co oznacza, że środki obrotowe pozwalały na pokrycie prawie trzykrotnie 

zobowiązań bieżących. Otrzymany poziom wskaźnika płynności wskazuje, że w MEDIA-

CAP SA nie występują problemy z zachowaniem bieżącej płynności finansowej.

Zmniejszył się udział aktywów obrotowych w aktywach ogółem z poziomu 84,96% 

do poziomu 48,40%. Udział inwestycji krótkoterminowych w aktywach Spółki uległ 

zmniejszeniu, z poziomu 17,81% do 6,00%. Udział należności krótkoterminowych 

w aktywach ogółem również uległ zmniejszeniu z poziomu 66,78% do poziomu 41,89%. 

W stosunku do tożsamego okresu w ubiegłym roku pozycja aktywów trwałych w ujęciu 
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jednostkowym wzrosła prawie 2,8 razy, co wynika z poczynionej transakcji dopłaty do 

kapitału zapasowego w spółce zależnej Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o.

Jednostka za 2011 wypracowała przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 

na poziomie 12,30 mln PLN. W 2010 przychód ten wyniósł 11,14 mln PLN. Daje to 

10,38% wzrost obrotów. Po uwzględnieniu przychodów i kosztów finansowych Spółka 

zakończyła 2011 zyskiem na poziomie 1 325,55 PLN. wobec straty za 2010 w wysokości 

744,69 tys. PLN.
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9. Strategia roZwoju Spółki

Od czasu debiutu na NewConnect w lipcu 2008 głównym celem strategicznym 

MEDIACAP SA jest skokowe zwiększenie przychodów ze sprzedaży usług marke- 

tingowych oraz ich dywersyfikacja pomiędzy różne podsegmenty. Większa i bardziej 

różnorodna struktura przychodów przełoży się bowiem na wyższe zyski oraz możliwość 

przejścia spółki na bardziej płynny rynek regulowany GPW, z korzyścią dla jej akcjona-

riuszy.

Istotnym krokiem w realizacji tej strategii było przejęcie w 2010 roku 75% udziałów 

w polskim oddziale największego europejskiego holdingu reklamowego Scholz & Friends 

Warszawa Sp. z o.o. Transakcja ta była możliwa dzięki trudnej sytuacji ekonomicznej 

spółki, która skłoniła jej niemieckiego udziałowca do odsprzedania pakietu kontrolnego. 

Sytuacja ta oznaczała jednak też konieczność głębokiej restrukturyzacji przejętego 

pomiotu przez MEDIACAP SA, co było dodatkowo utrudnione utrzymującą się słabą 

koniunkturą rynkową w latach 2010-2011. Ostatecznie procesy naprawcze zostały 

zakończone jesienią 2011 roku i w czwartym kwartale spółka po raz pierwszy wykazała 

zyski. 

W efekcie Q4 2011 był okresem w którym grupa MEDIACAP SA wykazała skonso- 

lidowany zysk operacyjny oraz przekroczyła narastająco 20 milionów złotych przychodu 

– tym samym osiągnęła najwyższy przychód w historii.

Rok 2012 będzie przede wszystkim czasem umocnienia pozycji finansowej grupy. 

Dzięki założonym pozytywnym wynikom finansowym w obu spółkach, powinna nie tylko 

poprawić się ich płynność i pozycja gotówkowa ale również potencjał MEDIACAP SA 

w pozyskiwaniu źródeł finansowania zewnętrznego pod kątem przyszłych transakcji. 

To z kolei umożliwi Zarządowi powrót do rozmów z potencjalnym podmiotami do 

przejęcia. 

Nie zmieniły się założenia co do typu podmiotów, które Grupa chciałaby przejąć, 

a którymi są spółki spełniające następujące warunki:

	 •	 Działalność	na	styku	branży	marketingowej	i	technologicznej

	 •	 Komplementarny	portfel	klientów	wobec	obecnej	bazy	klientów	MEDIACAP	SA
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	 •	 Zyskowność	historyczna	na	poziomie	powyżej	0,75	miliona	złotych	brutto	rocznie

	 •	 Zarząd	gotowy	do	pozostania	w	spółce	przez	co	najmniej	36	miesięcy	po	przejęciu

	 •	 Atrakcyjna	perspektywa	rozwoju	w	latach	2013-2015

Wierzymy, że dołączenie takiego podmiotu do Grupy nie później niż w pierwszej połowie 

2013 przełoży się nie tylko na skokowy wzrost jej przychodów i zysków ale również na 

długookresowe synergie, takie jak:

	 •	 	wspólna	obsługa	klientów	przez	spółki	grupy,	czyli	dalsze	zwiększenie	przycho-

dów Grupy poprzez tzw. cross-sell

	 •	 		poszukiwanie	nowych	obszarów,	w	których	Grupa	mogłaby	obsługiwać	swoich	

obecnych klientów, czyli zwiększenie przychodów poprzez tzw. up-sell.

Oczywiście wszystkie wyżej wymienione działania prowadzone są w miarę możliwości 

finansowych MEDIACAP SA, która wobec utrzymującego się spowolnienia rynkowego 

utrzymuje restrykcyjna politykę co do kosztów swojej działalności.

Pełna treść strategii dostępna jest na stronie www.newconnect.pl oraz na stronie 

www.mediacap.pl
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Główni konkurenci Mocne strony

Allegro Agency Jeden z największych i najstarszych graczy na polskim ryn-
ku eventowym. Spółka ma duże doświadczenie w organi- 
zowaniu gal wieczornych, między innymi dla Ernst & Young 
czy Polityki. Więcej na www.allegro.com.pl

El Padre Firma założona przez dawnych właścicieli znanej agen-
cji eventowej Eskadra. W ostatnim czasie zrealizowali 
działania współfinansowane przez UE. Pracują między 
innymi dla operatora Play. Więcej na www.elpadre.pl

Eskadra Events Eventowa część krakowskiej Grupy Eskadra. Zrealizowała 
ponad 100 dużych produkcji eventowych w ciągu blisko 
20 lat. Więcej na www.eskadra.pl

Euro RSCG 4D Agencja marketingu zintegrowanego posiadająca silne 
kompetencje w zakresie produkcji eventów. Spółka 
należy do holdingu HAVAS.
Więcej informacji na www.eurorscg.pl

Live Niezależna agencja istniejąca od blisko 10 lat na Pomorzu. 
Skupiona na realizacji dużych produkcji ogólnopolskich 
między innymi dla takich marek jak Żywiec (cykl „Męskie 
Granie”) czy Volkswagen. Więcej na www.live.com.pl  

Momentum Agencja marketingu zintegrowanego posiadająca silne 
kompetencje w zakresie produkcji eventów. Spółka należy 
do holdingu Interpublic.
Więcej informacji na www.momentum.pl

My Place Duży gracz na rynku eventowym, doświadczony między 
innymi we współpracy z TV Polsat, PZU czy Finlandia 
Vodka. Więcej na www.myplace.com.pl 

Ogilvy Activation Agencja marketingu zintegrowanego posiadająca silne 
kompetencje w zakresie produkcji eventów. Spółka należy 
do holdingu WPP. Więcej informacji na www.ogilvy.pl

Prowokator Polska agencja głównie zajmująca się działaniami even-
towymi. Mocna baza klientów oraz kilka kontraktów na 
stałą obsługę marek, takich jak Gilette lub PTC (operator 
marki T-Mobile). Prowadzi również działalność poli-
graficzną. Więcej na www.prowokator.pl

Rochstar Events Spółka powiązana z liderem na rynku produkcji telewizyj-
nej – Rochstar. Organizator między innymi Orange War-
saw Music Festival. Więcej na www.rochstar-events.com 

Sound of Music Warszawska agencja zajmująca się organizację imprez 
promocyjnych. Firma prowadzi również własne projekty, 
między innymi Men’s Day i Women’s Day.
Więcej na www.som.pl

Walk Group Polska grupa reklamowa z silnie rozwiniętym działem 
eventowym. Więcej informacji na www.walk-group.pl

 

Główni konkurenci MEDIACAP SA

Z uwagi na dość zróżnicowany zakres usług agencji reklamowych nie jest możliwe 

określenie procentowego udziału w rynku. Do 2009 głównych konkurentów Spółka 

identyfikowała pośród innych graczy na rynku usług eventowych. Obecnie dzięki 

przejęciu Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. i poszerzeniu zakresu działalności Spółki, 

w 2010 lista ta została poszerzona o grono kluczowych grup reklamowych.
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1. ZaStoSowane ZaSady i Metody rachunkowości:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 

o rachunkowości (DzU nr 121 poz.591 z późniejszymi zmianami), według zasady kosztu 

historycznego. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania 

okoliczności wskazujących na zagrożenia kontynuowania działalności.

Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków 

trwałych:

•	Budynki,	lokale	i	obiekty	inżynierii	lądowej	i	wodnej	10%

•	Urządzenia	techniczne	i	maszyny	(komputery)	30%

•	Urządzenia	techniczne	10%/18%

•	Środki	transportu	20%

•	Pozostałe	środki	trwałe	20%

Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych są następujące:

•	Licencje	50%

•	Znak	towarowy	10%

Środki trwałe w budowie oraz grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu nie 

są amortyzowane.

Środki trwałe o wartości poniżej 3 500,00 PLN netto, a zarazem o wartości powyżej 

1 500,00 PLN netto są zaliczane do niskocennych środków trwałych i są umarzane 

jednorazowo w miesiącu zakupu i przyjęcia tych środków do użytkowania. Składniki majątku 

o wartości poniżej 1 500,00 PLN netto są zaliczane bezpośrednio w koszty materiałów.

Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej 

wyceny i wykazuje w kwocie netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Wartość 

należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa 

ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych 

i walut obcych. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów 

finansowych.
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Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do ponie- 

sionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych 

rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób 

rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady 

ostrożnej wyceny. Koszty stanowiące różnicę pomiędzy niższą wartością otrzymanych 

finansowych składników aktywów, a wyższą kwotą zobowiązania zapłaty za nie, odpisywane 

są w koszty finansowe w równych ratach, w ciągu okresu, na jaki zaciągnięto zobowiązanie.

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze 

sądowym. Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne 

wkłady na poczet kapitału.

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. 

Rezerwy tworzone są na:

•	 pewne	 lub	 o	 dużym	 stopniu	 prawdopodobieństwa	 przyszłe	 zobowiązania,	 których	

kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji 

gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji 

kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego;

•	przyszłe	zobowiązania	spowodowane	restrukturyzacją,	 jeżeli	na	podstawie	odrębnych	

przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie 

wiążące umowy, a plany restrukturyzacyjne pozwalają w sposób wiarygodny oszacować 

wartość tych przyszłych zobowiązań. 

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania finansowe, 

których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych 

innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, wykazywane są według 

wartości godziwej.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopo-

dobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających 

w szczególności:

•	ze	świadczeń	wykonanych	na	rzecz	jednostki	przez	kontrahentów	jednostki,	gdy	kwotę	

zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny,

•	z	obowiązku	wykonania,	związanych	z	bieżącą	działalnością,	przyszłych	świadczeń	wobec	

nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania 
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nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane 

produkty długotrwałego użytku.

Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu 

czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, 

z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie wydania towaru lub wykonania usługi. 

Sprzedaż wykazuje się w wartości netto tj. bez uwzględnienia podatku od towarów 

i usług oraz wszelkich udzielonych rabatów. Ceny sprzedaży ustalane są na podstawie 

zaakceptowanych kosztorysów.

Podatek dochodowy od osób prawnych jest wpłacany zaliczkowo na podstawie 

art. 25 pkt 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 nr 54 

poz. 654 z późniejszymi zmianami). W trakcie roku w księgach podatek jest ujmowany 

zgodnie z płatnościami zrealizowanymi na podstawie powyższego artykułu. Na koniec 

roku dokonywane jest pełne rozliczenie podatku. W związku z tym efektywna stopa 

procentowa podatku na koniec roku jest wyższa niż wykazywana w trakcie roku.

W 2011 nie dokonano zmian wyceny, które wywierałyby istotny wpływ na sprawozdania 

finansowe.
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2. SprawoZdanie finanSowe Za 2011
MEDIACAP SA Warszawa, ul. Bema 65

BILANS NA 31.12.2011

Miejscowość: Warszawa, 30 marca 2012

Sprawozdanie sporządziła:

Anna Sulik    Jacek Olechowski   Edyta Gurazdowska
Główna Księgowa    Prezes Zarządu   Członek Zarządu

aKTYWa Stan na 31.12.2010 Stan na 31.12.2011

a aKTYWa TRWaŁe 1 024 185,61 2 885 006,96

I. Wartości niematerialne i prawne 112 859,22 85 156,42

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

2. Wartość firmy

3. Inne wartości niematerialne i prawne 112 859,22 85 156,42

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne   

II. Rzeczowe aktywa trwałe 149 118,68 73 551,83

1.

Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe

149 118,68 

16 688,75
23 683,17

104 890,14
3 856,62

73 551,83

0,00
17 555,45
55 996,38

0,00

2. Środki trwałe w budowie

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

1. Od jednostek powiązanych

2. Od pozostałych jednostek

IV. Inwestycje długoterminowe 507 823,71 2 506 723,71

1. Nieruchomości

2. Wartości niematerialne i prawne

3.

Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe

507 823,71
507 823,71
507 823,71

0,00

0,00

2 506 723,71
2 506 723,71

507 223,71

1 999 500,00 

 0,00

4. Inne inwestycje długoterminowe

V. długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 254 384,00 219 575,00

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 254 384,00 219 575,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe
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MEDIACAP SA Warszawa, ul. Bema 65

BILANS NA 31.12.2011

Miejscowość: Warszawa, 30 marca 2012

Sprawozdanie sporządziła:

Anna Sulik    Jacek Olechowski   Edyta Gurazdowska
Główna Księgowa    Prezes Zarządu   Członek Zarządu

aKTYWa Stan na 31.12.2010 Stan na 31.12.2011

B aKTYWa OBROTOWe 5 785 418,23 2 705 697,16

I. Zapasy 0,00 0,00

1. Materiały

2. Półprodukty i produkty w toku

3. Produkty gotowe

4. Towary   

5. Zaliczki na dostawy

II. Należności krótkoterminowe 4 547 732,90 2 342 096,73

1.

Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne

1 102 443,93
1 102 443,93
1 102 443,93

753 193,86
753 193,86
753 193,86

2.

Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej

3 445 288,97
2 873 786,27
2 873 786,27

99 366,35

472 136,35

1 588 902,87
1 068 118,28
1 068 118,28

80 373,45

440 411,14

III. Inwestycje krótkoterminowe 1 212 618,14 335 238,16

1.

Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne

1 212 618,14
500 901,47

500 901,47
 

0,00

711 716,67
711 716,67

335 238,16
0,00

0,00
 

0,00

335 238,16
334 990,36

247,80

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 25 067,19 28 362,27

aKTYWa RaZeM 6 809 603,84 5 590 704,12
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MEDIACAP SA Warszawa, ul. Bema 65

BILANS NA 31.12.2011

Miejscowość: Warszawa, 30 marca 2012

Sprawozdanie sporządziła:

Anna Sulik    Jacek Olechowski   Edyta Gurazdowska
Główna Księgowa    Prezes Zarządu   Członek Zarządu

paSYWa Stan na 31.12.2010 Stan na 31.12.2011

a KapITaŁ (FUNdUSZ) WŁaSNY 4 122 797,48 4 119 772,03

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 556 744,00 556 744,00

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)

III. Udziały (akcje) własne (-) -4 969,40 -7 206,90

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 4 315 710,90 3 568 909,38

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny   

VI. pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych

VIII. Zysk (strata) netto -744 688,02 1 325,55

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)

B. ZOBOWIĄZaNIa I ReZeRWY Na ZOBOWIĄZaNIa 2 686 806,36 1 470 932,09

I. Rezerwy na zobowiązania 492 926,98 457 748,43

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 369,00

2.

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
- długoterminowa
- krótkoterminowa

0,00 0,00

3.

Pozostałe rezerwy
- długoterminowe
- krótkoterminowe

492 926,98

492 926,98

457 379,43

457 379,43

II. Zobowiązania długoterminowe 43 206,97 6 247,55

1. Wobec jednostek powiązanych

2.

Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) inne

43 206,97

43 206,97

6 247,55

6 247,55

III. Zobowiązania krótkoterminowe 2 150 672,41 1 006 936,11

1.

Wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne

16 827,73
16 827,73
16 827,73

203 308,78
203 308,78
203 308,78

2.

Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne

2 133 844,68

35 301,13
2 044 045,32
2 044 045,32

16 691,37
11 163,30
26 643,56

803 627,33

36 670,10
721 930,34
721 930,34

13 058,96
663,70

31 304,23

3. Fundusze specjalne

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

1. Ujemna wartość firmy

2.

Inne rozliczenia międzyokresowe
- długoterminowe
- krótkoterminowe

0,00
 
 

0,00
 
  

paSYWa RaZeM 6 809 603,84 5 590 704,12
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MEDIACAP SA Warszawa, ul. Bema 65

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Miejscowość: Warszawa, 30 marca 2012

Sprawozdanie sporządziła:

Anna Sulik    Jacek Olechowski   Edyta Gurazdowska
Główna Księgowa    Prezes Zarządu   Członek Zarządu

Lp. Wyszczególnienie
Za okres

od 01.01.2010 do 31.12.2010               od 01.01.2011 do 31.12.2011

a. przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 11 144 548,07 12 301 761,26

od jednostek powiązanych 378 121,99 795 020,38

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 11 119 013,71 12 182 557,92

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna).

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 534,36 119 203,34

B.. Koszty dzia!alności operacyjnej 12 069 261,06 12 240 283,89

I. Amortyzacja 140 942,01 109 410,52

II. Zużycie materiałów i energii 436 360,79 618 621,31

III. Usługi obce 10 682 828,03 10 307 946,47

IV. Podatki i opłaty, w tym: 12 157,87 10 989,80

podatek akcyzowy

V. Wynagrodzenia 608 226,28 938 205,58

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 10 541,95 14 152,00

VIII. Pozostałe koszty rodzajowe 159 412,37 143 611,00

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 18 791,76 97 347,21

c. Zysk (strata) ze sprzedaży (a-B) -924 712,99 61 477,37

d. pozostałe przychody operacyjne 21 871,15 8 209,24

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 6 452,30

II. Dotacje

III. Inne przychody operacyjne 15 418,85 8 209,24

e. pozostałe koszty operacyjne 781,38 30 029,05

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  15 485,45 

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

III. Inne koszty operacyjne 781,38 14 543,60

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (c+d-e) -903 623,22 39 657,56

G. przychody finansowe 50 757,15 42 650,62

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych

II. Odsetki, w tym:
od jednostek powiązanych 50 267,81 42 650,62

III. Zysk ze zbycia inwestycji

IV. Aktualizacja wartości inwestycji

V. Inne 489,34

H. Koszty finansowe 44 303,95 45 804,63

I. Odsetki, w tym:
od jednostek powiązanych

33 512,99 31 452,25 

II. Strata ze zbycia inwestycji

III. Aktualizacja wartości inwestycji

IV. Inne 10 790,96 14 352,38

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) -897 170,02 36 503,55

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00

I. Zyski nadzwyczajne

II. Straty nadzwyczajne

K. Zysk (strata) brutto (I+/-J) -897 170,02 36 503,55

L. podatek dochodowy -152 482,00 35 178,00

M. pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)   

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) -744 688,02 1 325,55 
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

Lp. Wyszczególnienie
Za okres

od 01.01.2010 do 31.12.2010               od 01.01.2011 do 31.12.2011

a. przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

I. Zysk/Strata netto -744 688,02 1 325,55

II. Korekty razem -970 662,56 1 137 606,89

1. Amortyzacja 140 942,01 109 410,52

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -46 399,48 -39 804,35

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -6 452,30 15 485,45

5. Zmiana stanu rezerw -964 138,61 -35 178,55

6. Zmiana stanu zapasów

7. Zmiana stanu należności -309 268,26 2 205 636,17

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 378 429,93 -1 145 105,27

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -163 775,85 31 513,92

10. Inne korekty  -4 351,00 

III. przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) -1 715 350,58 1 138 932,44

B. przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy 67 789,28 500 901,47

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 17 521,47

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

3.

 

Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach: 
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych

50 267,81

50 267,81

50 267,81

500 901,47
500 901,47

4. Inne wpływy inwestycyjne

II. Wydatki -1 025 140,86 -2 020 526,32

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -16 415,68 -21 626,32

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

3. Na aktywa finansowe, w tym: 
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach:
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe

-1 008 725,18
-1 008 725,18

-1 998 900,00
-1 998 900,00

4. Inne wydatki inwestycyjne   

III. przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -957 351,58 -1 519 624,85

c. przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy 0,00 42 650,62

1.
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału.   

2. Kredyty i pożyczki

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

4. Inne wpływy finansowe 42 650,62

II. Wydatki -90 799,76 -38 436,72

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych -7 497,34

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

3  Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

4. Spłaty kredytów i pożyczek

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -79 434,09 -35 590,45

8. Odsetki -3 868,33 -2 846,27

9. Inne wydatki finansowe

III. przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -90 799,76 4 213,90
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Miejscowość: Warszawa, 30 marca 2012

Sprawozdanie sporządziła:

Anna Sulik    Jacek Olechowski   Edyta Gurazdowska
Główna Księgowa    Prezes Zarządu   Członek Zarządu

Lp. Wyszczególnienie
Za okres

od 01.01.2010 do 31.12.2010               od 01.01.2011 do 31.12.2011

d. przepływy pieniężne netto razem -2 763 501,92 -376 478,51

e. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2 763 501,92 -376 478,51

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu 3 475 218,59 711 716,67

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+d), w tym: 711 716,67  335 238,16

- o ograniczonej możliwości dysponowania
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Lp. Wyszczególnienie
Za okres

od 01.01.2010 do 31.12.2010               od 01.01.2011 do 31.12.2011

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 4 874 982,84 4 122 797,48

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
- korekty błędów

0,00
0,00

0,00
0,00

I.a Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 4 874 982,84 4 122 797,48

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 556 744,00 556 744,00

1.1
a)

b)

Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 
zwiększenie (z tytułu
 - emisji akcji  
zmniejszenie (z tytułu) 
- umorzenia akcji

0,00
0,00

 
0,00

 

0,00
0,00

 
0,00

 

1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 556 744,00 556 744,00

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu   

2.1
a)
b)

Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 
zwiększenie (z tytułu) 
zmniejszenie (z tytułu)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu -3 976,40 -4 969,40

3.1
a)

b)

Zmiana udziałów (akcji) własnych 
zwiększenie (z tytułu) 
- akcje przeznaczone do sprzedaży 
- akcje przeznaczone do umorzenia 
zmniejszenie (z tytułu) 
- skup akcji własnych

-993,00
0,00

993,00
993,00

-2 237,50
0,00

2 237,50
2 237,50

3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu -4 969,40 -7 206,90

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5 073 445,98 4 315 710,90

4.1
a)

b)

Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 
zwiększenie (z tytułu) 
 - z podziału zysku (ustawowo) 
 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 
 - aktualizacji zbytych środków własnych  
zmniejszenie (z tytułu) 
 - koszty związane z wejściem na New Connect 
 - pokrycie straty z 2010 
- skup akcji własnych

-757 735,08
0,00

757 735,08

751 230,74
6 504,34

-746 801,52
137,50

137,50
746 939,02

744 688,02
2 251,00

4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu, w tym: 4 315 710,90 3 568 909,38

5.
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

5.a Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu po zmianie zasad rachunkowości 0,00 0,00

5.1
a)

b)

Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 
zwiększenie (z tytułu) 
- zmiany cen rynkowych akcji 
- wyceny bilansowej 
zmniejszenie (z tytułu) 
- zbycia środków trwałych
- wyceny bilansowej

0,00
0,00

0,00

 

0,00
0,00

0,00

 

5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu

6.1
a)

b)

Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 
zwiększenie (z tytułu)
- dopłaty wspólników 
zmniejszenie (z tytułu)
- zwrotu dopłat wspólników

0,00
0,00

0,00
 

0,00
0,00

0,00
 

6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -751 230,74 -744 688,02

7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 
-  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
 - korekty błędów   

7.2
a)

b)

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 
zwiększenie (z tytułu) 
 - podziału zysku z lat ubiegłych 
zmniejszenie (z tytułu) 
- podział zysku/pokrycie straty

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
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Sprawozdanie sporządziła:

Anna Sulik    Jacek Olechowski   Edyta Gurazdowska
Główna Księgowa    Prezes Zarządu   Członek Zarządu

Lp. Wyszczególnienie
Za okres

od 01.01.2010 do 31.12.2010               od 01.01.2011 do 31.12.2011

7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00

7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu 
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
 - korekty błędów

751 230,74 744 688,02

7.5
7.5.a

7.5.b

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 
zwiększenie (z tytułu) 
 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia  
zmniejszenie (z tytułu) 
- podział zysku

751 230,74
0,00

751 230,74
751 230,74

744 688,02
0,00

744 688,02
744 688,02

7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00

7.7 Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00

8. Wynik netto 
Zysk netto 
Strata netto 
Odpisy z zysku

-744 688,02

-744 688,02
 

1 325,55
1 325,55

 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 
Proponowany podział zysku netto 
Wypłata dywidendy 
Przekazanie na kapitał zapasowy 
Przekazanie na kapitał rezerwowy 
Pokrycie straty za lata ubiegłe 
Przekazanie na wewnętrzny fundusz celowy

4 122 797,48 4 119 772,03

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)   
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dOdaTKOWe INFORMacJe I OBJaŚNIeNIa 
MEDIACAP SA Warszawa, ul. Bema 65

1.1 AKTYWA TRWAŁE - Wartości niematerialne i prawne

Nota nr 1: Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie
Koszty zakończonych 

prac rozwojowych Wartość firmy
Inne wartości

niematerialne i prawne
Zaliczki na wartości 

niematerialne i prawne
  

Razem

Wartość brutto

B.Z. 31.12.2010 0,00 0,00 249 142,58 0,00 249 142,58

Zwiększenia w tym:
- zakup

- przemieszczenie
- darowizna

- aport
…

- inne

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zmniejszenia w tym:
- sprzedaż

- przemieszczenie
- darowizna

- aport
- likwidacja

- inne

0,00

0,00

0,00

0,00

16 276,33

16 276,33

0,00

0,00

16 276,33
 

16 276,33
 

B.Z. 31.12.2011 0,00 0,00 232 866,25 0,00 232 866,25

Umorzenie

B.Z. 31.12.2010 0,00 0,00 136 283,36 0,00 136 283,36

Zwiększenia w tym:
- amortyzacja

- przemieszczenie
- inne

…

0,00 0,00 27 702,80
27 702,80

0,00 27 702,80
27 702,80

 

Zmniejszenia w tym:
- sprzedaż

- przemieszczenie
- likwidacja

…

0,00

0,00

0,00

0,00

16 276,33

16 276,33

0,00

0,00

16 276,33
 

16 276,33

B.Z. 31.12.2011 0,00 0,00 147 709,83 0,00 147 709,83

Odpisy aktualizujące

B.Z. 31.12.2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zwiększenia w tym:
- 
-
-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

Zmniejszenia w tym:
- rozwiązanie

- wykorzystanie
-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

B.Z. 31.12.2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość netto

B.Z. 31.12.2010 0,00 0,00 112 859,22 0,00 112 859,22

B.Z. 31.12.2011 0,00 0,00 85 156,42 0,00 85 156,42
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MEDIACAP SA Warszawa, ul. Bema 65

1.2 AKTYWA TRWAŁE - Rzeczowe aktywa trwałe

Nota nr 2: Zmiana stanu środków trwałych

Wyszczególnienie

Grunty (w tym 
prawo wieczystego 

użytkowania gruntów)

Budynki, lokale
i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej

Urządzenia 
techniczne 
i maszyny

Środki 
transportu Inne środki trwałe Razem

Wartość brutto

B.Z. 31.12.2010 0,00 25 350,00 124 571,95 158 459,54 107 870,09 416 251,58

Zwiększenia w tym:
- ze środków trwałych w budowie

- zakup
- przemieszczenie

- darowizna
- aport

- ujawnienia
- inne

0,00 0,00 10 026,04

10 026,04

0,00 11 600,28

11 600,28

21 626,32
 

21 626,32
 

Zmniejszenia w tym:
- sprzedaż

- przemieszczenie
- darowizna

- aport
- likwidacja

- inne

0,00 25 350,00

25 350,00

14 704,41

14 704,41

0,00 74 825,34

74 825,34

114 879,75
 

114 879,75
 

B.Z. 31.12.2011 0,00 0,00 119 893,58 158 459,54 44 645,03 322 998,15

Umorzenie

B.Z. 31.12.2010 0,00 8 661,25 100 888,78 53 569,40 104 013,47 267 132,90

Zwiększenia w tym:
- amortyzacja

- przemieszczenie
- inne

…

0.00 2 535,00
2 535,00

16 153,76
16 153,76

48 893,76
48 893,76

14 125,20
14 125,20

81 707,72
81 707,72

 

Zmniejszenia w tym:
- sprzedaż

- likwidacja
- przemieszczenie

- inne

0,00 11 196,25

11 196,25

14 704,41

14 704,41

0,00 73 493,64

73 493,64

99 394,30
 

99 394,30
 

B.Z. 31.12.2011 0,00 0,00 102 338,13 102 463,16 44 645,03 249 446,32

Odpisy aktualizujące

B.Z. 31.12.2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zwiększenia w tym:
- 
-
-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

Zmniejszenia w tym:
- rozwiązanie

- wykorzystanie
-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

B.Z. 31.12.2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość netto

B.Z. 31.12.2010 0,00 16 688,75 23 683,17 104 890,14 3 856,62 149 118,68

B.Z. 31.12.2011 0,00 0,00 17 555,45 55 996,38 0,00 73 551,83
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MEDIACAP SA Warszawa, ul. Bema 65

Nota nr 3: Wartość netto amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów 

leasingu finansowego       

       

 

Nota nr 4: do największych realizowanych zadań wg stanu na dzień 31.12.2011 należą:   

       

 B.Z.31.12.2010 B.Z.31.12.2011

Wyszczególnienie leasing finansowy pozostałe leasing finansowy pozostałe

Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)    

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Urządzenia techniczne i maszyny

Środki transportu 99 641,10 55 356,18

Inne środki trwałe  

Razem 99 641,10 0,00 55 356,18 0,00

Lp. Nazwa zadania Wartość zadania

1 Dopłaty do kapitału w Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. 1 999 500,00

 

1.3 AKTYWA TRWAŁE - Inwestycje długoterminowe

Nota nr 5: Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych  

Wyszczególnienie Nieruchomości
Wartości niematerialne    

i prawne
Długoterminowe aktywa 

finansowe
Inne inwestycje 

długoterminowe
Razem inwestycje 
długoterminowe

Wartość brutto

B.Z. 31.12.2010 0,00 0,00 507 823,71 0,00 507 823,71

Zwiększenia w tym:
- wpłata na kapitał rezerwowy

spółki Scholz & Friends
Warszawa Sp. z o.o.

…
…
…

0,00 0,00 1 999 500,00
1 999 500,00

0,00 1 999 500,00
1 999 500,00

 

Zmniejszenia w tym:
- sprzedaż

- przekwalifikowanie
…
…
…

0,00 0,00 600,00

600,00

0,00 600,00
 

600,00
 

B.Z. 31.12.2011 0,00 0,00 2 506 723,71 0,00 2 506 723,71

Odpisy aktualizujące

B.Z. 31.12.2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zwiększenia w tym:
…
…
…

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

Zmniejszenia w tym:
…
…
…

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

B.Z. 31.12.2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość netto

B.Z. 31.12.2010 0,00 0,00 507 823,71 0,00 507 823,71

B.Z. 31.12.2011 0,00 0,00 2 506 723,71 0,00 2 506 723,71
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Nota nr 6: Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych – w jednostkach powiązanych 

i w pozostałych jednostkach  

Wyszczególnienie Udziały i akcje Inne papiery wartościowe Udzielone pożyczki
Inne długoterminowe 

aktywa finansowe Razem

- w jednostkach powiązanych

Wartość brutto

B.Z. 31.12.2010 507 823,71 0,00 0,00 0,00 507 823,71

Zwiększenia w tym:
- wpłata na kapitał rezerwowy

spółki Scholz & Friends
Warszawa Sp. z o.o.

0,00 0,00 0,00 1 999 500,00
1 999 500,00

1 999 500,00
1 999 500,00

Zmniejszenia w tym:
- sprzedaż

- przekwalifikowanie
…

600,00

600,00

0,00 0,00 0,00 600,00
 

600,00
 

B.Z. 31.12.2011 507 223,71 0,00 0,00 1 999 500,00 2 506 723,71

Odpisy aktualizujące

B.Z. 31.12.2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zwiększenia w tym:
…
…

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

Zmniejszenia w tym:
…
…

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

B.Z. 31.12.2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość netto

B.Z. 31.12.2010 507 823,71 0,00 0,00 0,00 507 823,71

B.Z. 31.12.2011 507 223,71 0,00 0,00 0,00 2 506 723,71

- w pozostałych jednostkach

Wartość brutto

B.Z. 31.12.2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zwiększenia w tym:
- zakup

…
…

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

Zmniejszenia w tym:
- sprzedaż

…
…

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

B.Z. 31.12.2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy aktualizujące

B.Z. 31.12.2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zwiększenia w tym:
…
…

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

Zmniejszenia w tym:
…
…

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

B.Z. 31.12.2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość netto

B.Z. 31.12.2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.Z. 31.12.2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Nota nr 7: Udziały i akcje w jednostkach zależnych wg stanu na 31.12.2011   

Nazwa (siedziba)

Odpisy 
aktualizujące

Wartość bilansowa 
udziałów i akcji Udział w kapitale (%) Udział w głosach (%)

Udział w zysku/stracie 
netto (%)

Kapitały własn
 na dzień bilansowy

Wartość brutto udziałów i akcji 
w cenie nabycia

1.
Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o.  Warszawa, u. Bema 65

507 223,71 0,00 507 223,71 75,00 75,00 75,00 -170 246,66

2.  

Razem

507 223,71 0,00                       507 223,71 

Tytuł zdarzenia

B.Z. 31.12.2010 B.Z. 31.12.2011 

kwota ujemnej 
różnicy przejściowej

stawka podatku
odroczonego kwota aktywów

kwota ujemnej 
różnicy przejściowej

stawka podatku
odroczonego kwota aktywów

- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy bieżącego roku

Strata podatkowa za 2009 557 023,00 19% 105 834,00 311 624,00 19% 59 209,00

Strata podatkowa za 2010 781 843,00 19% 148 550,00 781 843,00 19% 148 550,00 

Koszty umów o dzieło/zlecenia
nie wypłacone w 2011r.

Składki ZUS nieopłacone przez
pracodawcę w 2011r.

19%

19%
  

60 583,41

1 609,73

19%

19%

11 511,00

305,00 

RaZeM 1 338 866,00 x 254 384,00 1 155 660,14 x 219 575,00 

- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy lat ubiegłych

19% 0,00 19% 0,00 

19% 0,00 19% 0,00 

RaZeM 0,00 x 0,00 0,00 x 0,00

- od zdarzeń odnoszonych na inne pozycje kapitału własnego

19% 0,00 19% 0,00 

19% 0,00 19% 0,00 

RaZeM 0,00 x 0,00 0,00 x 0,00

OGÓŁeM 254 384,00 219 575,00 

1.4 AKTYWA TRWAŁE - Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe

Nota nr 8: aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 



47 mediacap Sa 

RapORT 2011
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2.1 AKTYWA OBROTOWE - Należności krótkoterminowe

Nota nr 9: Należności krótkoterminowe       

Nota nr 10: Należności krótkoterminowe według wieku na 31.12.2011   

Wyszczególnienia

Stan na 31.12.2010 Stan na 31.12.2011

wartość brutto odpisy aktualizujące wartość netto wartość brutto odpisy aktualizujące wartość netto

1. Od jednostek powiązanych 1 102 443,93 0,00 1 102 443,93 753 193,86 0,00 753 193,86

a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty: 1 102 443,93 0,00 1 102 443,93 753 193,86 0,00 753 193,86

- do 12 miesięcy 1 102 443,93  1 102 443,93 753 193,86  753 193,86

- powyżej 12 miesięcy     

b) inne       

2. Należności od pozostałych jednostek, w tym: 3 658 970,71 213 681,74 3 445 288,97 1 798 902,87 210 000,00 1 588 902,87

a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty: 3 087 486,01 213 681,74 2 873 786,27 1 278 118,28 210 000,00 1 068 118,28

- do 12 miesięcy 3 087 486,01 213 681,74 2 873 786,27 1 278 118,28 210 000,00 1 068 118,28

- powyżej 12 miesięcy   

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych 

świadczeń
99 366,35 99 366,35 80 373,45 80 373,45

c) inne 472 136,35 472 136,35 440 411,14 440 411,14

d) dochodzone na drodze sądowej

RaZeM 4 761 414,64 213 681,74 4 547 732,90 2 552 096,73 210 000,00 2 342 096,73

Wyszczególnienia Należności bieżące

Należności przeterminowane w dniach (wg terminów płatności)

Razem0-90 90-180 180-360 powyżej 360

– od jednostek powiązanych:

Z tytułu dostaw i usług (brutto) 99 038,54  55 704,24  493 829,72  101 215,70  3 405,66 753 193,86

Z tytułu dostaw i usług (odpisy)      0,00

Z tytułu dostaw i usług (netto) 99 038,54  55 704,24  493 829,72  101 215,70  3 405,66 753 193,86

Pozostałe (brutto)      

Pozostałe (odpisy)  

pozostałe (netto) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– od pozostałych jednostek:

Z tytułu dostaw i usług (brutto) 685 831,29  342 291,33  10 332,00  0,00  239 663,66 1 278 118,28

Z tytułu dostaw i usług (odpisy)     210 000,00 210 000,00

Z tytułu dostaw i usług (netto) 685 831,29  342 291,33  10 332,00  0,00  29 663,66 1 068 118,28

Dochodzone na drodze sądowej (brutto)     

Dochodzone na drodze sądowej (odpisy)  

dochodzone na drodze sądowej (netto) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pozostałe (brutto)  

Pozostałe (odpisy)    

pozostałe (netto) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Nota nr 11: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe (wg tytułów należności) 

Wyszczególnienia

Opisy aktualizujące

Razem

należności z tytułu 
dostaw i usług 
od jednostek 
powiązanych

pozostałe
należności

od jednostek 
powiązanych

należności z tytułu 
dostaw i usług 

od pozostałych 
jednostek

pozostałe
należności

od jednostek 
pozostałych

należności
dochodzone

na drodze sądowej 
od jednostek 

pozostałych

B.Z. 31.12.2010 0,00 0,00 213 681,74 0,00 0,00 213 681,74

Zwiększenia w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- z działalności operacyjnej    

- z działalności finansowej     

- przemieszczenia      

Zmniejszenia: 0,00 0,00 3 681,74 0,00 0,00 3 681,74

   Rozwiązanie w tym: 0,00 0,00 3 681,74 0,00 0,00 3 681,74

- z działalności operacyjnej 3 681,74 3 681,74

- z działalności finansowej  

   Wykorzystanie  

Przemieszczenia  

B.Z. 31.12.2011 0,00 0,00 210 000,00 0,00 0,00 210 000,00
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2.2 AKTYWA OBROTOWE – Inwestycje krótkoterminowe

Nota nr 12: Krótkoterminowe aktywa finansowe (oprócz środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych)

Wyszczególnienie Udziały i akcje Inne papiery wartościowe Udzielone pożyczki
Inne długoterminowe 

aktywa finansowe Razem

- w jednostkach powiązanych

Wartość brutto

B.Z. 31.12.2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zwiększenia w tym:
 - pozyczka udzielona

…
…

0,00 0,00 500 901,47
500 901,47

0,00 500 901,47
500 901,47

 

Zmniejszenia w tym:
- sprzedaż

…
…

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

B.Z. 31.12.2011 0,00 0,00 500 901,47 0,00 500 901,47

Odpisy aktualizujące

B.Z. 31.12.2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zwiększenia w tym:
…
…

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

Zmniejszenia w tym:
…
…

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

B.Z. 31.12.2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość netto

B.Z. 31.12.2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.Z. 31.12.2011 0,00 0,00 500 901,47 0,00 500 901,47

- w pozostałych jednostkach

Wartość brutto

B.Z. 31.12.2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zwiększenia w tym:
- zakup

…
…

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

Zmniejszenia w tym:
- sprzedaż

…
…

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

B.Z. 31.12.2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpisy aktualizujące

B.Z. 31.12.2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zwiększenia w tym:
…
…

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

Zmniejszenia w tym:
…
…

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

B.Z. 31.12.2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość netto

B.Z. 31.12.2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.Z. 31.12.2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Wyszczególnienie Stan na 31.12.2010 Stan na 31.12.2011

1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych: 711 716,67 334 990,36

a) Kasa PLN
b) Rachunek w banku PEKAO SA

c) Pomocniczy rachunek w banku PEKAO SA
d) Rachunek w banku BPH SA

e) Rachunek w banku Deutsche Bank PBC SA
f) Rachunek maklerski w banku BRE BANK SA

g) lokaty krótkoterminowe o okresie realizacji do 3 m-cy

20 299,30
82,70

344,88
685 350,02

3 357,51
2 282,26

0,00

327 949,26
2 109,84
4 931,26

 

2. Inne środki pieniężne: 0,00 247,80

a) Środki pieniężne w drodze 
b) 
c)  

 247,80

 

3. Inne aktywa pieniężne: 0,00 0,00

a)  
b) 

c) nie zaliczone do środków pieniężnych w rozumieniu rachunku przepływów pieniężnych
 

0,00
 

0,00

4. Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku
przepływów pieniężnych do środków pieniężnych 0,00 0,00

a)
b)
c)

5. Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych (1+2+3-3c+4) 711 716,67 335 238,16

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów B.Z. 31.12.2010 B.Z. 31.12.2011

Opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe 3 530,66 4 124,71

Leasingi  

Opłacone z góry prenumeraty 100,00

Koszty m-ca nastepnego) 21 213,77 23 919,66

Pozostałe 222,76 317,90

Razem 25 067,19 28 362,27

 
MEDIACAP SA Warszawa, ul. Bema 65

 
Nota nr 13: Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne oraz struktura środków pieniężnych dla potrzeb rachunku 

przepływów pieniężnych      

Nota nr 14: Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów  
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Lp.
Seria/emisja

Rodzaj akcji (udziałów)
Rodzaj

uprzywilejowania Liczba akcji (udziałów)

Wartość serii/emisji 
wg wartości
nominalnej

Sposób
pokrycia kapitału

1 Seria A  10 000 000,00 0,05 gotówka

2 Seria B  1 134 880,00 0,05 gotówka

3   

Kapitał razem x 11 134 880,00 0,05 x

Wyszczególnienie Stan na 31.12.2010 Stan na 31.12.2011

1 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5 073 445,98 4 315 710,90

1.1
a)

b)

Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 
zwiększenie (z tytułu) 
- z odpisów z zysku
- aktualizacji zbytych środków własnych 
 
zmniejszenie (z tytułu) 
- pokrycie straty z 2010 
- pokrycie straty z 2009 
- skup akcji własnych

-757,735,08 
0,00 

 

 
757,735,08 

 
751,230,74 

6 504,34 

-746 801,52 
137,50 

 
137,50

 
746 939,02 
744 688,02 

  
2 251,00 

1.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4 315 710,90 3 568 909,38

Wyszczególnienie Stan na 31.12.2010 Stan na 31.12.2011

1 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu    

1.1
a)

b)

Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 
zwiększenie (z tytułu) 
 
zmniejszenie (z tytułu)

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

1.2 Stan kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00

Wyszczególnienie Stan na 31.12.2010 Stan na 31.12.2011

1 pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu    

1.1
a)

b)

Zmiany pozostałych kapitałów (funduszu) rezerwowych
zwiększenie (z tytułu) 
 
zmniejszenie (z tytułu)

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

1.2 pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00

 
MEDIACAP SA Warszawa, ul. Bema 65

3.1 KAPITAŁY WŁASNE
 

Nota nr 15: dane o strukturze własności kapitału podstawowego  

Nota nr 16: Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) na 31.12.2011 

Nota nr 17: Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów 

(funduszy) zapasowych i rezerwowych       

akcjonariusz / Udziałowiec Liczba udziałów/akcji Wartość udziałów/akcji Udział%

Posella Limited 3 136 453,00  156 822,65 28,17%

Versalin Limited 1 738 837,00  86 941,85  15,62%

Frinanti Limited 1 684 057,00 84 202,85  15,12%

BRE Wealth Management SA 693 734,00  34 686,70  6,23%

Jacek Olechowski 366 470,00 18 323,50  3,29%

Filip Friedmann 359 650,00  17 982,50 3,23%

Edyta Gurazdowska 29 931,00  1 496,55  0,27%

Hubert Janiszewski 25 000,00  1 250,00 0,22%

Pozostali 3 100 748,00  155 037,40 27,85

Razem 11 134 880,00 556 744,00 100%
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4.1 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Nota nr 19: Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  

Lp. Wyszczególnienie Wartość

I Zysk / strata netto  

II podział zysku / pokrycie straty 1 325,55 

1  wpłata na kapitał zapasowy 1 325,55

2 …

III Nie podzielony zysk / nie pokryta strata

 
MEDIACAP SA Warszawa, ul. Bema 65

 
 

Nota nr 18: propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy  

Tytuł zdarzenia

B.Z. 31.12.2010 B.Z. 31.12.2011 

kwota dodatnia 
różnicy przejściowej

stawka podatku
odroczonego kwota rezerwy

kwota dodatnia 
różnicy przejściowej

stawka podatku
odroczonego kwota rezerwy

- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy bieżącego roku

Dodatnie różnice kursowe niezrealizowane 19% 0,00 55,87 19% 11,00

Zarachowane odsetki od lokaty 19% 0,00 1 884,67 19% 358,00 

RaZeM 0,00 x 0,00 1 940,54 x 369,00 

- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy lat ubiegłych

19% 0,00 19% 0,00 

19% 0,00 19% 0,00 

RaZeM 0,00 x 0,00 0,00 x 0,00

- od zdarzeń odnoszonych na inne pozycje kapitału własnego

19% 0,00 19% 0,00 

19% 0,00 19% 0,00 

RaZeM 0,00 x 0,00 0,00 x 0,00

OGÓŁeM   369,00

Nota nr 20: pozostałe rezerwy krótkoterminowe  

Wyszczególnienie Pozostałe Razem

B.Z. 31.12.2010 492 926,98 492 926,98

Zwiększenia
Wykorzystanie

Rozwiązanie

137 772,30
173 319,85

137 772,30
173 319,85

B.Z. 31.12.2011 457 379,43 457 379,43
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Nota nr 21: Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od  dnia bilansowego okresie spłaty  

Wyszczególnienie Kredyty i pożyczki
Z tytułu emisji dłużnych 

papierów wartościowych
Inne zobowiązania 

finansowe Inne Razem

- od jednostek powiązanych

B.Z. 31.12.2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

do 1 roku  

powyżej 1 roku do 3 lat  

powyżej 3 lat do 5 lat  

powyżej 5 lat  

B.Z. 31.12.2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- od pozostałych jednostek

B.Z. 31.12.2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

do 1 roku   

powyżej 1 roku do 3 lat 6 247,55 6 247,55

powyżej 3 lat do 5 lat  

powyżej 5 lat  

B.Z. 31.12.2011 0,00 0,00 6 247,55 0,00 6 247,55

Nota nr 22: Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych  

Wyszczególnienie B.Z. 31.12.2010 B.Z. 31.12.2011
Zobowiązania 

bieżące

Zobowiązania przeterminowane

do 90 dni 90-180 dni 180-360 dni powyżej 360 dni

Z tytułu dostaw i usług (brutto) 16 827,73 203 308,78 198 492,22 4 201,56 0,00 615,00 0,00

 - do 12 miesięcy 16 827,73 203 308,78 198 492,22 4 201,56 0,00 615,00  

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00     

Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 … 0,00 0,00

Razem 16 827,73 203 308,78 198 492,22 4 201,56 0,00 615,00 0,00
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Nota nr 23: Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek  

Wyszczególnienie B.Z. 31.12.2010 B.Z. 31.12.2011
Zobowiązania 

bieżące

Zobowiązania przeterminowane

do 90 dni 90-180 dni 180-360 dni powyżej 360 dni

Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

…        

…       

Z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 …   

…   

Inne zobowiązania finansowe 35 301,13 36 670,10 36 670,10 0,00 0,00 0,00 0,00

- zobowiązania w tyt. leasing 35 301,13 36 670,10 36 670,10

…   

Z tytułu dostaw i usług: 2 044 045.32 721 930,34 286 914,99 296 020,91 86 971,23 47 574,84 4 448,37

- do 12 miesięcy 2 044 045.32 721 930,34 286 914,99 296 020,91 86 971,23 47 574,84 4 448,37

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

Zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

…   

…   

Zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

…   

…   

Z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 
społecznych 16 691,37 13 058,96 13 058,96 0,00 0,00 0,00 0,00

 - z tyt. VAT 1 358,54 1 358,54 1 358,54

 - z tyt. PIT 8 736,00 7 638,00 7 638,00   

 - z tyt. ZUS 3 896,83 4 062,42 4 062,42  

- z tyt. pozostałych podatków 2 700,00 0,00 0,00

Z tytułu wynagrodzeń 11 163,30 663,70 663,70 0,00 0,00 0,00 0,00

- nie wypłacone wynagrodzenia 11 163,30 663,70 663,70 

…   

Inne 26 643,56 31 304,23 31 304,23 0,00 0,00 0,00 0,00

- kaucje 25 065,91 25 065,91 25 065,91

- pozostałe 1 577,65 6 238,32 6 238,32

…   

Razem 2 133 844,68 803 627,33 368  611,98 296 020,91 86 971,23 47 574,84 4 448,37
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Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności) 01.01.2010 - 31.12.2010 01.01.2011 - 31.12.2011 

przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym: 11 119 013,71 12 182 557,92

- usługi
…
…
…

11 119 013,71 12 182 557,92

przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym: 25 534,36 119 203,34

 - ze sprzedaży towarów 
 - ze sprzedaży materiałów

25 534,36 119 203,34

Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi: 378 121,99 795 020,38

 - sprzedaż produktów 
 - sprzedaż usług 

 - sprzedaż towarów 
 - sprzedaż materiałów

378 121,99
 
 

795 020,38

 

RaZeM 11 144 548,07 12 301 761,26

Wyszczególnienie 01.01.2010 - 31.12.2010 01.01.2011 - 31.12.2011 

Koszty według rodzaju 12 050 469,30 12 142 936,68

- amortyzacja
- zużycie materiałów i energii

- usługi obce
- podatki i opłaty
 - wynagrodzenia

 - ubezpieczenia i inne świadczenia
 - pozostałe koszty rodzajowe

140 942,01
436 360,79 

10 682 828,03 
12 157,87 

608 226,28 
10 541,95

 159 412,37

109 410,52
618 621,31

10 307 946,47
10 989,80

938 205,58
14 152,00

 143 611,00

Koszty według rodzaju razem 12 050 469,30 12 142 936,68

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) 

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)   

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 12 050 469,30 12 142 936,68

Struktura terytorialna 01.01.2010 - 31.12.2010 01.01.2011 - 31.12.2011 

przychody ze sprzedaży produktów i usług razem, w tym: 11 119 013,71 12 182 557,92

Kraj
Eksport

10 696 013,71
423 000,00

11 337 299,06
845 258,86

przychody ze sprzedaży towarów i materiałów razem, w tym: 25 534,36 119 203,34

Kraj
Eksport

25 534,36 110 067,37
9 135,97

Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi: 378 121,99 795 020,38

1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług 
Kraj 

Eksport

378 121,99
378 121,99 

 

795 020,38
795 020,38

  

2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 
Kraj 

Eksport

0,00 0,00

RaZeM 11 144 548,07 12 301 761,26

 
MEDIACAP SA Warszawa, ul. Bema 65

 5.1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota nr 24: Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 

Nota nr 25: Koszty według rodzaju 
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Wyszczególnienie 01.01.2010 - 31.12.2010 01.01.2011 - 31.12.2011 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 6 452,30 0,00

- Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
…
…

6 452,30
 

II. dotacje 0,00 0,00

 …  
 …   

III. Inne przychody operacyjne 15 418,85 8 209,24

- Z tyt. lasingu zwrotnego 
- Uzyskane odszkodowania 
- Rozwiązanie odpisów aktualizujących na należności 
- Spisanie przedwanionych zobowiązań 
- Rozwiązanie rezerw 
- Zaokrąglenia VAT i inne

10 489,11

2 885,02
2 042,40 

2,32 

 
3 681,74
1 820,26
2 704,92 

2,32 

RaZeM 21 871,15 8 209,24

Wyszczególnienie 01.01.2010 - 31.12.2010 01.01.2011 - 31.12.2011 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 15 485,45

- Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
…
…  

15 485,45

 

II. aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00

…  
…   

III. Inne koszty operacyjne 781,38 14 543,60

- Utworzone rezerwy na należności 
- Kary, grzywny i odszkodowania 
- Darowizny 
- Odpisane należności 
- Zaokrąglenie VAT i inne

675,30
106,08

11 000,00 
3 539,77

3,83

RaZeM 781,38 30 029,05

 
MEDIACAP SA Warszawa, ul. Bema 65

 

Nota nr 26: pozostałe przychody operacyjne 

Nota nr 27: pozostałe koszty operacyjne 
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Wyszczególnienie 01.01.2010 - 31.12.2010 01.01.2011 - 31.12.2011 

I. dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00

- 
w tym od jednostek powiazanych: 
-

0,00 0,00 

II. Odsetki 50 267,81 42 650,62

- bankowe 
- 
w tym od jednostek powiązanych 
-

50 267,81

0,00 
 

42 650,62

0,00 
 

III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00

-
-

IV. aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00

-
-

V. Inne 489,34 0,00   

-
-inne 489,34 0,00

RaZeM 50 757,15 42 650,62

Wyszczególnienie 01.01.2010 - 31.12.2010 01.01.2011 - 31.12.2011 

I. Odsetki 33 512,99 31 452,25

- odsetki budżetowe 
- odsetki od zobowiązań 
- odsetki od kredytów bankowych 
- odsetki od leasingu finansowego 
- 
w tym od jednostek powiazanych: 
-

27 108,60
2 536,06

3 868,33

0,00

27 940,11
665,04

0,83
2 846,27

0,00

II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00

- 
-   

III. aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00

-
-

IV. Inne koszty finansowe 10 790,96 14 352,38

- ujemne różnice zrealizaowane 
- prowizje bankowe

10 790,96 12 835,38
 1 517,00

RaZeM 44 303,95 45 804,63

 
MEDIACAP SA Warszawa, ul. Bema 65

 

Nota nr 28: przychody finansowe 

Nota nr 29: Koszty finansowe 
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Wyszczególnienie 01.01.2010 - 31.12.2010 01.01.2011 - 31.12.2011

I. amortyzacja 140 942,01 109 410,52

amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych 
amortyzacja środków trwałych

47 502,36 
93 439,65

27 702,80 
81 707,72

II. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z: -46 399,48 -39 804,35

odsetki zapłacone od udzielonych pożyczek 
odsetki zapłacone od leasing 
odsetki otrzymane 
odsetki od dłużnych papierów wartościowych 
odsetki zapłacone od długoterminowych należności 
dywideny otrzymane 
odsetki naliczone od udzielonych pożyczek 
odsetki naliczone od kredytów i pożyczek

3 868,33
-50 267,81

 

2 846,27
-42 650,62

 

III. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z: -6 452,30 15 485,45

przychody ze sprzedaży wartości niemataterialnych i prawnych 
wartość netto sprzedanych wartości niematerialnych i prawnych 
przychody ze sprzedaży środków trwałych 
wartość netto sprzedanych środków trwałych 
wartość netto zlikwidowanych aktywów trwałych 
przychody ze sprzedaży aktywów finansowych 
wartość netto sprzedanych aktywów netto

-17 521,47 
11 069,17 

  
15 485,45 

IV. Zmiana stanu rezerw wynika z następujących pozycji: -964 138,61 -35 178,55

zmiana stanu rezerw wynikająca z bilansu -964 138,61 -35 178,55

V. Zmiana stanu zapasów wynika z następujących pozycji: 0,00 0,00

zmiana stanu zapasów wynikająca z bilansu 
przesunięcia do/ze środków trwałych   

VI. Zmiana należności wynika z następujących pozycji: -309 268,26 2 205 636,17

zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu 
zmiana stanu należności długoterminowych wynikająca z bilansu 
korekta o dopłaty do kapitału 
korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych 
korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji niefinansowych 
korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji finansowych

-309 268,26 2 205 636,17

VII.
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynika
z następujących pozycji: -378 429,93 1 145 105,27

zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikająca z bilansu 
korekta o zmianę stanu leasingu kt 
korekta z tytułu kompensaty dopłat i zobowiązań 
korekta o zmianę zobowiązania z tyt. niewypłaconej dywidendy 
korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych 
korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia aktywów finansowych

-388 643,66 
10 213,73 

1 143 736,30 
1 368,97 

VIII. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wynika z następujących pozycji: -160 406,65 31 513,92

zmiana stanu długoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów 
zmiana stanu krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów 
zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych pasywnych

-160 406,65 31 513,92

IX. Na wartość pozycji „inne korekty“ składają się: 0,00 -4 351,00

Skup akcji pokryty z zapasowego -4 351,00

 
MEDIACAP SA Warszawa, ul. Bema 65

 

Nota nr 30 : Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych 
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 01.01.2010 - 31.12.2010 01.01.2011 - 31.12.2011 

 przychody bilansowe   

1.
2.
3.
4.

Sprzedaż produktów i usług 
Pozostałe przychody operacyjne 
Pozostałe przychody finansowe 
Zyski nadzwyczajne

11 144 548,07 
21 871,15 
50 757,15 

0,00

12 301 761,26 
8 209,24 

42 650,62 
0,00

 Razem 11 217 176,37 12 352 621,12

przychody  zwiększające podstawę opodatkowania

1.
2.
3.
4.

Razem 0,00 0,00

przychody  wyłączone z podstawy opodatkowania   

1.
2.
3.
4.

Przychód z leasingu operacyjnego opodatkowany w 2007 r 
Niezralizowane różnice kursowe z wyceny konty dewizowych 
Zarachowane odsetki od lokaty 
Zmniejszenie odpisów aktualizacyjnych niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów

10 489,11 
10,28 

1 884,41 
 55,87 

1 884,67 
3 681,74

Razem 12 383,80 5 622,28

pRZYcHOdY pOdLeGaJĄce OpOdaTKOWaNIU 11 204 792,57 12 346 998,84

 Koszty bilansowe   

1.
2.
3.
4.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej 
Koszty pozostałej działalności operacyjnej 
Koszty działalności finansowej 
Starty nadzwyczajne

12 069 261,06 
781,38 

44 303,95 
0,00

12 240 283,89
30 029,05
45 804,63

0,00

 Razem 12 114 346,39 12 316 117,57

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Składki ZUS płatnika opłacone w roku następnym 
Koszty nieprawidłowo udokumentowane (paragony) 
Ujemne różnice kursowe niezrealizowane 
Odpisy aktualizacyjne na należności 
Koszty reprezentacji 
Niewypłacone wynagrodzenia za prace zlecone osobom fizycznym 
Odsetki budżetowe 
VAT nieodliczony w czasie 
Amortyzacja rachunkowa środków trwałych 
Amortyzacja od leasingu finansowego 
Inne koszty niestanowiace kosztów uzyskania przychodów 
Darowizny 
Spisane nalezności przedawnione 
Dobrowolne składki na rzecz organizacji 
Likwidacja środka trwałego

 8 382,53 
 
 

22 773,72 
18 995,00 
27 108,60 

449,43 
40 378,71 
25 088,00 
6 109,66 

  
675,30 

53 473,75 
6 548,38

1 609,73
21 301,26

 
 

25 280,94
60 583,41
27 940,11

27,95
7 165,02

44 284,92 
  

11 000,00 
3 539,77

48 686,40
15 485,45

Razem 209 983,08 266 904,96

Inne korekty kosztów podatkowych   

1.
2.
3.

Opłaty leasingowe 
Składki ZUS płatnika zapłacone z roku bieżącego 
Wypłacone w 2009 r wynagrodzenia za prace zlecone niezaliczone do kosztów 

79 554,90 
0,00 

2 717,00

35 590,45 
0,00 

16 797,00

Razem 82 271,90 52 387,45

RaZeM KOSZTY pOdaTKOWe 11 986 635,21 12 101 600,06

Zmniejszenia podstawy opodatkowania

1. Rozliczenie straty z 2009 245 399,00

Razem 0,00 245 399,00

podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych -781 843,00 0,00

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych 
Podatek dochodowy (zobowiązanie)

0,19 
-148 550,00

0,19 
0,00

podatek odroczony i inne, w tym: -3 932,00 35 178,00

1.
2.
3.
4.

Przypis podatkowy 
Zmiana aktywa z tytułu podatku odroczonego
Zmiana rezerwy z tytułu podatku odroczonego 
Zwrot podatku 2007

148 550,00 
-148 550,00

 
-3 932,00

34 809,00
369,00

 

RaZeM pOdaTeK dOcHOdOWY -152 482,00 35 178,00

pozostałe obciążenia wyniku finansowego 0,00 0,00 

 
MEDIACAP SA Warszawa, ul. Bema 65

 

Nota nr 31: Rozliczenie głównych pozycji rózniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym                                                                             

od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto



60 mediacap Sa 

RapORT 2011
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6.1 INFORMACJE O PRZECIĘTNYM W ROKU OBROTOWYM ZATRUDNIENIU, WYNAGRODZENIU 
  
Nota nr 32: Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 

  

 
6.2 WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA LUB PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA 
     
Nota nr 34: Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych

 
6.3 INFORMACJE O ZMIANACH ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Nota nr 35: przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod 

wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ 

na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy  jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę 

wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym     

Nota nr 33: Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych 

osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek 

handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy     

Grupy zawodowe 01.01.2010 - 31.12.2010 01.01.2011 - 31.12.2011

1. Pracownicy produkcyjni   

2. Pracownicy nieprodukcyjni 3,00 2,00

Razem 3,00 2,00

Wyszczególnienie 01.01.2011 - 31.12.2011

1. Obowiązkowe badania rocznego sprawozdania finansowego 18 000,00 

2. Inne usługi poświadczające  

3. Usługi doradztwa podatkowego

4. Pozostałe usługi  

Razem 18 000,00

Wyszczególnienie
Wpływy na sumę 

bilansową
Wpływy na wynik lat 

poprzednich
Wpływ na wynik roku 

bieżącego

1. Zmiana sposobu księgowania rozliczeń międzyokresowych kosztów 0,00 0,00 0,00

2.   

3.  

4.  

Wyszczególnienie 01.01.2010 - 31.12.2010 01.01.2011 - 31.12.2011

1. Organy zarządzające 66 400,00 84 000,00

2. Organy nadzorujące 68 600,00 61 375,00

3. Organ administrujący

Razem 135 000,00 145 375,00
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7.1 INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI 
  
Nota nr 36: Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi  

 
 

8.1 DODATKOWE INFORMACJE 
  
Nota nr 37: dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte 

do ich wyceny  

Spółka

Należności Zobowiązania przychody Koszty

Stan na 31.12.2011 Zakres od 01.01.2011 do 31.12.2011

JUICY Sp.z o.o. 
The Digitals Sp. z o.o.

Change Integrated Sp. z o.o. 
Change Communications Sp. z o.o. 

rankomat.pl 
DFF Coroporate Filip Friedmann

Marek Żołędziowski i Wspólnicy Sp. Komandytowa 
Scholz & Friends Warszawa Sp.z o.o. 

Change Communications Warsaw Sp. z o.o.

  
1 722,00 
8 323,57 

615,00 
232 623,07 

3 322,33 
 

10 199,81 
496 388,08 

984,00
12 228,67
1 450,81 
3 690,00

32 462,62
152 492,68

17 467,01
78 901,61 
11 288,04 

192 722,90 

339 606,44
155 034,38

531 545,83
56 755,85 
5 500,00

5 750,00
364 311,50
17 219,94 

pozycja bilansowa lub rachunku zysków i strat Rodzaj waluty Wartość kursu Nr tabeli Data

Zobowiązania i należności z tyt. dostaw i usług EUR 4,4168 252/A/NBP/2011 30.12.2011

Miejscowość: Warszawa, 30 marca 2012

Sprawozdanie sporządziła:

Anna Sulik    Jacek Olechowski   Edyta Gurazdowska
Główna Księgowa    Prezes Zarządu   Członek Zarządu
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3. oświadcZenie ZarZądu w Sprawie podMiotu uprawnionego do  

 badania SprawoZdania finanSowego

Zarząd Spółki MEDIACAP SA oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań 

finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, został 

wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, 

dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej 

i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Miejscowość: Warszawa, 30 marca 2012

 

Jacek Olechowski   Edyta Gurazdowska
Prezes Zarządu   Członek Zarządu
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4. oświadcZenie ZarZądu w Sprawie rZeteLności SporZądZenia 

 SprawoZdania finanSowego

Zarząd Spółki MEDIACAP SA oświadcza, że według swojej najlepszej wiedzy, sprawo-

zdanie finansowe za 2011 i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisa-

mi obowiązującymi Spółkę MEDIACAP SA, oraz że przedstawione dane odzwierciedlają 

w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki MEDIACAP SA 

oraz jego wynik finansowy. Ponadto Zarząd Spółki MEDIACAP SA oświadcza, że spra-

wozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis 

podstawowych zagrożeń i ryzyk

Miejscowość: Warszawa, 30 marca 2012

 

Jacek Olechowski   Edyta Gurazdowska
Prezes Zarządu   Członek Zarządu
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1. dane ewidencyjne

Spółka MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (kod 01-244), ul. Bema 65, powstała 

w wyniku przekształcenia spółki EM LAB Sp. z o.o. wpisanej do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000133305, powstałej zgodnie z aktem notarialnym 

Rep. A nr 1697/98 z 05 marca 1998. Przekształcenie nastąpiło zgodnie z przepisami 

Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników 

EM LAB Sp. z o.o. z dnia 12 lutego 2008. Statut MEDIACAP SA został przyjęty aktem 

notarialnym Rep. A nr 3028/2008 w dniu 12 lutego 2008. Data rejestracji w KRS  nazwy  

MEDIACAP SA – 30 sierpnia 2010. Zgodnie ze Statutem czas trwania działalności Spółki 

jest nieograniczony. Ostatnia zmiana statutu Spółki miała miejsce 18 stycznia 2011, 

Rep. A nr 456/2011.

W dniu 23 lutego 2010 Spółka nabyła 75% udziałów w Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. 

Spółka Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. powstała w 2001. Siedziba Spółki mieści 

się w Warszawie przy ul. Bema 65. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców pod 

numerem KRS 0000031134. Wpisu dokonał Sąd Rejonowy w Warszawie XVI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25 lipca 2001. 

2. ZarZąd Spółki Mediacap oraZ Spółek ZaLeŻnych

MEDIACAP SA

Od dnia 23 lutego 2010 Zarząd Spółki składał się z:

Jacek Olechowski  Prezes Zarządu  

Edyta Gurazdowska Członek Zarządu

Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. 

Na dzień 31 grudnia 2010 Zarząd Spółki składał się z:

Joanna Hurda Prezes Zarządu 

Jarosław Wiewiórski Członek Zarządu 

Od dnia 31 maja 2011 do 28 sierpnia 2011 Zarząd Spółki składał się z:

Joanna Hurda Prezes Zarządu 

Od dnia 29 sierpnia 2011 Zarząd Spółki składa się z:

Marcin Jeziorski Prezes Zarządu 
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3. Rada NadZORcZa Mediacap oraZ Spółek ZaLeŻnych

Na dzień 31 grudnia 2010 Rada Nadzorcza MEDIACAP SA składała się z:

Hubert Janiszewski Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Tomasz Grzybowski Członek Rady Nadzorczej 

Julian Kozankiewicz Członek Rady Nadzorczej 

Jacek Welc Członek Rady Nadzorczej 

Marek Żołędziowski Członek Rady Nadzorczej 

Od dnia 18 stycznia 2011 Rada Nadzorcza składa się z:

Hubert Janiszewski Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Filip Friedmann Członek Rady Nadzorczej 

Piotr Kuc Członek Rady Nadzorczej 

Jacek Welc Członek Rady Nadzorczej 

Marek Żołędziowski Członek Rady Nadzorczej

Od dnia 23 lutego 2010 Rada Nadzorcza Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. składa się z:

Filip Friedmann Członek Rady Nadzorczej 

Jacek Olechowski Członek Rady Nadzorczej 

Christian Tiedemann Członek Rady Nadzorczej
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Udziałowcy Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o.

Udziałowiec Liczba posiadanych udziałów Wartość udziałów
Procentowy udział posiadanych 

akcji w głosach

MEDIACAP SA 75 37 500,00 75%

Scholz & Friends Group GmbH 25 12 500,00 25%

35%

28% pOSella limiTed

fRiNaNTi limiTed

16% veRSaliN limiTed

15%

BRe wealTh maNagemeNT Sa6%

pOZOSTali (pOwYżej 5% OgólNej

licZBY głOSów Na wZa)

4. akcjonariat Spółki

Na dzień 31 grudnia 2011 według informacji posiadanej przez Spółkę akcjonariat 

przedstawiał się następująco:

Spółka na dzień 31 grudnia 2011 posiadała 144 138 własnych akcji.

Imię i nazwisko Liczba posiadanych akcji Procentowy udział Procentowy udział
(lub Nazwa) stan na dzień posiadanych akcji posiadanych akcji
 31.12.2011 w kapitale zakładowym w głosach na WZA

Posella Limited 3 136 453 28,17% 28,17%

Versalin Limited 1 738 837 15,62% 15,62%

Frinanti Limited 1 684 057 15,12% 15,12%

BRE Wealth Management SA 693 734 6,23% 6,23%

Pozostali (poniżej 5% ogólnej
liczby głosów na WZA) 3 881 799 34,86% 34,86%

SUMA 11 134 880 100,00% 100,00%
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5. opiS dZiałaLności

Grupa MEDIACAP SA prowadziła w 2011 działalność gospodarczą przede wszystkim 

w trzech segmentach:

A. planowaniu i realizacji wielokanałowych strategii reklamowych (w ramach spółki 

zależnej Scholz & Friends Warszawa). Przychody z tego typu usług stanowiły 40% 

całkowitych przychodów grupy.

B. kompleksowej realizacji imprez masowych i promocyjnych (event marketing), 

bezpośrednio w ramach spółki MEDIACAP SA. Przychody z tego typu usług stanowiły 

53% całkowitych przychodów grupy.

C. realizacji działań z zakresu niestandardowej reklamy zewnętrznej (tzw. ambient 

media), bezpośrednio w ramach spółki MEDIACAP SA Przychody z tego typu usług 

stanowiły 7% całkowitych przychodów grupy.

 

a) Określenie segmentów działalności Grupy MEDIACAP SA

Kluczowe segmenty działalności spółek grupy to:

 

planowanie i realizacja wielokanałowych strategii reklamowych, czyli przygotowywanie 

analiz rynkowych a następnie opracowywanie planów kampanii reklamowych 

z wykorzystaniem mass mediów (tv, internet, prasa, radio, reklama zewnętrzna 

i kinowa, w tym ambient media) i ich realizacji (w tym produkcja treści reklamowych, 

produkcja materiałów reklamowych, itp);

Kompleksowe realizacje eventowe, czyli organizacja wydarzeń promocyjnych, 

w szczególności organizacja imprez małych oraz masowych (w przypadku wydarzeń 

na świeżym powietrzu powyżej 1000 osób), zarówno biletowanych, jak i z wolnym 

wstępem, w których marka sponsora gra istotną rolę i jest mocno komunikowana 

do zgromadzonych;

prowadzenie działań z zakresu niestandardowej reklamy zewnętrznej, czyli prowa-

dzenie ogólnopolskich i regionalnych akcji z wykorzystaniem nietypowych nośników 

reklamy zewnętrznej w ramach przestrzeni miejskiej. Działania te często uzupełnione 

są o akcje promocyjne prowadzone przez hostessy i promotorów;  
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działania promocyjne z udziałem promotorów oraz hostess, czyli działania prowadzone               

w centrach handlowych, w przestrzeni miejskiej (na ulicach) oraz w innych lokalizacjach 

o dużym natężeniu ruchu ludzi, polegające na rozdawaniu próbek produktów 

(sampling), ulotek lub zbieraniu informacji (ankietowaniu) od przechodniów;

Opracowywanie strategii eventowych, czyli tworzenie koncepcji oraz mierzenie 

efektów organizacji eventów dla klientów w obszarach business to business oraz 

business to consumer;

działania z zakresu wsparcia sprzedaży, czyli tworzenie działań oraz animacji, 

pozwalających nawiązać interakcje z konsumentami oraz wspomóc sprzedaż 

produktów i usług;

Budowa baz danych, czyli zbieranie bazy danych konsumentów podczas wydarzeń 

promocyjnych lub podczas promocji sprzedażowych, w celu wykorzystania jej do 

sprzedaży usług lub produktów klienta;

Organizacja działań incentive, czyli działania polegające na organizacji zagranicznych 

oraz krajowych wyjazdów, będących częścią programu motywacyjnego dla pracowni-

ków lub partnerów handlowych klienta;

Organizacja konferencji i wydarzeń prasowych, czyli organizowanie konferencji 

prasowych prezentujących nowe produkty oraz usługi przed gronem zaproszonych 

dziennikarzy oraz przedstawicieli mediów.

Ze względu na fakt, iż umowy z klientami na ogół zawierane są na świadczenie pełnych 

pakietów usług z zakresu marketingu (obejmujących co najmniej kilka rodzajów usług 

spośród wymienionych powyżej), nie jest możliwe sporządzenie struktury przychodów 

ze sprzedaży w tak szczegółowym podziale na rodzaje świadczonych usług. 

Również w zakresie sprawozdawczości wewnętrznej (rachunkowość zarządcza) Spółka 

traktuje wszystkie świadczone przez siebie usługi jako objęte jednym segmentem 

działalności.
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b) Określenie głównych aktywności grupy MEDIACAP w 2011 w powiązaniu z klientami

W 2011 do klientów Spółki zaliczały się takie firmy, jak (w porządku alfabetycznym):

 

Firma: alshaya poland Sp. z o.o. (właściciel marki Mothercare)

Branża: Odzież 

 

W pierwszej połowie roku 2011 Spółka wraz ze spółką zależną Scholz & Friends 

Warszawa Sp. z o.o., po wygranym przetargu na obsługę reklamową promocji otwarć 

dwóch sklepów wielkoformatowych marki Mothercare, zrealizowała kampanię marke-

tingu zintegrowanego. W ramach działań przeprowadzona została kampania ATL (radio, 

prasa, outdoor), BTL (promocja i wsparcie w miejscu sprzedaży), działania w internecie 

(komunikacja, mailingi, social media), działania typu ambient oraz organizacja eventów 

otwarciowych.

 

Firma: British american Tobacco polska Trading Sp. z o.o.

Branża: FMcG – papierosy

 

EM LAB został wybrany przez British American Tobacco do stałej współpracy na zasa-

dach agencji wspierającej w ramach przetargu zakończonego w Q1 2011 roku.

W ciągu całego roku EM LAB zrealizował dwie konferencje dla sprzedawców firmy 

British American Tobacco, związane z wprowadzeniem nowego wariantu papierosów 

Vogue, doroczną konferencję dla pracowników całej firmy w Sopocie oraz wewnętrzne 

eventy świąteczne dla pracowników BAT. EM LAB odpowiedzialny był za organizację 

ww. spotkań.

 

Firma: caspar asset Management Sa

Branża: doradztwo finansowe

 

Spółka zależna Scholz & Friends Warszawa Sp.  z o.o. przygotowała projekt strony 

internetowej.

 

Firma: cHI polska Sa (właściciel marki coffeeheaven)

Branża: Retail
 

EM LAB zrealizował kampanię promocyjną, z zakresu ambient mediów, wspierającą 

pilotażowy projekt marki Coffeeheaven mający na celu wprowadzenie automatów 

z kawą do sieci stacji benzynowych Shell. Program przeprowadzony został testowo 

na łącznie 10 stacjach w okolicy Warszawy. EM LAB odpowiedzialny był za branding  
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stacji informujący o obecności Coffeeheaven. Spółka także produkowała dla Klienta 

materiały POS wspierające wprowadzenie w sieci programu lojalnościowego.

Firma: Frito Lay poland Sp. z o.o. 

Branża: FMcG

 

Spółka zależna Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. w ramach obsługi marki Mr Snaki 

należącej do portfolio Frito Lay przygotowała projekty nowych wariantów w portfolio 

dla Mr. Snaki DeMonki.

Firma: Fundacja Instytut Jakości w edukacji

Branża: Organizacja pożytku publicznego

 

Na jesieni 2011 roku EM LAB zorganizował Galę Językową inaugurującą ogólnopolską 

kampanię społeczną „Język to podstawa. Ucz się języków”. Wśród 300 zaproszonych 

gości obecni byli między innymi ambasadorzy Wielkiej Brytanii, Austrii oraz Republiki 

Federalnej Niemiec, reprezentanci władz oświatowych i samorządowych oraz instytucji 

edukacyjnych, a także przedstawiciele uczelni wyższych, środowisk naukowych i biznesu.

 

Firma: Google poland Sp. z o.o. 

Branża: Informatyka

 

W 2011 roku EM LAB przeprowadził szereg projektów dla firmy Google Poland – realizo-

wanych w ramach stałej współpracy z tym Klientem.

Agencja kontynuowała rozpoczęty na jesieni 2010 roku cykl eventów skierowanych do 

przedsiębiorców i studentów pod hasłem Internetowa Rewolucja – odbyły się kolejne 

3 eventy. Spółka zorganizowała duże spotkanie branżowe dla kreatywnych i dyrek-

torów artystycznych Creative Sandbox, roadshow trucka Google w ramach kontynuacji 

projektu Internetowa Rewolucja oraz bardzo liczne eventy dla partnerów firmy Google 

i konferencje promujące nowe produkty Google.

Firma: LUX Med Sp. z o.o. 

Branża: Medycyna

 

W 2011 roku EM LAB pozyskał do współpracy nowego Klienta – Grupę LUX MED. 

Agencja zrealizowała kilka akcji z zakresu ambient mediów oraz field marketingu, 

wspierających promocję produktów i usług Grupy LUX MED. Spółka wspierała też LUX 

MED przy obecności marki na lokalnych imprezach i piknikach, na których LUX MED 
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prezentował swoje usługi. Spółka była też odpowiedzialna za obecność Klienta podczas 

33 Maratonu Warszawskiego gdzie za pośrednictwem EM LAB był jednym ze spon-

sorów eventu, a także zapewniał zabezpieczenie medyczne imprezy.

Firma: Grupa Onet.pl Sa 

Branża: Media

 

W okresie jesiennym 2011 dla marki Onet została przeprowadzona kampania „Świat 

w zasięgu ręki”. Kampania została oparta na nowopowstałej platformie komunikacji 

związanej z nową identyfikacją wizualną Onetu, wprowadzoną w drugiej połowie 

ubiegłego roku.

Spółka zależna Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. odpowiedzialna była za kreację 

i produkcję ATL’owej części kampanii. Agencja przygotowała kreację telewizyjną i lay-

outy prasowe, z których powstały materiał został zaadaptowany do pozostałych kanałów 

komunikacji.

 

Firma: Hyundai Motor poland Sp. z o.o.

Branża: Samochodowa

 

EM LAB w ramach współpracy z klientem zorganizował cykl ekspozycji nowego modelu 

i40 w 12 wybranych, największych galeriach handlowych w Polsce. Akcja miała na celu 

promocję nowego modelu oraz zapisy na jazdy testowe u lokalnych dealerów Hyundai. 

Spółka zorganizowała dla Klienta także akcję Before Service, mającą na celu promocję 

działu after sales marki. W ramach kampanii spółka przeprowadziła cykl 15 akcji 

serwisowych na parkingach wybranych centrów handlowych w 8 największych miastach. 

EM LAB zorganizował również potrójną premierę samochodów marki Hyundai Motor 

Poland, w trakcie 3 dniowego eventu zaprezentowano modele: i40, Veloster, Elantra 

w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą – event skierowany był do dziennikarzy jak również 

Klientów flotowych. Każdy z uczestników miał możliwość odbycia jazd testowych. 

Agencja w ramach współpracy z Hyundai Motor Poland Oficjalnym Partnerem 

EURO 2012 zorganizowała event losowania grup EURO pod Pałacem Kultury i Nauki 

w Warszawie, w strefie Klienta goście mogli zobaczyć ekspozycję jednego z modeli 

Klienta, wziąć udział w konkursach i innych specjalnie na tę okazję przygotowanych 

atrakcjach.
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Firma: IKea Retail Sp. z o.o.

Branża: Retail

 

Spółka zależna Scholz & Friends Warszawa w pierwszym kwartale 2011 roku 

przygotowała komunikację dla IKEA Retail Sp. z o.o. w ramach kampanii „IKEA 

– kuchnie dobrze dopasowane”.

 

Firma: Mercedes-Benz polska Sp. z o.o. 

Branża: Motoryzacyjna

 

Spółka zależna Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. projektowo kontynuowała 

obsługę Mercedes-Benz Polska w zakresie promocji samochodów dostawczych jak 

i ciężarowych. W ramach współpracy agencja wzięła udział w procesie przygotowania 

strategicznego i produkcyjnego związanego z planowanymi kampaniami komunikacyj-

no-promocyjnymi dla marki Mercedes Benz dla aut dostawczych i osobowych.

 

Firma: Lufthansa  (za pośrednictwem domu mediowego Mindshare polska Sp. z o.o.) 

Branża: Lotnictwo

 

EM LAB zrealizował akcję ambientową, wspierającą kampanię Lufthansy, promującą 

loty z Warszawy do Mediolanu. Agencja prowadziła działania w czterech renomowa-

nych sieciach kawiarni na terenie Warszawy. Akcja prowadzona była na zlecenie domu 

mediowego Mindshare Polska i była ona częścią większej kampanii outdoorowo-am-

bientowej realizowanej przez Lufthansę

 

Firma: Netia Sa 

Branża: Telekomunikacja

 

Rok 2011 to kolejny rok współpracy z firmą Netia w zakresie obsługi rynku klientów 

korporacyjnych. W roku 2011 zrealizowane zostały eventy dla Klientów firmy Netia oraz 

zlecenia związane z obecnoscią firmy Netia na targach i konferencjach branżowych.

Na jesieni - już po raz trzeci z rzędu agencja EM LAB zorganizowała Kongres Biznes 

to Rozmowy. Gościem specjalnym wydarzenia była Randi Zuckerberg, wieloletnia 

dyrektor marketingu portalu Facebook. W programie kongresu znalazły się debaty 

z osobowościami biznesu oraz multimedialne sesje tematyczne dotyczące m.in.: Cloud 

Computing, Unified Communications czy Social Media. Kongres odbył się w Warszawie 

w Multikinie Złote Tarasy i zgromadził ponad 1300 gości.

 

  



75 mediacap Sa 

RapORT 2011

Firma: Oriflame poland Sp. z o.o.

Branża: FMcG / Kosmetyki

 

EM LAB zrealizował zlecenia dla marki Oriflame. Były to akcje prospektingowe w gale-

riach handlowych oraz na uczelniach wyższych o zasięgu ogólnopolskim, nastawione 

na pozyskanie nowych klientów/konsultantek. Agencja odpowiadała za zorganizowanie 

zgód na akcje i podpisanie umów, koordynację wszystkich ustaleń w danych lokaliza-

cjach oraz logistykę akcji.

Firma: p4 Sp. z o.o. (operator marki pLaY) 

Branża: Telekomunikacja

 

EM LAB zrealizował prestiżowe wydarzenie pod nazwą TEDxWarsaw 2011, którego 

głównym sponsorem była marka PLAY. EM LAB wspierał TEDxWarsaw już drugi rok 

z rzędu i występował w dwojakiej roli - jako partner eventu wspierał organizacyjnie 

to wydarzenie, a jednocześnie był firmą, która pozyskała do współpracy i obsługiwała 

głównego sponsora konferencji. 

Firma: pfizer polska Sp. z o.o.

Branża: Farmacja

 

EM LAB zrealizował zlecenie związane z produkcją filmów na potrzeby wewnętrzne 

Klienta.

Firma: polska akcja Humanitarna

Branża: Fundacja pożytku publicznego

 

Spółka zależna Scholz & Friends Warszawa w drugim kwartale 2011 roku w ramach 

kontynuacji współpracy z Polską Akcją Humanitarną, z myślą o pomocy dla zniszczonej 

przez trzęsienie ziemi i tsunami Japonii, stworzyła kampanię bannerową w internecie, 

obrazująca rozmiar zniszczeń oraz finansowy wymiar pomocy potrzebnej do ich 

naprawienia. Zrealizowane w kampanii interaktywne bannery pozwalały na przesuwanie 

wskaźnika przy pomocy kursora myszki – w ten sposób stopniowo „zmieniane” było 

zdjęcie zniszczonej miejscowości i ukazując jej fotografię sprzed katastrofy. Równo-

cześnie wraz z wirtualną „odbudową” miasta odbiorca mógł obserwować licznik 

podający kwotę potrzebną na odbudowę. 
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Firma: pGe Obrót Sa

Branża:  energetyka

 

Spółka zrealizowała zlecenie związane z produkcją materiałów BTL. 

Firma: pKp cargo Services Sp. z o.o. 

Branża: Logistyka

 

Spółka zrealizowała zlecenia związane z produkcją materiałów BTL/gadżetów. 

Firma: Sony poland Sp. z o.o. 

Branża: RTV / technologia

 

Spółka zależna Scholz & Friends Warszawa w 2011 roku kontynuowała współpracę 

z Sony Poland przeprowadzając drugą edycję kampanii radiowej „Ekoodpowedzialni”, 

stworzyła i przeprowadziła nadzór kreatywno-produkcyjny nad kampaniami radiowymi 

promującymi wybrane produkty z rodziny Sony. 

Firma: Tchibo Warszawa Sp. z o.o. 

Branża: FMcG

 

Spółka zależna Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. w 2011 roku kontynuowała 

współpracę w zakresie obsługi Tchibo Warszawa na rynku kawowym jak i wsparcia sieci 

sklepów detalicznych Tchibo. 

W zakresie rynku kawowego agencja prowadziła projekty dla marki Tchibo Exlusive, 

Davidoff Café, Davidoff Rich Aroma oraz działania wspierające marki Tchibo 

Espresso, Tchibo GS Crema. Spółka kontynuowała prace dotyczące wsparcia sprzedaży 

ekspresów do kawy Tchibo Cafissimo. W zakresie wsparcia reklamowego sieci sklepów 

detalicznych Tchibo, agencja przygotowała projekt sesji zdjęciowej do nowych wizu-

alizacji części barowej sklepów Tchibo, na których zaprezentowana jest oferta baru; 

kampanie otwarcia nowych regularnych sklepów Tchibo – w kilku miastach w Polsce 

oraz komunikacja wspierającą w prasie ogólnopolskiej sprzedaż kolekcji non food‘owych 

w sklepach Tchibo.

Agencja kontynuowała prowadzenie prac dotyczące promocji bieżącej oferty sklepów. 
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Firma: Złote Tarasy Sp. z o.o. 

Branża: Retail

 

Spółka zależna Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. w Q2 2011 wygrała przetarg na 

długofalową obsługę zintegrowanych działań dla Złotych Tarasów. Działania na rzecz 

centrum handlowego Złote Tarasy obejmowały przygotowanie nowej strategii komuni-

kacji, kreacji w ATL i obszarze direct, digital w tym social mediów, działań eventowych 

i ambient marketingu oraz rekomendacji działań mediowych. 

W ramach przetargu Agencja przedstawiła nową platformę komunikacyjna „Homo 

Urbanus” skierowaną do obecnych i przyszłych użytkowników Złotych Tarasów, wpisującą 

jeszcze silniej Złote Tarasy w miejski styl życia jej odbiorców. Całość działań opiera się 

na komunikacji „Złote Tarasy - Zew Miasta”. 

Natomiast agencja EM LAB przeprowadziła akcję ambientową polegającą na dotarciu 

z komunikatem reklamowym do grupy docelowej galerii handlowej Złote Tarasy. 

W ramach akcji spółka przeprowadziła kampanię z udziałem największej firmy kanap-

kowej w Warszawie która dostarcza codziennie kanapki i inne produkty wprost do 

największych biurowców w centrum miasta. Akcja polegała na oklejeniu produktów 

naklejkami z reklamą Złotych Trasów oraz na rozdawaniu przez sprzedawców darmowych 

magazynów Z – magazyny promocyjne Złotych Tarasów.  

c) Działania grupy MEDIACAP w związku z sytuacją rynkową

W 2011 działania Zarządu skupiły się na następujących głównych kwestiach:

	 •	 	Najważniejszymi	 celami	operacyjnymi	było	przywrócenie	 rentowności	w	 spółce	

zależnej Scholz & Friends Warszawa, poprzez zwiększenie sprzedaży przy jedno-

czesnym zachowaniu dyscypliny budżetowej oraz utrzymanie rentowności jed-

nostki głównej dzięki dalszej budowie przychodów z eventów i ambient mediów. 

Oba cele zostały zrealizowane: Scholz & Friends Warszawa przyniosła dodatni wy-

nik finansowy w Q4 2011 i osiągnęła przychody o 48,7 % wyższe niż w roku 2010. 

EM LAB zwiększył przychody o 10,4 % wobec poprzedniego roku i był zyskowny 

we wszystkich kwartałach roku.

	 •	 	Na	 poziomie	 strategicznym	 Zarząd	 zmuszony	 był	 zawiesić	 prace	 nad	 kolejną	

transakcją przejęcia, ze względu na trudną sytuację ekonomiczną spółki zależnej 

Scholz & Friends Warszawa, która miała negatywny wpływ na pozycję finansową 

grupy. Do realizacji strategii rozwoju przez przejęcia Zarząd powróci dopiero 

wtedy kiedy będzie miał realne szanse na pozyskanie finansowania, tj. według 

planów w drugim półroczu 2012.

	 •	 	Spółka	 kontynuuje	prace	 nad	 szukaniem	 synergii	 kosztowych	 i	 przychodowych 

w związku z nabyciem w 2010 roku pakietu większościowego w Scholz & Friends 

Warszawa Sp. z o.o. 
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6. iStotne wydarZenia w grupie Mediacap

 

18 stycznia  2011 – nastąpiła zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Z członkostwa 

w Radzie Nadzorczej zrezygnował Pan Tomasz Grzybowski oraz Pan Julian Kozankiewicz 

a powołani zostali Pan Piotr Kuc (przez WZA) oraz Pan Filip Friedmann (przez Posella 

Limited).

Skład Rady Nadzorczej po zmianach:

Hubert Janiszewski Przewodniczący Rady Nadzorczej

Filip Friedmann Członek Rady Nadzorczej

Piotr Kuc Członek Rady Nadzorczej

Jacek Welc Członek Rady Nadzorczej

Marek Żołędziowski Członek Rady Nadzorczej

4 marca 2011 – Zarząd otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy 

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie zmiany 

Statutu Spółki. Przedmiotowym postanowieniem Sąd dokonał wpisu w Krajowym 

Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców zmian w treści § 3., 4., 6., 7., 15., 16., 17., 

oraz 19. Statutu Spółki, które zostały zmienione na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 stycznia 2011. 

5 maja 2011 – wygranie przetargu przez spółkę zależną Scholz & Friends Warszawa 

Sp. z o.o. na dostawę usług o charakterze w pełni zintegrowanym, obejmujące działania 

typu above the line, below the line, direct i digital o planowanym budżecie w przedziale 

1-1,5 MLN PLN dla międzynarodowej korporacji, która nie była dotąd klientem spółki

26 maja 2011 – nabycie przez Członka Zarządu – Edytę Gurazdowską 500 akcji Spółki 

za cenę 400 PLN, to jest po cenie 0,80 PLN za jedną akcję; 1 284 akcji Spółki za cenę 

1 078,56 PLN, to jest po cenie 0,84 PLN za jedną akcję; 383 akcji Spółki za cenę 

329,38 PLN, to jest po 0,86 PLN za jedną akcję; 1264 akcji Spółki za cenę 1 074,40 PLN, 

to jest po 0,85 PLN za jedną akcję. Nabyte akcje stanowią 0,003081331% wszystkich 

akcji Spółki. Transakcje została dokonana na sesji zwykłej na rynku New Connect.

15 czerwca 2011 – nabycie przez Członka Zarządu – Edytę Gurazdowską 1 500 akcji Spółki, 

za cenę 1 170 PLN, to jest po cenie 0,78 PLN za jedną akcję. Transakcja została dokonana 

na sesji zwykłej na rynku New Connect.
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15 lipca 2011 – spółka blisko związana z Prezesem Zarządu – Jackiem Olechowskim 

– nabyła 106 374 akcji Spółki, za cenę 106 374,00 PLN (sto sześć tysięcy trzysta 

siedemdziesiąt cztery złote), czyli po cenie 1,00 PLN za jedną akcję zwiększając udział 

w spółce do 28,17%. Zakup nastąpił od spółki blisko związanej z Członkiem Rady 

Nadzorczej – Markiem Żołędziowskim co spowodowało zmniejszenie udziału Versalin 

 Properties Ltd w ogólnej liczbie głosów w Spółce do poziomu poniżej 15%.

Nabycie nastąpiło na podstawie umowy sprzedaży poza rynkiem NewConnect.

Zawiadomienia zawierały także następujące informacje w stosunku do Versalin Proper-

ties Ltd:(i) liczba akcji posiadanych przez Versalin Properties Ltd przed zmianą udziału: 

1 695 211 akcji, co stanowi 15,22% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających 

do 1 695 211 głosów, co stanowi 15,22% ogólnej liczby głosów w Spółce; (ii) liczba 

aktualnie posiadanych akcji: 1 588 837 akcji, co stanowi 14,27% kapitału zakładowego 

Spółki, uprawniających do 1 588 837 głosów, co stanowi 14,27% ogólnej liczby głosów 

w Spółce; (iii) żaden podmiot zależny od Versalin Properties Ltd nie posiada akcji Spółki; 

(iv) Versalin Properties Ltd nie zawarła umowy z osobami trzecimi, której przedmiotem jest 

przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki. 

Zawiadomienia zawierały także następujące informacje w stosunku do Posella Manage-

ment Ltd.: (i) liczba akcji posiadanych przez Posella Management Ltd. przed zmianą 

udziału: 3 030 079 akcji, co stanowiło 27,21% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających 

do 3 030 079 głosów, co stanowiło 27,21% ogólnej liczby głosów w Spółce; (ii) liczba 

aktualnie posiadanych akcji: 3 136 453, co stanowi 28,17% kapitału zakładowego Spółki, 

uprawniających do 3 136 453 głosów, co stanowi 28,17% ogólnej liczby głosów w 

Spółce, (iii) żaden podmiot zależny od Posella Management Ltd nie posiada akcji Spółki; 

(iv) Posella Management Ltd. nie zawarła umowy z osobami trzecimi, której przedmiotem 

jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.

Jacek Olechowski – Prezes Zarządu MEDIACAP SA bezpośrednio i pośrednio posiada 

3 502 923 akcji co stanowi 31,46% kapitału zakładowego Spółki.

18 lipca 2011 – spółka zależna Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. podpisała umowę 

na dostawę usług kreatywnych, strategicznych i produkcyjnych dla wiodącej międzyna-

rodowej korporacji z branży motoryzacyjnej. 

28 lipca 2011 – Spółka zawarła umowę z NETIA SA z siedzibą w Warszawie na kompleksową 

obsługę działań marketingowych operatora na rynku korporacyjnym. Szacowana wartość 

kontraktu wyniesie 3,7 miliona złotych brutto, na przestrzeni 12 miesięcy. Podpisana 

umowa jest kolejnym etapem współpracy rozpoczętej w 2009.
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28 sierpnia 2011 – Spółka zależna Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. podpisała umowę 

na długofalową obsługę zintegrowanych działań dla Złotych Tarasów. Działania na rzecz 

centrum handlowego Złote Tarasy obejmują przygotowanie nowej strategii komunikacji, 

kreacji w ATL i obszarze direct, digital w tym social mediów, działań eventowych i ambient 

marketingu oraz rekomendacji działań mediowych. Współpraca obejmuje 18 miesięcy.

29 sierpnia 2011 – Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Scholz & Friends Warsza-

wa Sp. z o.o. podjęło uchwałę o nałożeniu na MEDIACAP SA dopłat do kapitału spółki 

zależnej w wysokości 26.660 PLN na każdy udział posiadany przez MEDIACAP SA. Dopłaty 

są przeznaczone na kapitał rezerwowy spółki zależnej.

Suma dopłat do kapitału została uznana za znaczącą ze względu na przekroczenie 

wartości 10% kapitałów własnych zarówno Emitenta, jak i spółki zależnej.

29 sierpnia 2011 – Joanna Hurda złożyła rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Scholz 

& Friends Warszawa Sp. z o.o. Na mocy uchwały Rady Nadzorczej Scholz & Friends 

Warszawa Sp. z o.o. powołano Pana Marcina Jeziorskiego od dnia 29 sierpnia 2011 

roku do składu Zarządu Spółki na funkcję Prezesa Zarządu Spółki Scholz & Friends War- 

szawa Sp. z o.o.

Obecny skład Zarządu Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. jest następujący:

Marcin Jeziorski       Prezes Zarządu

Marcin Jeziorski jest jednym z najbardziej znanych menedżerów polskiej branży mar-

ketingowej. Do Scholz & Friends Warszawa przechodzi on bezpośrednio z powiązanej 

z MEDIACAP SA grupy Change Integrated, wcześniej zaś był dyrektorem zarządzającym 

303, agencji wchodzącej w skład grupy Young & Rubicam Brands (należącej do światowego 

holdingu WPP Group). Doświadczenie zdobywał w sieciowych agencjach D‘Arcy 

(obecnie G7) oraz Saatchi & Saatchi. Pracował dla takich marek, jak: Simplus, 36.6, 

Tymbark, Wirtualna Polska, Herbapol (Green Up), PTC (Era, Tak Tak), Warta, Kredyt Bank, 

Lexus, Hochland, „Dziennik“.

7 października 2012 – spółka zależna Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. wygrała prze-

targ na długofalową obsługę działań dla międzynarodowej firmy usługowej o wartości 

zleceń powyżej 2M.

Działania na rzecz tego klienta obejmują przygotowanie strategii komunikacji, kreacji ATL 

oraz rekomendacji działań mediowych. 
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10 października 2012 – spółka blisko związana z Członkiem Rady Nadzorczej Markiem 

Żołędziowskim – Versalin Properties Ltd zwiększyła udział w akcjonariacie do poziomu 

15,62% poprzez zawarcie umów nabycia 150 000 akcji spółki za cenę 105 000,00 PLN 

(sto pięć tysięcy złotych), czyli po cenie 0,70 PLN (siedemdziesiąt groszy) za jedną akcję. 

Podpisanie umów nabycia nastąpiło poza rynkiem NewConnect.

   

Zawiadomienia zawierały także następujące informacje w stosunku do Versalin Proper-

ties Ltd: (i) liczba akcji posiadanych przez Versalin Properties Ltd przed zmianą udziału: 

1 588 837 akcji, co stanowi 14,27% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających 

do 1 588 837 głosów, co stanowi 14,27% ogólnej liczby głosów w Spółce; (ii) liczba 

aktualnie posiadanych akcji 1 738 837 akcji, co stanowi 15,62% kapitału zakładowego 

Spółki, uprawniających do 1 738 837 głosów, co stanowi 15,62% ogólnej liczby głosów w 

Spółce; (iii) żaden podmiot zależny od Versalin Properties Ltd nie posiada akcji Spółki; (iv) 

Versalin Properties Ltd nie zawarła umowy z osobami trzecimi, której przedmiotem jest 

przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.
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7. wybrane dane finanSowe grupy Mediacap

Kursy przyjęte do przeliczenia danych finansowych

W przypadku danych bilansowych użyto średniego kursu NBP ustalonego na ostatni 

dzień okresu, którego dotyczą prezentowane dane.

W przypadku danych pochodzących z rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów 

pieniężnych użyto kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów podawanych przez 

NBP na ostatni dzień miesiąca wchodzącego w skład okresu sprawozdawczego.

pLN eUR

Wybrane dane finansowe

okres od 
01.01.2011

do 31.12.2011
Skonsolidowane

okres od 
01.01.2010

do 31.12.2010
Skonsolidowane

okres od 
01.01.2011

do 31.12.2011
Skonsolidowane

okres od 
01.01.2010

do 31.12.2010
Skonsolidowane

dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 20 081 148,31 15 800 292,66 4 875 366,80 3 955 412,97

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 228 393,47 -2 280 731,07 -298 233,38 -570 953,55

III. Zysk (strata) brutto -1 442 814,60 -2 388 411,34 -350 276,68 -597 910,01

IV. Zysk (strata) mniejszości -235 686,72 -242 309,14 -57 220,79 -60 659,17

V. Zysk (strata) netto -1 242 245,88 -1 702 448,19 -301 596,51 -426 187,40

X. Aktywa razem 6 142 490,43 7 622 966,30 1 390 710,57 1 924 845,67

XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 199 110,00 4 863 697,27 950 713,19 1 228 113,34

XIII. Kapitał własny razem 1 943 380,43 2 759 269,03 439 997,38 696 732,33

XIV. Liczba akcji 11 134 880 11 134 880 11 134 880 11 134 880

XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (wPLN/ EUR) -0,11 -0,15 -0,03 -0,04

XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (wPLN / EUR) 0,17 0,25 0,04 0,06

3,9603

średni na koniec okresu

2010 3,9946

średni w okresie

4,41682011 4,1189
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8. anaLiZa wyników finanSowych grupy Mediacap

Na koniec 2011 w stosunku do 2010 suma bilansowa sprawozdania jednostkowego 

zmalała o prawie 18%. Natomiast skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2011 

wykazuje sumę bilansową mniejszą o ponad 19%.

Wartość należności od jednostek powiązanych w ujęciu jednostkowym zmalała o około 

32% w stosunku do wartości na koniec 2010. Zmniejszenie się tej pozycji spowodowane 

jest spłatą pożyczki udzielonej przez MEDIACAP SA spółce zależnej Scholz & Friends 

Warszawa Sp. z o.o. Wartość należności od jednostek powiązanych w ujęciu skonsoli-

dowanym zmalała natomiast o około 16,5%. Należności od pozostałych jednostek 

zmniejszyły się w MEDIACAP SA o prawie 54%, natomiast w grupie zmniejszyły się 

o prawie 13%. Należności krótkoterminowe w zmalały o 48,5% w ujęciu jednostkowym, 

a w skonsolidowanym również zmalały, o nieco ponad 13%. Środki pieniężne i inne aktywa 

pieniężne w sprawozdaniu jednostkowym zmalały o około 53%, w skonsolidowanym 

o 56% porównując sprawozdania finansowe za 2011 i 2010. 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia w ujęciu jednostkowym zmniejszył się z poziomu za 2010 

39,46% do poziomu 26,31%. Określa on udział zobowiązań w finansowaniu działalności 

firmy. Im wyższy poziom tego wskaźnika tym wyższe ryzyko finansowe. Obserwuje się 

pozytywny, spadkowy trend tego wskaźnika, który w 2009 roku wyniósł 43,89% 

w MEDIACAP SA. Wskaźnik ogólnego zadłużenia w ujęciu skonsolidowanym natomiast 

uległ wzrostowi w stosunku do roku poprzedniego. Wynosi on 68,36% za rok 2011 

oraz 63,80% za rok 2010.

Wskaźnik szybkości obrotu zobowiązań uległ spadkowi w sprawozdaniu jednostkowym 

w stosunku do 2010 i wynosi za 2011 47 dni podczas gdy w raporcie za 2010 wskaźnik ten 

wynosił 58 dni. Wskaźnik ten wskazuje, że jednostka reguluje swoje zobowiązania średnio 

po około jednym i pół miesiącu (wskaźnik szybkości obrotu zobowiązań liczony był jako 

stosunek przeciętnego stanu zobowiązań do kosztów działalności operacyjnej). W ujęciu 

skonsolidowanym natomiast wskaźnik obrotu zobowiązań uległ niewielkiemu wzrostowi 

i wynosi 70 dni za 2011 rok w porównaniu do 66 dni za rok 2010. W ujęciu jednostkowym 

uległ również spadkowi wskaźnik obrotu należnościami który za 2011 wynosi 106 dni 

– w raporcie za 2010 wskaźnik ten wynosił 139 dni. Wskaźnik ten informuje, że Spółka 

otrzymuje zapłatę średnio po około trzech i pół miesiącach (wskaźnik obrotu należno-

ściami liczony był jak stosunek przeciętnego stanu należności do przychodów). W ujęciu 

skonsolidowanym również wskaźnik obrotu należnościami uległ spadkowi i wynosi 

za 2011 rok 89 dni w porównaniu do 118 dni za 2010 rok. Obserwuje się pozytywne 

spadkowe trendy obu wskaźników w ujęciu jednostkowym, które za 2009 rok wynosiły 

odpowiednio 59 dni dla zobowiązań i 162 dni dla należności. Sytuacja ta spowodowana 
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jest przede wszystkim stabilizacją obsługi głównego Klienta, co wiąże się z brakiem 

znaczących wahań w poziomach należności i zobowiązań. 

Wskaźnik płynności pierwszego stopnia w sprawozdaniu skonsolidowanym pozostał na 

zbliżonym poziomie do 2010 roku i wynosi 1,4. Wskaźnik płynności drugiego stopnia jest 

na tym samym poziomie, ponieważ spółka w ujęciu skonsolidowanym nie utrzymuje za-

pasów. Wartość wskaźników płynności bieżącej i szybkiej informuje, iż biorąc pod uwagę 

możliwość szybkiego spieniężenia całości aktywów bieżących Grupa jest w stanie pokryć 

140% zobowiązań krótkoterminowych bez konieczności upłynniania części aktywów 

trwałych. Wskaźnik płynności pierwszego stopnia liczony był jako stosunek aktywów obro-

towych do bieżących zobowiązań. W sprawozdaniu jednostkowym wskaźnik pierwszego 

stopnia wynosi 2,7 co oznacza, że środki obrotowe pozwalały na pokrycie prawie trzykrot-

nie zobowiązań bieżących.

Zmniejszył się udział aktywów obrotowych w aktywach ogółem w ujęciu jednostkowym 

z poziomu 84,96% do poziomu 48,40%. W ujęciu skonsolidowanym wartość udziału 

aktywów obrotowych w aktywach ogółem pozostał na zbliżonym poziomie co w 2010 roku 

i wynosi około 73%. Udział inwestycji krótkoterminowych w aktywach MEDIACAP SA 

uległ zmniejszeniu, z poziomu 17,81% do 6,00%, w ujęciu skonsolidowanym zmniejszył się 

z poziomu 10,01% do 5,46%. Udział należności krótkoterminowych w aktywach ogółem 

w ujęciu jednostkowym również uległ zmniejszeniu z poziomu 66,78% do poziomu 

41,89%, a w ujęciu skonsolidowanym uległ wzrostowi z 62,52% w 2010 do 67,19% w 2011. 

W stosunku do tożsamego okresu w ubiegłym roku pozycja aktywów trwałych w ujęciu 

jednostkowym wzrosła prawie 2,8 razy, co wynika z poczynionej transakcji dopłaty do 

kapitału zapasowego w spółce zależnej Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. W ujęciu 

skonsolidowanym pozycja ta zmalała o niecałe 18%.

Jednostka za 2011 wypracowała przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi na 

poziomie 12,30 mln PLN. W 2010 przychód ten wyniósł 11,14 mln PLN. Daje to 10,38% 

wzrost obrotów w ujęciu jednostkowym. Po uwzględnieniu przychodów i kosztów finan-

sowych MEDIACAP SA zakończyła 2011 zyskiem na poziomie 1.325,55 PLN wobec straty 

za 2010 w wysokości 744,69 tys. PLN. PLN. W ujęciu skonsolidowanym przychody net-

to ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły 20 mln PLN. W 2010 przychód ten wyniósł 

15,8 mln PLN, co daje 27% wzrost obrotów. Wynik finansowy netto sprawozdania 

skonsolidowanego na koniec 2011 roku zanotował stratę w wysokości 1,242 tys. PLN, 

wobec straty za 2010 rok w wysokości 1,702 tys. PLN. Pozytywnym zjawiskiem jest 

zmniejszanie się straty w ujęciu skonsolidowanym, co jest efektem poczynionych szerokich 

działań restrukturyzacyjnych po przejęciu 75% spółki Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. 

przez MEDIACAP SA w lutym 2010 roku.
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9. Strategia roZwoju grupy Mediacap

Od czasu debiutu na NewConnect w lipcu 2008 głównym celem strategicznym 

MEDIACAP SA jest skokowe zwiększenie przychodów ze sprzedaży usług marke- 

tingowych oraz ich dywersyfikacja pomiędzy różne podsegmenty. Większa i bardziej 

różnorodna struktura przychodów przełoży się bowiem na wyższe zyski oraz możliwość 

przejścia spółki na bardziej płynny rynek regulowany GPW, z korzyścią dla jej akcjona-

riuszy.

Istotnym krokiem w realizacji tej strategii było przejęcie w 2010 roku 75% udziałów w pol- 

skim oddziale największego europejskiego holdingu reklamowego Scholz & Friends 

Warszawa Sp. z o.o. Transakcja ta była możliwa dzięki trudnej sytuacji ekonomicznej 

spółki, która skłoniła jej niemieckiego udziałowca do odsprzedania pakietu kontrolnego. 

Sytuacja ta oznaczała jednak też konieczność głębokiej restrukturyzacji przejętego 

pomiotu przez MEDIACAP SA, co było dodatkowo utrudnione utrzymującą się słabą 

koniunkturą rynkową w latach 2010-2011. Ostatecznie procesy naprawcze zostały 

zakończone jesienią 2011 roku i w czwartym kwartale spółka po raz pierwszy wykazała 

zyski. 

W efekcie Q4 2011 był okresem, w którym grupa MEDIACAP SA wykazała skonso- 

lidowany zysk operacyjny oraz przekroczyła narastająco 20 milionów złotych przychodu 

– tym samym osiągnęła najwyższy przychód w historii.

Rok 2012 będzie przede wszystkim czasem umocnienia pozycji finansowej grupy. Dzięki 

założonym pozytywnym wynikom finansowym w obu spółkach, powinna nie tylko 

poprawić się ich płynność i pozycja gotówkowa ale również potencjał MEDIACAP SA 

w pozyskiwaniu źródeł finansowania zewnętrznego pod kątem przyszłych transakcji. 

To z kolei umożliwi zarządowi powrót do rozmów z potencjalnym podmiotami do przejęcia. 

Nie zmieniły się założenia co do typu podmiotów, które Grupa chciałaby przejąć, a którymi 

są spółki spełniające następujące warunki:

	 •	 Działalność	na	styku	branży	marketingowej	i	technologicznej

	 •	 Komplementarny	portfel	klientów	wobec	obecnej	bazy	klientów	MEDIACAP	SA

	 •	 Zyskowność	historyczna	na	poziomie	powyżej	0,75	miliona	złotych	brutto	rocznie
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	 •	 Zarząd	gotowy	do	pozostania	w	spółce	przez	co	najmniej	36	miesięcy	po	przejęciu

	 •	 Atrakcyjna	perspektywa	rozwoju	w	latach	2013-2015

 

Wierzymy, że dołączenie takiego podmiotu do Grupy nie później niż w pierwszej połowie 

2013 przełoży się nie tylko na skokowy wzrost jej przychodów i zysków ale również na 

długookresowe synergie, takie jak:

	 •	 wspólna	obsługa	klientów	przez	spółki	grupy,	czyli	dalsze	zwiększenie	przycho-

dów Grupy poprzez tzw. cross-sell

	 •	 poszukiwanie	nowych	obszarów	w	których	Grupa	mogłaby	obsługiwać	swoich	

obecnych klientów, czyli zwiększenie przychodów poprzez tzw. up-sell.

Oczywiście wszystkie wyżej wymienione działania prowadzone są w miarę możliwości 

finansowych MEDIACAP SA, która wobec utrzymującego się spowolnienia rynkowego 

utrzymuje restrykcyjna politykę co do kosztów swojej działalności.

Pełna treść strategii dostępna jest na stronie www.newconnect.pl oraz na stronie 

www.mediacap.pl
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Główni konkurenci Mocne strony

CAM Media Notowana na GPW grupa świadcząca usługi z zakresu 
reklamy i niestandardowej reklamy zewnętrznej. Więcej 
na www.cammedia.pl

Grupa ADV Notowana na GPW grupa świadcząca usługi z zakresu 
marketingu online (w tym zakupu czasu i przestrzeniw 
mediach). Więcej na www.grupa-adv.pl

HAVAS Międzynarodowy holding reklamowy z silną obecnością 
w Polsce poprzez grupę Euro RSCG Poland. Kluczowy 
gracz na rynku below-the-line, należący do między- 
narodowego holding Havas. Do jej kluczowych klientów 
należą między innymi: Philip Morris czy Peugeot Citroen 
i Auchan. Obok działalności reklamowej i eventowej, 
spółka ma rozwinięte kompetencje w zakresie obsługi 
baz danych. Więcej na www.havas.com

Interpublic Wiodący międzynarodowy holding reklamowy z silną 
obecnością w Polsce, poprzez kilka agencji reklamowych 
(m.in. McCann Erickson) oraz szereg domów mediowych. 
Więcej na www.interpublic.com

K2 Internet Notowana na GPW grupa świadcząca usługi z zakresu 
marketingu online (w tym zakupu czasu i przestrzeni 
 w mediach). W 2010 roku spółka kupiła istotny pakiet 
udziałów w agencji reklamowej U-boot, przekształconą 
w Good. Więcej na www.k2.pl

Omnicom Wiodący międzynarodowy holding reklamowy z silną 
obecnością w Polsce, poprzez kilka agencji reklamowych 
(m.in. DDB Warszawa, TBWA, BBDO) oraz szereg 
domów mediowych. W skład grupy wchodzi kilka spółek 
zajmujących się między innymi działaniami field marke-
tingowymi oraz eventami. Mocna i stabilna współpraca 
z Kompanią Piwowarską. Agencja wyróżniana jako naj-
lepsza agencja roku 2006.
Więcej na www.omnicomgroup.com

Publicis Groupe Wiodący międzynarodowy holding reklamowy z silną 
obecnością w Polsce, poprzez 5 agencji reklamowych 
(Saatchi & Saatchi, Publicis, G7, Leo Burnett i PZL) oraz 
szereg domów mediowych.
Więcej na www.publicisgroupe.com

WPP Wiodący międzynarodowy holding reklamowy z silną 
obecnością w Polsce, poprzez kilka agencji reklamowych 
(m.in. Grey, Young & Rubicam, Ogilvy Gruppa 66) oraz 
szereg domów mediowych. Więcej na www.wpp.com

 

Główni konkurenci MEDIACAP SA

Z uwagi na dość zróżnicowany zakres usług agencji reklamowych nie jest możliwe 

określenie procentowego udziału w rynku. Do 2009 głównych konkurentów Spółka 

identyfikowała pośród innych graczy na rynku usług eventowych. Obecnie dzięki 

przejęciu Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. i poszerzeniu zakresu działalności 

Spółki, w 2010 lista ta została poszerzona o grono kluczowych grup reklamowych.
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Grupa kapitałowa MedIacap

Jednostka sporządzająca

MedIacap Sa 

1. wprowadZenie do  SkonSoLidowanego SprawoZdania finanSowego

1. Nazwa, adres siedziby, podstawowy przedmiot działalności oraz nr w rejestrze  

 sądowym jednostki dominującej

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej MEDIACAP („Grupa”, „Grupa Kapitałowa”) jest 

spółka MEDIACAP SA („Spółka”).

Kraj siedziby:  Polska

Siedziba Spółki:  Warszawa

Forma prawna:  Spółka akcyjna

Przepisy prawa:  Prawo polskie, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych

Adres siedziby:  ul. Bema 65, 01-244 Warszawa

Numery telekomunikacyjne:  tel. +48 22 463 99 70 

Poczta elektroniczna:  office@mediacap.pl

Strona internetowa:  www.mediacap.pl

REGON:  012976217

NIP:  521-27-93-367  

Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000302232.

2. Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte  

 są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym ze wskazaniem ich nazw (firm)  

 i siedzib, przedmiotów działalności, udziału posiadanego przez Grupę dominującą 

 lub znaczącego inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym tych jednostek 

 oraz udziału w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różna od udziału w kapitale 

 (funduszu) podstawowym

Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o.

ul. Bema 65, 01-244 Warszawa

Przedmiot działalności – działalność agencji reklamowych

MEDIACAP SA posiada 75% udziałów Spółki.

Spółka konsolidowana jest metoda pełną. 
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3. Wykaz innych niż jednostki podporządkowane jednostek ze wskazaniem nazw (firm) 

 i siedzib, w których jednostki powiązane posiadają mniej niż 20% udziałów (akcji) 

 z podaniem wysokości kapitału (funduszu) podstawowego tych jednostek, udziału 

 w tym kapitale (funduszu) oraz udziału w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różna  

 od udziału w kapitale (funduszu) podstawowym i wyniku finansowym netto za ostatni  

 rok obrotowy.

Nie dotyczy. 

4.  Wykaz jednostek podporządkowanych wyłączonych ze skonsolidowanego 

 sprawozdania finansowego wraz z podaniem podstawy prawnej.

Nie dotyczy.

    

5. Wskazanie czasu trwania działania jednostek powiązanych

  

Czas trwania działalności jednostek powiązanych jest nieograniczony.                        

6. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Okres jaki obejmuje konsolidacja: 01.01.2011 do 31.12.2011 wraz z danymi porówna- 

wczymi za 2010 rok.

7. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki 

 wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawo- 

 zdania finansowe.

Sprawozdania finansowe jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finan-

sowym nie zawierają łącznych danych. W skład jednostek powiązanych nie wchodzą inne 

jednostki organizacyjne samodzielnie sporządzające sprawozdań finansowych.

8. Założenie kontynuacji działalności:

Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych wchodzących w skład sprawozdania 

skonsolidowanego zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

gospodarczej. Nie istnieją znane Zarządowi jednostek powiązanych, okoliczności 

wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez jednostki powiązane. W dniu 

8 lutego 2011 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Scholz & Friends 

Warszawa Sp. z o.o. podjęło uchwałę o dalszym istnieniu i prowadzeniu działalności 

gospodarczej z uwagi na spodziewane zyski w przyszłych okresach rozliczeniowych.
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9. Wskazanie o sprawozdaniach sporządzonych po połączeniu spółek

Na podstawie umowy z dnia 12.02.2010 spółka MEDIACAP SA nabyła od Scholz & Friends  

Group GmbH 75 udziałów spółki Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o., tym samym 

obejmując 75% kapitału zakładowego i jednocześnie rozpoznając kontrolę. 

10. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego  

 a. Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne

Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków 

trwałych:

	 •	 Budynki,	lokale	i	obiekty	inżynierii	lądowej	i	wodnej	 10%

	 •	 Urządzenia	techniczne	i	maszyny	(komputery)	 30%

	 •	 Urządzenia	techniczne		 	 10%	i	18%

	 •	 Środki	transportu	 	 20%

	 •	 Pozostałe	środki	trwałe		 	 20%

Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych są następujące:

	 •	 Licencje	 	 50%

Środki trwałe w budowie oraz grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu nie 

są amortyzowane.

Środki trwałe o wartości poniżej 3.500,00 PLN a zarazem o wartości powyżej 

1 500,00 PLN netto są zaliczane do niskocennych środków trwałych i są umarzane 

jednorazowo w miesiącu zakupu i przyjęciu tych środków do użytkowania. Składniki majątku 

o wartości poniżej 1  500,00 PLN netto są zaliczane bezpośrednio w koszty materiałów. 

 b. Należności

Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej 

wyceny, i wykazuje w kwocie netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). 

Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia 

prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. 
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 c. aktywa pieniężne

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych 

i walut obcych. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od 

aktywów finansowych.

 d. czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesio-

nych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu 

czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, 

z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Koszty stanowiące różnicę pomiędzy niższą wartością otrzymanych finansowych składników 

aktywów, a wyższą kwota zobowiązania zapłaty za nie odpisywane są w koszty finansowe 

w równych ratach, w ciągu okresu, na jaki zaciągnięto zobowiązanie. 

 e. Kapitał własny

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w umowie i wpisanej 

w rejestrze sądowym.

Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady 

na poczet kapitału.

 f. Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej 

wartości. 

Rezerwy tworzone są na:

•	 Pewne	 lub	 o	 dużym	 stopniu	 prawdopodobieństwa	 przyszłe	 zobowiązania,	 których	 

 kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji  

 gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji 

 kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego;
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•	 Przyszłe	zobowiązania	spowodowane	restrukturyzacją,	jeżeli	na	podstawie	odrębnych	 

 przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej 

 sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacyjne pozwalają w sposób wiarygodny  

 oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań. 

 g. Zobowiązania

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.

Zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą 

wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty 

finansowe, wykazywane są według wartości godziwej. 

 h. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopo-

dobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających 

w szczególności:

•	 Ze	świadczeń	wykonanych	na	rzecz	jednostki	przez	kontrahentów	jednostki,	gdy	kwotę	 

 zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny,

•	 Z	 obowiązku	 wykonania,	 związanych	 z	 bieżącą	 działalnością,	 przyszłych	 świadczeń	 

 wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania  

 zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za  

 sprzedane produkty długotrwałego użytku.

Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu 

czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, 

z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

 i. podatek dochodowy odroczony

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych 

wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą 

do odliczenia w przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalane aktywa z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty 

przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku 
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z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie pods-

tawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, 

ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty 

podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem 

dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy 

obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. 

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się 

przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania 

obowiązku podatkowego.

Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec 

i na początek okresu sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czym rezerwy 

i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczących operacji rozliczanych 

z kapitałem własnym, odnoszą się również na kapitał własny. 

 j. Uznawanie przychodu

Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie wydania towaru lub wykonaniu usługi. 

Sprzedaż wykazuje się w wartości netto tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług 

oraz wszelkich udzielonych rabatów. Ceny sprzedaży ustalane są na podstawie zaakcep-

towanych kosztorysów.

 k. Wartość firmy

Wartość firmy powstaje z tytułu przejęcia jednostki gospodarczej i stanowi nadwyżkę 

kosztów połączenia jednostek gospodarczych nad udziałem jednostki przejmującej 

w wartości godziwej netto możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań 

i zobowiązań warunkowych. Po początkowym ujęciu wartość firmy jest wykazywana 

według cen nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne oraz wszelkie skumulowane 

odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość firmy podlega amortyzacji 

w okresie 10 lat.

11. Zmiany zasad rachunkowości dokonane w 2011 roku  

W 2011 nie dokonano zmian zasad rachunkowości.
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12. Kryteria stosowanych wyłączeń jednostek podporządkowanych  

Nie dotyczy. 

Warszawa, 30 marca 2012

Podpis osoby sporządzającej wprowadzenie:

Anna Sulik

Główna Księgowa

Podpisy Członków Zarządu Grupy Kapitałowej:

Jacek Olechowski 

Edyta Gurazdowska
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  aKTYWa
Bilans na dzień

31.12.2011
Bilans na dzień

31.12.2010

aktywa

a. aKTYWa TRWaŁe 1 647 159,43 2 006 872,05

I. Wartości niematerialne i prawne 85 156,42 115 525,05

 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00

 2. Wartość firmy 0,00 0,00

 3. Inne wartości niematerialne i prawne 85 156,42 115 525,05

 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Wartość firmy jednostek podprządkowanych 814 597,58 915 017,69

 1. Wartość firmy - jednostki zależne 814 597,58 915 017,69

 2. Wartość firmy - jednostki współzależne 0,00 0,00

  3. Wartość firmy - jednostki stowarzyszone 0,00 0,00

III. Rzeczowe aktywa trwałe 236 658,43 430 773,31

 1. Środki trwałe 236 658,43 430 773,31

  a) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) 0,00 0,00

  b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 44 326,22  69 969,36    

  c) Urządzenia techniczne i maszyny 66 895,76 94 026,44

  d) Środki transportu 110 089,36 223 077,55

  e) Inne środki trwałe 15 347,09  43 699,96    

 2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00

 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00

IV. Należności długoterminowe 0,00 0,00

 1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00  

 2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00

V. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00  

 1. Nieruchomości 0,00 0,00

 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

  a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

    - udziały lub akcje 0,00 0,00

   - inne papiery wartościowe 0,00 0,00

    - udzielone pożyczki 0,00 0,00

   - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

2.  SkonSoLidowane SprawoZdanie finanSowe Za 2011 

Bilans na dzień 31.12.2011
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  Bilans na dzień 31.12.2011
Bilans na dzień

31.12.2011
Bilans na dzień

31.12.2010

  b) w pozostałych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych  
   wycenianych metodą praw własności 0,00 0,00

   - udziały lub akcje 0,00 0,00

   - inne papiery wartościowe 0,00 0,00

   - udzielone pożyczki 0,00 0,00

    - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

  c) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

   - udziały lub akcje 0,00 0,00

   - inne papiery wartościowe 0,00 0,00

   - udzielone pożyczki 0,00 0,00

   - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

 4. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

VI. długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 510 747,00 545 556,00

 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
  dochodowego 510 747,00 545 556,00

 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. aKTYWa OBROTOWe 4 495 331,00 5 616 094,25

I. Zapasy 0,00 0,00

 1. Materiały 0,00 0,00

 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00

 3. Produkty gotowe 0,00 0,00

 4. Towary 0,00 0,00

 5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 4 126 999,05 4 766 196,37

 1. Nalezności od jednostek powiązancyh 795 467,05 953 350,90

  a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: 795 467,05 953 350,90

    - do 12 miesięcy 795 467,05 953 350,90

    - powyżej 12 miesięc 0,00 0,00

  b) inne 0,00 0,00

 2. Należności od pozostałych jednostek 3 331 532,00 3 812 845,47

  a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: 2 689 416,90 3 104 716,63

   - do 12 miesięcy 2 689 416,90 3 104 716,63

   - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

  b) z tytułu podatków, dotacji, ceł,  
   ubezpieczeń społecznych i  zdrowotnych  
   oraz innych świadczeń 156 891,53 173 202,37

  c) inne 485 223,57 534 926,47

  d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00
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  Bilans na dzień 31.12.2011
Bilans na dzień

31.12.2011
Bilans na dzień

31.12.2010

III. Inwestycje krótkoterminowe 335 607,14 762 965,19

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 335 607,14 762 965,19

 a) w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach   
  współzależnych 0,00 0,00

  - udziały lub akcje 0,00 0,00

   - inne papiery wartościowe 0,00 0,00

  - udzielone pożyczki 0,00 0,00

   - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

 b) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach  
  współzależnych 0,00 0,00

   - udziały lub akcje 0,00 0,00

  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00

  - udzielone pożyczki 0,00 0,00

  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

 c) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

   - udziały lub akcje 0,00 0,00

  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00

  - udzielone pożyczki 0,00 0,00

  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

 d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 335 607,14 762 965,19

  - środki pieniężne w kasie i na rachunku 335 359,34 762 965,19

  - inne środki pieniężne 247,80 0,00

  - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 32 724,81 86 932,69

RaZeM aKTYWa 6 142 490,43 7 622 966,30

Miejscowość: Warszawa, 30 marca 2012

Sprawozdanie sporządziła:

Anna Sulik    Jacek Olechowski   Edyta Gurazdowska
Główna Księgowa    Prezes Zarządu   Członek Zarządu
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paSYWa
Bilans na dzień

31.12.2011
Bilans na dzień

31.12.2010

a. Kapitał ( fundusz ) własny 1 943 380,43 2 759 269,03

I. Kapitał podstawowy 556 744,00 556 744,00

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00 0,00

III. Udziały ( akcje ) własne -7 206,90 -4 969,40

IV. Kapitał ( fundusz ) zapasowy 3 568 909,38 4 315 710,90

V. Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 0,00

VI. Pozostałe kapitały ( fundusze ) rezerwowe 0,00 0,00

VII. Różnice kursowe z przeliczenia 0,00 0,00

 1. Dodatnie róznice kursowe 0,00 0,00

 2. Ujemne róznice kursowe 0,00 0,00

VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -932 760,17 -405 768,27

IX. Zysk ( strata ) netto -1 242 305,88 -1 702 448,19

X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 0,00

B. Kapitały mniejszosci 0,00 0,00

c. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,00 0,00

I. Ujemna wartość firmy- jednostki zależne 0,00 0,00

II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne 0,00 0,00

III. Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone 0,00 0,00

d. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 199 110,00 4 863 697,27

I. Rezerwy na zobowiązania 840 629,68 548 060,72

 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 369,00 0,00

 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00

  - długoterminowa 0,00 0,00

  - krótkoterminowa 0,00 0,00

 3. Pozostałe rezerwy 840 260,68 548 060,72

  - długoterminowe 0,00 0,00

  - krótkoterminowe 840 260,68 548 060,72

II. Zobowiązania długoterminowe 12 358,80 85 473,62

 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

 2. Wobec pozostałych jednostek 12 358,80 85 473,62

  a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00

  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

  c) inne zobowiązania finansowe 12 358,80 85 473,62

  d) inne 0,00 0,00
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pasywa
Bilans na dzień

31.12.2011
Bilans na dzień

31.12.2010

III. Zobowiązania krótkoterminowe 3 346 121,52 4 230 162,93

 1. Wobec jednostek powiązanych 410 791,52 757 087,47

  a) z tytulu dostaw i usług o okresie wymagalności: 410 791,52 341 255,97

   - do 12 miesięcy 410 791,52 341 255,97

   - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

  b) inne 0,00 415 831,50

 2. Wobec pozostałych jednostek 2 893 885,77 3 423 284,72

  a) kredyty i pożyczki 284 827,19 369 912,90

  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

  c) inne zobowiązania finansowe 72 542,46 83 136,93

  d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: 2 009 312,02 2 846 500,19

   - do 12 miesięcy 2 009 312,02 2 846 500,19

   - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

  e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00

  f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00

  g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 229 299,42 59 183,03

  h) z tytułu wynagrodzeń 869,84 27 504,57

  i) inne 297 034,84 37 047,10

 3. Fundusze specjalne 41 444,23 49 790,74

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00

 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

  - długoterminowe 0,00 0,00

  - krótkoterminowe 0,00 0,00

Razem pasywa 6 142 490,43 7 622 966,30

Miejscowość: Warszawa, 30 marca 2012

Sprawozdanie sporządziła:

Anna Sulik    Jacek Olechowski   Edyta Gurazdowska
Główna Księgowa    Prezes Zarządu   Członek Zarządu
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  RacHUNeK ZYSKÓW I STRaT
na dzień

31.12.2011
na dzień

31.12.2010

a. przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 20 081 148,31 15 800 292,66

 - od jednostek powiązanych 532 998,64 0,00

 Przychody netto ze sprzedaży produktów 19 961 944,97 15 769 258,30

 Zmiana stanu produktów zwiększenia (+); zmniejszenia (-) 0,00 0,00

 Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00

 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 119 203,34 31 034,36

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 20 986 869,71 18 040 491,09

 Amortyzacja 248 841,62 289 250,90

 Zużycie materiałów i energii 771 269,14 633 348,95

 Usługi obce 16 829 500,55 14 359 841,42

 Podatki i opłaty, w tym: 24 366,77 24 079,75

  - podatek akcyzowy 0,00 0,00

 Wynagrodzenia 2 644 464,10 2 334 587,99

 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 134 329,48 137 510,60

 Pozostałe koszty rodzajowe 236 750,84 243 079,72

 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 97 347,21 18 791,76

F. Zysk (strata) ze sprzedaży (c–d–e) -905 721,40 -2 240 198,43

G. pozostałe przychody operacyjne 10 197,70 23 878,29

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 4 743,10

II. Dotacje 0,00 0,00

III. Inne przychody operacyjne 10 197,70 19 135,19

H. pozostałe koszty operacyjne 332 869,77 64 410,93

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 18 200,21 0,00

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00

III. Inne koszty operacyjne 314 669,56 64 410,93

I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) -1 228 393,47 -2 280 731,07

J. przychody finansowe 42 751,91 49 865,09

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00

 – od jednostek powiązanych 0,00 0,00

II. Odsetki, w tym: 42 751,91 49 375,75

 – od jednostek powiązanych 0,00 0,00

III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00

IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00

V. Inne 0,00 489,34
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  RacHUNeK ZYSKÓW I STRaT
RZiS na dzień

31.12.2011
RZiS na dzień

31.12.2010

K. Koszty finansowe 157 352,93 74 361,93

I. Odsetki, w tym: 105 189,64 62 733,67

 – dla jednostek powiązanych 0,00 0,00

II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00

III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00

IV. Inne 52 163,29 11 628,26

L. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych 0,00 0,00

M. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J–K+/–L) -1 342 994,49 -2 305 227,91

N. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (N.I.–N.II) 0,00 0,00

I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00

II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00

O. Odpis wartości firmy 99 820,11 83 183,43

I. Odpis wartości firmy – jednostki zależne 99 820,11 83 183,43

II. Odpis wartości firmy – jednostki współzależne 0,00 0,00

III. Odpis wartości firmy – jednostki stowarzyszone 0,00 0,00

P. Odpis ujemnej wartości firmy 0,00 0,00

I. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki zależne 0,00 0,00

II. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki współzależne 0,00 0,00

III. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki stowarzyszone 0,00 0,00

Q. Zysk (strata) brutto (M+/–N–O+p) -1 442 814,60 -2 388 411,34

R. Podatek dochodowy 35 178,00 -443 654,00

I. część bieżąca 0,00 0,00

II. część odroczona 35 178,00 0,00

S. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiekszenia straty) 0,00 0,00

T. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw 
własności 0,00 0,00

U. (Zyski) straty mniejszości -235 686,72 -242 309,14

W. Zysk (strata) netto (Q-R-S+/–T+/–U) -1 242 305,88 -1 702 448,19

Miejscowość: Warszawa, 30 marca 2012

Sprawozdanie sporządziła:

Anna Sulik    Jacek Olechowski   Edyta Gurazdowska
Główna Księgowa    Prezes Zarządu   Członek Zarządu
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RacHUNeK pRZepŁYWÓW pIeNIĘŻNYcH (MeTOda pOŚRedNIa) na dzień 31.12.2011 na dzień 31.12.2010

pRZepŁYWY ŚROdKÓW pIeNIĘŻNYcH  Z dZIaŁaLNOŚcI OpeRacYJNeJ

Zysk (strata) netto -1 242 305,88 -1 702 448,19

Korekty razem 368 540,47 -303 845,64

Zysk (strata) mniejszości -235 686,72 -242 309,14

Udział w zyskach) stratach  netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw 
własności 0,00 0,00

Amortyzacja, w tym: 348 661,73 372 434,33

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek 
podporządkowanych 0,00 0,00

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 9 294,32 -16 277,33

(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 18 200,21 -4 642,10

Zmiana stanu rezerw 292 568,96 -909 004,87

Zmiana stanu zapasów 0,00 0,00

Zmiana stanu należności 847 276,41 -239 852,93

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i  kredytów -996 440,32 1 215 979,51

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 89 016,88 -480 173,10

Inne korekty -4 351,00 0,00

pRZepŁYWY pIeNIĘŻNe NeTTO Z dZIaŁaLNOŚcI OpeRacYJNeJ (I+/-II) -873 765,41 -2 006 293,83

pRZepŁYWY ŚROdKÓW pIeNIĘŻNYcH  Z dZIaŁaLNOŚcI INWeSTYcYJNeJ

Wpływy 29 378,13 67 789,28

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 29 378,13 17 521,47

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

Z aktywów finansowych, w tym 0,00 50 267,81

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach 0,00 50 267,81

- zbycia aktywów finansowych 0,00 0,00

- dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00

- odsetki 0,00 50 267,81

-inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00

Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00

Wydatki 71 936,45 542 893,33

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 71 936,45 59 690,43

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 483 202,90

a) w jednostkach powiązanych 0,00 483 202,90

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

-nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00

pRZepŁYWY pIeNIĘŻNe NeTTO Z dZIaŁaLNOŚcI INWeSTYcYJNeJ (I-II) -42 558,32 -475 104,05
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pRZepŁYWY ŚROdKÓW pIeNIĘŻNYcH  Z dZIaŁaLNOŚcI FINaNSOWeJ

Wpływy 709 705,62 415 831,50

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz 
dopłat do kapitału 667 055,00 0,00

Kredyty i pożyczki 0,00 415 831,50

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

Inne wpływy finansowe 42 650,62 0,00

Wydatki 220 739,94 646 687,02

Nabycia udziałów (akcji) własnych 0,00 7 497,34

Dywidendy i inne wpływy na rzecz właścicieli 0,00 0,00

Inne, niż wypłaty na rzecz własności, wydatki  z tytułu podziału zysku 0,00 0,00

Spłaty kredytów i pożyczek 85 085,71 454 814,32

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 83 709,29 150 384,88

Odsetki 51 944,94 33 990,48

Inne wydatki finansowe 0,00 0,00

pRZepŁYWY pIeNIĘŻNe NeTTO Z dZIaŁaLNOŚcI FINaNSOWeJ (I-II) 488 965,68 -230 855,52

pRZepŁYWY pIeNIĘŻNe NeTTO, RaZeM (a.III+/-B.III+/-c.III) -427 358,05 -2 712 253,40

BILaNSOWa ZMIaNa STaNU ŚROdKÓW pIeNIĘŻNYcH -427 358,05 -2 712 253,40

- w  tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00

ŚROdKI pIeNIĘŻNe Na pOcZĄTeK OKReSU 762 965,19 3 475 218,59

ŚROdKI pIeNIĘŻNe Na KONIec OKReSU (F+/- d) 335 607,14 762 965,19

 - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania

Miejscowość: Warszawa, 30 marca 2012

Sprawozdanie sporządziła:

Anna Sulik    Jacek Olechowski   Edyta Gurazdowska
Główna Księgowa    Prezes Zarządu   Członek Zarządu
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Grupa kapitałowa MedIacap

3. dodatkowe inforMacje i objaśnienia SkonSoLidowanego 

 SprawoZdania finanSowego

Dodatkowe informacje część I:

dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej

Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji na 31.12.2011

Udziały w innych jednostkach:

 

Jednostka dominująca posiada 75% udziałów w Spółce Scholz & Friends Warszawa 

Sp. z o.o. zakupionych na podstawie umowy z sprzedaży udziałów w dniu 12.02.2010 roku 

od Scholz & Friends Group GmbH.

Lp.
Seria/emisja                                                                                  

Rodzaj akcji (udziałów)
Rodzaj

uprzywilejowania Liczba akcji (udziałów)

Wartość serii/emisji 
wg wartości
nominalnej

Sposób
pokrycia kapitału Data rejestracji

Prawo do dywidendy 
(od daty)

1 Seria A  10 000 000,00 0,05 gotówka   

2 Seria B  1 134 880,00 0,05 gotówka

3     

Kapitał razem x 11 134 880,00 0,05 x x x

Udziałowiec Liczba udziałów Wartość udziałów Udział%

MEDIACAP SA 75,00 37 500,00 75,00

Scholz & Friends Group GmbH 25,00 12 500,00 25,00

RaZeM 100,00 50 000,00 100,00

akcjonariusz / Udziałowiec Liczba udziałów/akcji Wartość udziałów/akcji Udział%

Posella Limited 3 136 453,00  156 822,65 28,17%

Versalin Limited 1 738 837,00  86 941,85  15,62%

Frinanti Limited 1 684 057,00 84 202,85  15,12%

BRE Wealth Management SA 693 734,00  34 686,70  6,23%

Jacek Olechowski 366 470,00 18 323,50  3,29%

Filip Friedmann 359 650,00  17 982,50 3,23%

Edyta Gurazdowska 29 931,00  1 496,55  0,27%

Hubert Janiszewski 25 000,00  1 250,00 0,22%

Pozostali 3 100 748,00  155 037,40 27,85

Razem 11 134 880,00 556 744,00 100%
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Wyszczególnienie Stan na 31.12.2010 Stan na 31.12.2011

1 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5 073 445,98 4 315 710,90

1.1
a)

b)

Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 
zwiększenie (z tytułu) 
- aktualizacji zbytych środków własnych 
 
zmniejszenie (z tytułu) 
- pokrycie straty z 2010 r – MEDIACAP SA 
- skup akcji własnych
- pokrycie straty z 2009 – MEDIACAP SA

-757 735,08 
0,00 

 
757 735,08 

 
6 504,34 

751 230,74

-746 801,52 
137,50  
137,50

 
746 939,02 
744 688,02 

2 251,00 

1.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4 315 710,90 3 568 909,38

Wyszczególnienie Stan na 31.12.2010 Stan na 31.12.2011

1 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu    

1.1
a)

b)

Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 
zwiększenie (z tytułu) 
 
zmniejszenie (z tytułu)

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

1.2 Stan kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00

Wyszczególnienie Stan na 31.12.2010 Stan na 31.12.2011

1 pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu    

1.1
a)

b)

Zmiany pozostałych kapitałów (funduszu) rezerwowych
zwiększenie (z tytułu) 
 
zmniejszenie (z tytułu)

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

1.2 pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00

Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy 

kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych
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2. Wartość firmy

•	Scholz	&	Friends	Warszawa	Sp.	z	o.o.

Na podstawie uchwały Zarządu MEDIACAP SA z dnia 30.03.2011 odpisów amortyzacyj-

nych dotyczących wartości firmy dokonuje się w okresie 10 letnim. 

 

3. Informacje liczbowe – zapewniające porównywalność danych sprawozdania finanso-

wego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2010 rok obejmowało 10 miesięcy.

4. Informacje o istotnych  zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym skonso- 

 lidowanego sprawozdania finansowego, a nie są uwzględnione w tym sprawozdaniu

 

Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia, których nie ujęto, a których ujęcia należało 

dokonać w okresie objętym sprawozdaniem finansowym.

 

5. Informacje o istotnych zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w skonso- 

lidowanym sprawozdaniu finansowym

 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat 

ubiegłych, których ujęcia należało  dokonać w okresie objętym sprawozdaniem finansowym. 

Cena nabycia udziałów 507 823,71

Zmniejszenie ceny nabycia -600,00

Wartość godziwa aktywów netto na moment nabycia - 653 836,54

Przejęty udział w aktywach netto -490 377,41

Dodatnia wartość firmy                        997 601,12   

Odpis amortyzacyjny dokonany w 2010                            83 183,43   

Odpis amortyzacyjny dokonany w 2011 99 820,11

Wartość firmy na dn.31.12.2010 rok                            814 597,58   

Pozycja sprawozdawcza Wartość w roku poprzedzającym Wartość po doprowadzeniu do porównywalności

Pozostałe koszty operacyjne 64 410,93 1 411,43

Wynik finansowy netto -1 702 448,19 -1 639 448,69

Kapitał własny 2 759 269,03 2 822 268,53

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający

ze sprawozdaniem za rok obrotowy
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6. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych 

i prawnych  oraz inwestycji długoterminowych

Nota nr 1: Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie
Koszty zakończonych 

prac rozwojowych Wartość firmy
Inne wartości

niematerialne i prawne
Zaliczki na wartości 

niematerialne i prawne
  

Razem

Wartość brutto

B.Z. 31.12.2010 0,00 0,00 490 467,27 0,00 490 467,27

Zwiększenia w tym:
- zakup

- przemieszczenie
- darowizna

- aport
…

- inne

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zmniejszenia w tym:
- sprzedaż

- przemieszczenie
- darowizna

- aport
- likwidacja

- inne

0,00 0,00 16 276,33

16 276,33

0,00 16 276,33

16 276,33

B.Z. 31.12.2011 0,00 0,00 474 190,94 0,00 474 190,94

Umorzenie

B.Z. 31.12.2010 0,00 0,00 374 942,22 0,00 374 942,22

Zwiększenia w tym:
- amortyzacja

- przemieszczenie
- inne

…

0,00 0,00 30 368,63
30 368,63

0,00 30 368,63
30 368,63

Zmniejszenia w tym:
- sprzedaż

- przemieszczenie
- likwidacja

…

0,00 0,00 16 276,33

 16 276,33

0,00 16 276,33

 16 276,33

B.Z. 31.12.2011 0,00 0,00 389 034,52 0,00 389 034,52

Odpisy aktualizujące

B.Z. 31.12.2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zwiększenia w tym:
- 
-
-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

Zmniejszenia w tym:
- rozwiązanie

- wykorzystanie
-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.Z. 31.12.2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość netto

B.Z. 31.12.2010 0,00 0,00 115 525,05 0,00 115 525,05

B.Z. 31.12.2011 0,00 0,00 85 156,42 0,00 85 156,42
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Nota nr 2: Zmiana stanu środków trwałych

Wyszczególnienie

Grunty (w tym 
prawo wieczystego 

użytkowania gruntów)

Budynki, lokale
i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej

Urządzenia 
techniczne 
i maszyny

Środki 
transportu Inne środki trwałe Razem

Wartość brutto

B.Z. 31.12.2010 0,00 114 893,66 603 453,19 319 512,78 448 428,28 1 475 428,01

Zwiększenia w tym:
- ze środków trwałych w budowie

- zakup
- nabycie spółki zależnej

- darowizna
- aport

- ujawnienia
- inne

0,00 0,00 25 063,21 

25 063,21

32 353,03 

32 222,96

130,07

14 650,28 

14 650,28

72 066,52 
 

71 936,45
 

 130,07

Zmniejszenia w tym:
- sprzedaż

- przemieszczenie
- darowizna

- aport
- likwidacja

- inne

0,00 25 350,00 

25 350,00

14 704,41

 14 704,41

63 582,88
32 222,96
 31 359,92

74 825,34 

74 825,34

178 462,63
32 222,96
 31 359,92

 

114 879,75
 

B.Z. 31.12.2011 0,00 89 543,66 613 811,99 288 282,93 388 253,22 1 379 891,80

Umorzenie

B.Z. 31.12.2010 0,00 44 924,30 509 426,75 96 435,23 404 728,32 1 044 654,70

Zwiększenia w tym:
- amortyzacja

- przemieszczenie
- inne

…

0.00 11 489,39
11 489,39

52 193,89
52 193,89

113 118,26
113 118,26

41 671,45
41 671,45

218 472,99 
218 472,99

      

Zmniejszenia w tym:
- sprzedaż

- likwidacja
- przemieszczenie

- inne

0,00 11 196,25

11 196,25

14 704,41 

14 704,41

31 359,92

31 359,92

73 493,64

73 493,64

130 754,22
0,00

99 394,30
31 359,92

 

B.Z. 31.12.2011 0,00 45 217,44 546 916,23 178 193,57 372 906,13 1 143 233,37

Odpisy aktualizujące

B.Z. 31.12.2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zwiększenia w tym:
- 
-
-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

Zmniejszenia w tym:
- rozwiązanie

- wykorzystanie
-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

B.Z. 31.12.2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość netto

B.Z. 31.12.2010 0,00 69 969,36 94 026,44 223 077,55 43 699,96 430 773,31

B.Z. 31.12.2011 0,00 44 326,22 66 895,76 110 089,36 15 347,09 236 658,43

 

Nota nr 3: Wartość netto amortyzowanych przez Grupę Kapitałową środków trwałych, używanych na podstawie 

umów leasingu finansowego        

 B.Z.31.12.2010 B.Z.31.12.2011

Wyszczególnienie leasing finansowy pozostałe leasing finansowy pozostałe

Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)    

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Urządzenia techniczne i maszyny

Środki transportu 190 845,35 109 449,16

Inne środki trwałe

Razem 190 845,35 0,00 109 449,16 0,00
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7. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście przez jednostki powiązane

 

Jednostki powiązane nie posiadają gruntów użytkowanych wieczyście.

 

8. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostki powiązane 

środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów 

 

Jednostki powiązane nie posiadają ww. środków trwałych.

 

Wartość netto amortyzowanych przez Grupę środków trwałych, używanych na podstawie 

umów leasingu finansowego zawiera nota nr 3. 

 

 

9. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 

z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

 

Jednostki powiązane nie posiadają prawa własności do budynków i budowli. Zobowiązania 

spółek  wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania 

prawa własności budynków i budowli nie wystąpiły.

10. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, 

zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

 

 

Rezerwy utworzone zostały na koszty pewne roku obrotowego 2011

Nota nr 4: pozostałe rezerwy krótkoterminowe  

Wyszczególnienie Pozostałe Razem

B.Z. 31.12.2010 548 060,72 548 060,72

Zwiększenia
Wykorzystanie

Rozwiązanie

520 653,55 
227 574,59 

879,00

520 653,55 
227 574,59 

879,00

B.Z. 31.12.2011 840 260,68 840 260,68
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11. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku 
obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego. 

Nota nr 5: Należności krótkoterminowe

Nota nr 6: Należności krótkoterminowe według wieku na 31.12.2011   

Wyszczególnienia

Stan na 31.12.2010 Stan na 31.12.2011

wartość brutto odpisy aktualizujące wartość netto wartość brutto odpisy aktualizujące wartość netto

1. Od jednostek powiązanych 953 350,90 0,00 953 350,90 795 467,05 0,00 795 467,05

a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty: 953 350,90 0,00 953 350,90 795 467,05 0,00 795 467,05

- do 12 miesięcy 953 350,90 0,00 953 350,90 795 467,05 0,00 795 467,05

- powyżej 12 miesięcy  0,00  

b) inne   0,00  

2. Należności od pozostałych jednostek, w tym: 4 026 527,21 213 681,74 3 812 845,47 3 541 532,00 210 000,00 3 331 532,00

a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty: 3 318 398,37 213 681,74 3 104 716,63 2 899 416,90 210 000,00 2 689 416,90

- do 12 miesięcy 3 318 398,37 213 681,74 3 104 716,63 2 899 416,90 210 000,00 2 689 416,90

- powyżej 12 miesięcy   

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych 

świadczeń 173 202,37 173 202,37 156 891,53 156 891,53

c) inne 534 926,47 534 926,47 485 223,57 485 223,57

d) dochodzone na drodze sądowej   

RaZeM 4 979 878,11 213 681,74 4 766 196,37 4 336 999,05 210 000,00 4 126 999,05

Wyszczególnienia Należności bieżące

Należności przeterminowane w dniach (wg terminów płatności)

Razem0-90 90-180 180-360 powyżej 360

– od jednostek powiązanych:

Z tytułu dostaw i usług (brutto) 273 604,92 -90 424,95 501 280,72 106 990,70 4 015,66 795 467,05

Z tytułu dostaw i usług (odpisy) 0,00

Z tytułu dostaw i usług (netto) 273 604,92 -90 424,95 501 280,72 106 990,70 4 015,66 795 467,05

Pozostałe (brutto) 0,00

Pozostałe (odpisy) 0,00

pozostałe (netto) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– od pozostałych jednostek:

Z tytułu dostaw i usług (brutto) 1 732 108,67 887 145,14 20 007,19 15 682,87 244 473,03 2 899 416,90

Z tytułu dostaw i usług (odpisy) 210 000,00 210 000,00

Z tytułu dostaw i usług (netto) 1 732 108,67 887 145,14 20 007,19 15 682,87 34 473,03 2 689 416,90

Dochodzone na drodze sądowej (brutto) 0,00

Dochodzone na drodze sądowej (odpisy) 0,00

dochodzone na drodze sądowej (netto) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pozostałe (brutto) 0,00

Pozostałe (odpisy) 0,00

pozostałe (netto) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



113 mediacap Sa 

RapORT 2011

 

Nota nr 7: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe (wg tytułów należności) 

Wyszczególnienia

Opisy aktualizujące

Razem

należności z tytułu 
dostaw i usług 
od jednostek 
powiązanych

pozostałe
należności

od jednostek 
powiązanych

należności z tytułu 
dostaw i usług 

od pozostałych 
jednostek

pozostałe
należności

od jednostek 
pozostałych

należności
dochodzone

na drodze sądowej 
od jednostek 

pozostałych

B.Z. 31.12.2010 0,00 0,00 213 681,74 0,00 0,00 213 681,74

Zwiększenia w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- z działalności operacyjnej  

- z działalności finansowej  

- przemieszczenia  

Zmniejszenia: 0,00 0,00 3 681,74 0,00 0,00 3 681,74

   Rozwiązanie w tym: 0,00 0,00 3 681,74 0,00 0,00 3 681,74

- z działalności operacyjnej 3 681,74 3 681,74

- z działalności finansowej  

   Wykorzystanie  

Przemieszczenia   

B.Z. 31.12.2011 0,00 0,00 210 000,00 0,00 0,00 210 000,00

12. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia 

bilansowego przewidywanym okresie spłaty:

Nota nr 8: Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

  

Wyszczególnienie Kredyty i pożyczki
Z tytułu emisji dłużnych 

papierów wartościowych
Inne zobowiązania 

finansowe Inne Razem

- od jednostek powiązanych

B.Z. 31.12.2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

do 1 roku 0,00

powyżej 1 roku do 3 lat 0,00

powyżej 3 lat do 5 lat 0,00

powyżej 5 lat 0,00

B.Z. 31.12.2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- od pozostałych jednostek

B.Z. 31.12.2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

do 1 roku 12 358,80 12 358,80

powyżej 1 roku do 3 lat 0,00

powyżej 3 lat do 5 lat 0,00

powyżej 5 lat 0,00

B.Z. 31.12.2011 0,00 0,00 12 358,80 0,00 12 358,80
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12. podział zobowiązań krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia 

bilansowego przewidywanym okresie spłaty:

  

 

 

Nota nr 9: Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych  

Wyszczególnienie B.Z. 31.12.2010 B.Z. 31.12.2011
Zobowiązania 

bieżące

Zobowiązania przeterminowane

do 90 dni 90-180 dni 180-360 dni powyżej 360 dni

Z tytułu dostaw i usług (brutto) 341 255,97 410 791,52 191 122,84 217 356,56 1 697,12 615,00 0,00

 - do 12 miesięcy 341 255,97 410 791,52 191 122,84 217 356,56 1697,12 615,00  

- powyżej 12 miesięcy    

Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- pozyczki otrzymane  

Razem 341 255,97 410 791,52 191 122,84 217 356,56 1 697,12 615,00 0,00

Nota nr 10: Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek  

Wyszczególnienie B.Z. 31.12.2010 B.Z. 31.12.2011
Zobowiązania 

bieżące

Zobowiązania przeterminowane

do 90 dni 90-180 dni 180-360 dni powyżej 360 dni

Kredyty i pożyczki 369 912,90 284 827,19 284 827,19 0,00 0,00 0,00 0,00

 - kredyt w rachunku PeKaO SA 369 912,90 284 827,19 284 827,19     

…       

Z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 … 0,00 0,00

Inne zobowiązania finansowe 83 136,93 72 542,46 72 542,46 0,00 0,00 0,00 0,00

- zobowiązania w tyt. leasing 83 136,93 72 542,46 72 542,46

…   

Z tytułu dostaw i usług: 2 846 500,19 2 009 312,02 878 692,72 934 814,86 120 704,65 53 651,42 21 448,37

- do 12 miesięcy 2 846 500,19 2 009 312,02 878 692,72 934 814,86 120 704,65 53 651,42 21 448,37

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

Zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

…   

Zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

…    

Z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 
społecznych 59 183,03 229 299,42 138 363,21 90 936,21 0,00 0,00 0,00

- z tyt. PIT 1 358,54 63 967,00 25 127,00 38 840,00

- z tyt. ZUS 31 076,35 77 977,69 25 881,48 52 096,21   

- z tyt. VAT 14 048,14 87 354,73 87 354,73  

- z tyt.PCC 10 000,00   

- z tyt. pozostałych podatków 2 700,00  

Z tytułu wynagrodzeń 27 504,57 869,84 869,84 0,00 0,00 0,00 0,00

- nie wypłacone wynagrodzenia 27 504,57 869,84 869,84

…   

Inne 37 047,10 297 034,84 37 595,96 0,00 259 438,88 0,00 0,00

- kaucje 35 153,91 284 504,79 25 065,91 259 438,88

- pozostałe 1 893,19 12 530,05 12 530,05

Razem 3 423 284,72 2 893 885,77 1 412 891,38 1 025 751,07 380 143,53 53 651,42 21 448,37



115 mediacap Sa 

RapORT 2011

14. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostek powiązanych

 

Jednostki powiązane nie zaciągnęły zobowiązań zabezpieczonych na majątku własnym

 

15. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostki powiązane 

gwarancje i poręczenia, także wekslowe

 

Jednostki powiązane nie posiadają zobowiązań warunkowych.

16. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Nota nr 11: aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł zdarzenia

B.Z. 31.12.2010 B.Z. 31.12.2011 

kwota ujemnej 
różnicy przejściowej

stawka podatku
odroczonego kwota aktywów

kwota ujemnej 
różnicy przejściowej

stawka podatku
odroczonego kwota aktywów

- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy bieżącego roku

Strata podatkowa za 2009 r 557 023,00 19% 105 834,37 311 624,00 19% 59 209,00

Strata podatkowa za 2010 r – MEDIACAP SA 781 843,00 19% 148 550,00 781 843,00 19% 148 550,00

Ujemne różnice przejściowe za 2011r 62 193,00 19% 11 816,00

Strata podatkowa za 2010 r – Scholz & Friends 
Warszawa Sp. z o.o. 1 532 482,18 19% 291 172,00 1 532 482,18 19% 291 172,00

RaZeM 2 871 348,18 x 545 556,00 2 688 142,18 x 510 747,00

- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy lat ubiegłych

19% 0,00 19% 0,00 

19% 0,00 19% 0,00 

RaZeM 0,00 x 0,00 0,00 x 0,00

- od zdarzeń odnoszonych na inne pozycje kapitału własnego

19% 0,00 19% 0,00 

19% 0,00 19% 0,00 

RaZeM 0,00 x 0,00 0,00 x 0,00

OGÓŁeM 545 556,00 510 747,00

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów B.Z. 31.12.2010 B.Z. 31.12.2011

Opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe 6 030,66 7 887,32

Leasingi 0,00 0,00

Opłacone z góry prenumeraty 1 293,69 36,52

Koszty m-ca nastepnego 77 877,51 23 919,66

Pozostałe 1 730,83 881,31

Razem 86 932,69 32 724,81

Nota nr 12: Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów  
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Wyszczególnienie B.Z. 31.12.2010 B.Z. 31.12.2011

Ujemna wartość firmy

B.Z. 31.12.2006/31.12.2009

Zwiększenia, w tym:
…
…
Zmniejszenia, w tym:
…
…

0,00 

0,00

0,00 

0,00

B.Z. 31.12.2007/31.12.2010 0,00 0,00

Inne rozliczenia międzyokresowe
 

0,00
 

0,00

1. długoterminowe 0,00 0,00

a. Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych)

b. Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe w budowie, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne

c. Opłacone z góry, nie wykonane świadczenia

d. Pozostałe

2. Krótkoterminowe 0,00 0,00

a. Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych

b. Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe w budowie, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne

c. Zaliczki na poczet przyszłych dostaw  

d. Pozostałe  

RaZeM 0,00 0,00

OGÓŁeM 0,00 0,00

Nota nr 13: Rozliczenia międzyokresowe przychodów      

Dodatkowe informacje część II:

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły wspólne przedsięwzięcia 

nie objęte konsolidacją.

Środki pienięzne i inne aktywa pieniężne Stan na 31.12.2010 Stan na 31.12.2011

1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych: 762 965,19 335 359,34

a) Kasa PLN - MEDIACAP SA 
b) Rachunki w bankach MEDIACAP SA 

c) Kasa PLN - Scholz&Friends Warszawa Sp. z o.o. 
d) Rachuneki w bankach Scholz&Friends Warszawa Sp. z o.o.

e) Lokaty krótkoterminowe o okresie realizacji do 3 m-cy

20 299,30 
691 417,37

341,94
 50 906,58

 334 990,37

368,97
 

2. Inne środki pieniężne: 0,00 247,80

a) Środki pieniężne w drodze MEDIACAP SA
b)

 247,80

3. Inne aktywa pieniężne: 0,00 0,00

a)  
b) nie zaliczone do środków pieniężnych w rozumieniu rachunku przepływów pieniężnych

 
0,00

 
0,00

4. Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku
przepływów pieniężnych do środków pieniężnych 0,00 0,00

a)
b)

5. Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych (1+2+3-3c+4) 762 965,19 335 607,14

Nota nr 14: Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne oraz struktura środków pieniężnych dla potrzeb rachunku 

przepływów pieniężnych      



117 mediacap Sa 

RapORT 2011

Dodatkowe informacje część III:

1. podział wykazanych w skonsolidowanym rachunku zysków i strat przychodów netto 

ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów jednostek powiązanych

Nota nr 15: Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 

Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności) 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r. 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.

przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym: 15 769 258,30 19 961 944,97

- usługi
…
…
…

15 769 258,30 19 961 944,97

przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym: 31 034,36 119 203,34

 - ze sprzedaży towarów 
 - ze sprzedaży materiałów

31 034,36 119 203,34

Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi: 0,00 532 998,64

 - sprzedaż produktów 
 - sprzedaż usług 

 - sprzedaż towarów 
 - sprzedaż materiałów

 
 

 532 998,64

 

RaZeM 15 800 292,66 20 081 148,31

Struktura terytorialna 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r. 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.

przychody ze sprzedaży produktów i usług razem, w tym: 15 769 258,30 19 961 944,97

Kraj
Eksport

15 081 248,34
688 009,96

19 005 127,11 
956 817,86

przychody ze sprzedaży towarów i materiałów razem, w tym: 31 034,36 119 203,34

Kraj
Eksport

31 034,36 110 067,37 
9 135,97

Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi: 0,00 532 998,64

1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług 
Kraj 

Eksport

0,00
 
 

532 998,64 
529 237,64 

3 761,00

2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 
Kraj 

Eksport

0,00 0,00

RaZeM 15 800 292,66 20 081 148,31

Wyszczególnienie 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r. 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 4 743,10 0,00

- Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
…
…

4 743,10 0,00

II. dotacje 0,00 0,00

 …  
 …    

III. Inne przychody operacyjne 19 135,19 10 197,70

- Z tyt. lasingu zwrotnego
- Uzyskane odszkodowania
- Rozwiązanie odpisów aktualizujących na należności
- Spisanie przedwanionych zobowiązań
- Rozwiązanie rezerw
- Zaokrąglenia VAT i inne
- Pozostałe

10 489,11
1 430,73

2 885,02
2 930,85 
1 399,48

3 681,74
1 820,26
3 597,92

2,32
1 095,46

RaZeM 23 878,29 10 197,70

 Nota nr 16: pozostałe przychody operacyjne 
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Wyszczególnienie 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r. 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 18 200,21

- Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
…
…

 
18 200,21

 

II. aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00

…  
…    

III. Inne koszty operacyjne 1 411,43 314 669,56

- Utworzone rezerwy na należności 
- Kary, grzywny i odszkodowania 
- Darowizny 
- Odpisane należności 
- Zaokrąglenie VAT i inne

 675,30 
106,08 
630,05

300 080,00
11 000,00 
3 539,77 

3,83 
45,96

RaZeM 1 411,43 332 869,77

Nota nr 17: pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r. 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.

I. dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00

- 
w tym od jednostek powiazanych: 
-

0,00 0,00 

II. Odsetki 49 375,75 42 751,91

- bankowe 
- 
w tym od jednostek powiązanych 
-

49 375,75

0,00 
 

42 751,91

0,00 
 

III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00

-
-

IV. aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00

-
-

V. Inne 0,00 0,00

-
-inne  

RaZeM 49 375,75 42 751,91

Wyszczególnienie 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r. 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.

I. Odsetki 62 733,67 102 343,37

- odsetki budżetowe 
- odsetki od zobowiązań 
- odsetki od kredytów bankowych 
- odsetki od leasingu finansowego 
- 
w tym od jednostek powiazanych: 
-

33 181,54
9 558,83

16 124,97
3 868,33

0,00

42 483,03
15 246,66
44 613,68

 

0,00

II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00

- 
-   

III. aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00

-
-

IV. Inne koszty finansowe 11 628,26 55 009,56

- ujemne różnice zrealizaowane 
- koszty postępowania sądowego
- pozostałe

3 758,82

7 869,44

37 820,88
1 517,00

15 671,68

RaZeM 74 361,93 157 352,93

Nota nr 18: przychody finansowe 

Nota nr 19: Koszty finansowe 
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2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środków trwałe

Jednostki powiązane nie dokonały odpisów aktualizujących środki trwałe z uwagi na brak 

przyczyn dla takich odpisów.

 

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

 

Jednostki powiązane nie posiadają zapasów. 

 

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku 

obrotowym lub przewidywanej do zaniechania w roku następnym

 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły przychody, koszty i wyniki 

na działalności zaniechanej, ani też przesłanki uzasadniające zaniechanie działalności 

podstawowej. Na dzień sporządzania sprawozdania jednostki powiązane nie przewidują 

również, aby zaniechanie działalności nastąpiło w kolejnym roku obrotowym.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem 

dochodowym od wyniku finansowego brutto
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 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r. 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.

 przychody bilansowe   

1.
2.
3.
4.

Sprzedaż produktów i usług 
Pozostałe przychody operacyjne 
Pozostałe przychody finansowe 
Zyski nadzwyczajne

15 800 292,66
23 878,29
69 055,33 

0,00

20 081 148,31
10 197,70
42 751,91

0,00

 Razem 15 893 226,28 20 134 097,92

przychody  zwiększające podstawę opodatkowania

1.
2.

Razem 0,00 0,00

przychody  wyłączone z podstawy opodatkowania   

1.
2.
3.
4.
5.

Przychód z leasingu operacyjnego opodatkowany w 2007 r 
Niezralizowane różnice kursowe z wyceny konty dewizowych 
Zarachowane odsetki od lokaty 
Zmniejszenie odpisów aktualizacyjnych niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów
Rozwiązanie rezerw na zobowiązania

10 489,11 
13 957,34
1 884,41

 
888,45

 55,87
1 884,67
3 681,74 

879,00

Razem 27 219,31 6 501,28

pRZYcHOdY pOdLeGaJĄce OpOdaTKOWaNIU 15 866 006,97 20 127 596,64

 Koszty bilansowe   

1.
2.
3.
4.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej 
Koszty pozostałej działalności operacyjnej 
Koszty działalności finansowej 
Starty nadzwyczajne

18 040 491,09
64 410,93
93 552,17 

0,00

20 986 869,71
332 869,77
157 352,93

0,00

 Razem 18 198 454,19 21 477 092,41

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Składki ZUS płatnika opłacone w roku następnym
Koszty nieprawidłowo udokumentowane (paragony)
Ujemne różnice kursowe niezrealizowane
Odpisy aktualizacyjne na należności
Koszty reprezentacji
Niewypłacone wynagrodzenia za prace zlecone osobom fizycznym
Odsetki budżetowe
VAT nieodliczony w czasie
Amortyzacja rachunkowa środków trwałych
Amortyzacja od leasingu finansowego
Inne koszty niestanowiace kosztów uzyskania przychodów
Darowizny
Spisane nalezności przedawnione
Dobrowolne składki na rzecz organizacji
Likwidacja środka trwałego
Niezapłacone odsetki od zobowiązań
Kary, grzywny
Składki członkowskie
Pozostałe koszty niestanowiące kostów uzyskania przychodów

10 345,85
9 103,23

119,30

46 890,62
45 664,00
33 181,54

449,43
83 244,54
25 088,00
9 583,81

  
675,30

59 473,75
6 548,38
6 813,85

24 904,08
30 806,93
1 205,47

47 813,34
81 914,41
42 483,03

27,95

115 674,44

11 000,00
3 539,77

48 686,40
15 485,45
12 964,00

80,00
3 100,00

-1 726,52

Razem 337 181,60 437 958,75

Inne korekty kosztów podatkowych   

1.
2.
3.

Opłaty leasingowe 
Składki ZUS płatnika zapłacone z roku bieżącego 
Wypłacone w 2009 r wynagrodzenia za prace zlecone niezaliczone do kosztów 

37 631,66
1 279,35

12 100,00

83 839,36
10 346,85
40 540,00

Razem 51 011,01 134 726,21

RaZeM KOSZTY pOdaTKOWe 17 912 283,60 21 173 859,87

Zmniejszenia podstawy opodatkowania 245 399,00

1. Rozliczenie straty z 2007

Razem 0,00 245 399,00

podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych -2 046 277,00 -1 291 662,00

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych 
Podatek dochodowy (zobowiązanie)

0,19 
 

0,19 
 

podatek odroczony i inne, w tym: -3 932,00 35 178,00

1.
2.
3.

Przypis podatkowy 
Zmiana aktywa z tytułu podatku odroczonego 
Zmiana rezerwy z tytułu podatku odroczonego

443 654,00 
-443 654,00 

-3 932,00

0,00 
34 809,00

369,00

RaZeM pOdaTeK dOcHOdOWY -443 654,00 35 178,00

pozostałe obciążenia wyniku finansowego 0,00 0,00 

 

 

Nota nr 20 : Rozliczenie głównych pozycji rózniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym                                                                             

od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto
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6. dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby, a w przypadku 

sporządzania skonsolidowanego rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym 

– o kosztach rodzajowych:

	 •	Jednostki	powiązane	w	okresie	objętym	sprawozdaniem	finansowym	nie	wytworzyły	 

    produktów na własne potrzeby.

	 •	Jednostki	powiązane	sporządzają	rachunek	zysków	i	strat	w	wariancie	porównawczym. 

 

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne 

potrzeby

 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym jednostek nie ponosiły kosztów 

wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby.

 

8. poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe 

aktywa trwałe

 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym wystąpiły nakłady jednostek 

powiązanych poniesione na zakup niefinansowych aktywów trwałych wyniosły 

wysokości 72 066,52 PLN. Na następny rok planowane nakłady wynoszą 50 000,00 PLN.    

 

9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe 

   

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły zyski ani straty nadzwyczajne 

jednostek powiązanych.

 

10. podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły operacje nadzwyczajne, od 

wyniku których pobiera się podatek dochodowy.
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Dodatkowe informacje część IV:

W przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, 

w ciągu którego nastąpiło połączenie jednostki powiązanej:

 

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło łączenie spółek. Zgodnie z umową z dnia 

12.02.2010 Spółka MEDIACAP SA nabyła 75% udziałów w Spółce Scholz & Friends 

Warszawa Sp. z o.o.  

Dodatkowe informacje część V:

1. W przypadku występowania niepewności co do kontynuowania działalności jednostki 

powiązanej opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje: 

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera korekt związanych z zagrożeniami 

kontynuacji działalności gospodarczej jednostek powiązanych.  

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły zdarzenia, które mogą 

zagrażać kontynuacji działalności gospodarczej jednostek powiązanych w dającej się 

przewidzieć przyszłości przez okres trwający co najmniej 12 (dwanaście) kolejnych miesięcy 

liczonych od dnia bilansowego.   

 

W dniu 8 lutego 2011 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Scholz & Friends 

Warszawa Sp. z o.o. podjęło uchwałę o dalszym istnieniu i prowadzeniu działalności 

gospodarczej z uwagi na spodziewane zyski w przyszłych okresach rozliczeniowych. 

Spółka jest po restrukturyzacji mającej na celu powrót na ścieżkę wzrostu.

 

 

2. Ujawnienie  innych informacji niż wymienione powyżej które mogłyby w istotny 

sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy 

jednostek powiązanych.

 

Nie wystąpiły zdarzenia inne niż ujawnione, które dotyczą okresu objętego sprawozda-

niem finansowym, a które w istotny sposób mogły wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, 

finansowej oraz wynik finansowy jednostek powiązanych.
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3. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów 

pieniężnych

 

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzony został metodą 

pośrednią.  

Wyszczególnienie 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.

I. amortyzacja 348 661,73

amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych 
amortyzacja środków trwałych
amortyzacja wartości firmy

30 368,63 
218 472,99 
99 820,11

II. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z: 9 294,32

odsetki zapłacone od leasing
odsetki otrzymane
odsetki zapłacone od kredytów

7 332,09 
-42 650,62 
44 612,85

III. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z: 18 200,21

Wynik na sprzedaży i likwidacjach 18 200,21

IV. Zmiana stanu rezerw wynika z następujących pozycji: 292 568,96

. zmiana stanu rezerw wynikająca z bilansu 292 568,96

V Zmiana stanu zapasów wynika z następujących pozycji: 0,00

. zmiana stanu zapasów wynikająca z bilansu 0,00

VI Zmiana należności wynika z następujących pozycji: 847 276,41

. zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu 847 276,41

VII Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynika z następujących pozycji: -996 440,32

.

zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikająca z bilansu
korekta o zmianę stanu leasingu kt
korekta o spłacony kredyt i pożyczkę

-1 593 021,97
 10 594,47

 585 987,18

VIII Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wynika z następujących pozycji: 89 016,88

zmiana stanu długoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów 89 016,88

IX „Na wartość pozycji „inne korekty“ składają się:“ -4 351,00

Skup akcji pokryty z zapasowego -4 351,00

 Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych 
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4. Informacje o:

 

a) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostki powiązane umów 

nieuwzględnionych w bilansie skonsolidowanym w zakresie niezbędnym do oceny ich 

wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy grupy kapitałowej

 

W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie zawarto umów 

nieuwzględnionych w bilansie, których ocena mogłaby mieć wpływ na sytuację majątkową, 

finansową i wynik finansowy grupy kapitałowej.

 

b) transakcjach zawartych przez jednostkę dominującą lub inne jednostki objęte 

skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym ze stronami powiązanymi

 

W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym jednostki powiązane 

nie zawarły umów, ani nie przeprowadziła transakcji na warunkach innych niż rynkowe.

c) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:

 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi  

Spółka

Należności Zobowiązania

Stan na 31.12.2011

JUICY Sp.z o.o.
The Digitals Sp. z o.o.

Change Integrated Sp. z o.o.
Scholz & Friends Hamburg GmbH

Scholz & Friends Group FmbH
Scholz & Friends Neumarkt GMBH 

Scholz & Friends S.R.O. 
Change Communications Sp. z o.o.

INSU Sp. z o.o. 
Properties & Co F.Friedmann i Wspólnicy

United Investors Anna Friedmann Sp.j.
rankomat.pl

ADWORKS Jacek Olechowski
DFF Coroporate Filip Friedmann

Change Communications Warsaw Sp. z o.o.

1 722,00
8 323,57
3 761,00

615,00
6 145,00

735,00
735,00

238 773,07
180,81

3 322,33
510 754,65

984,00
13 314,23
5 440,75
2 626,33

59 929,35
463,76

1 450,81

3 690,00

302 492,68

Grupy zawodowe 01.01.2010 - 31.12.2010 01.01.2011 - 31.12.2011

1. Pracownicy produkcyjni   

2. Pracownicy nieprodukcyjni 17,00 13,00

Razem 17,00 13,00
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d) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych oso-

bom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących 

spółek handlowych 

e) pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom 

wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących 

spółek handlowych, ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty. 

 

W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie udzielono pożyczek, 

ani świadczeń o podobnym charakterze dla osób wchodzących w skład Zarządu.

 

f) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej dotyczące jednostki 

dominującej:

g) dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych 

- kursy przyjęte do ich wyceny

Wyszczególnienie 01.01.2011 - 31.12.2011

1. Obowiązkowe badania rocznego sprawozdania finansowego 26 000,00

2. Inne usługi poświadczające

3. Usługi doradztwa podatkowego

4. Pozostałe usługi

Razem 26 000,00

Wyszczególnienie 01.01.2010 - 31.12.2010 01.01.2011 - 31.12.2011 

1. Organy zarządzające 240 827,30 467 079,32

2. Organy nadzorujące 68 600,00 61 375,00

3. Organ administrujący

Razem 309 427,30 528 454,32

pozycja bilansowa lub rachunku zysków i strat Rodzaj waluty Wartość kursu Nr tabeli data

Zobowiązania i należności z tyt. dostaw i usług EUR 4,4168 252/A/NBP/2011 30.12.2011

Zobowiązania i należności z tyt. dostaw i usług USD 3,4174 252/A/NBP/2011 30.12.2011

Zobowiązania i należności z tyt. dostaw i usług CZK 0,1711 252/A/NBP/2011 30.12.2011

Miejscowość: Warszawa, 30 marca 2012

Sprawozdanie sporządziła:

Anna Sulik    Jacek Olechowski   Edyta Gurazdowska
Główna Księgowa    Prezes Zarządu   Członek Zarządu
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4. oświadcZenie ZarZądu w Sprawie podMiotu uprawnionego do  

 badania SprawoZdania finanSowego

Zarząd Spółki MEDIACAP SA oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań 

finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, został 

wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, 

dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej 

i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Miejscowość: Warszawa, 30 marca 2012

 

Jacek Olechowski   Edyta Gurazdowska
Prezes Zarządu   Członek Zarządu
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5. oświadcZenie ZarZądu w Sprawie rZeteLności SporZądZenia 

      SprawoZdania finanSowego

 

Zarząd Spółki MEDIACAP SA oświadcza, że według swojej najlepszej wiedzy, sprawo-

zdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowią- 

zującymi Grupę MEDIACAP SA, oraz że przedstawione dane odzwierciedlają w sposób 

prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy MEDIACAP SA oraz 

jego wynik finansowy zarówno jednostkowy, jak i skonsolidowany. Ponadto Zarząd Spółki 

MEDIACAP SA oświadcza, że sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy 

obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

Miejscowość: Warszawa, 30 marca 2012

 

Jacek Olechowski   Edyta Gurazdowska
Prezes Zarządu   Członek Zarządu
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vi
OŚwiadcZeNie 
ZaRZĄdu 
w pRZedmiOcie 
pRZeSTRZegaNia 
pRZeZ SpółKę 
ZaSad ZawaRTYch
w „dOBRe 
pRaKTYKi SpółeK 
NOTOwaNYch Na 
NewcONNecT”
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Lp. Dobra praktyka

OŚWIADCZENIE
O STOSOWANIU

DOBREJ PRAKTYKI
TAK / NIE / NIE DOTYCZY KOMENTARZ 

1

Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, 
zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych 
technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, 

bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, 
korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić 

odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym 
celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać 

transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, 
rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej. TAK

2
Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych 
do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania TAK

3 Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: TAK

3.1 podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa), TAK

3.2
opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent 

uzyskuje najwięcej przychodów, TAK

3.3
opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta 

na tym rynku, TAK
Zawarte w opublikowanej

strategii 2010-2013

3.4 życiorysy zawodowe członków organów spółki, TAK

3.5

powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, 
informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem 

dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu spółki, TAK

3.6 dokumenty korporacyjne spółki, TAK

3.7 zarys planów strategicznych spółki, TAK

3.8

opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz 
z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku 

gdy emitent publikuje prognozy), NIE

W związku z sytuacją na 
rynku reklamowym Spółka 

podjęła decyzję o niepubli-
kowaniu prognoz

3.9
strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz 

akcji znajdujących się w wolnym obrocie, TAK

3.10
dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje 

inwestorskie oraz kontakty z mediami, TAK

3.11 ( skreślony ), ------

3.12 opublikowane raporty bieżące i okresowe, TAK

3.13

kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, 
dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz 

konferencji prasowych, TAK

3.14

informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, 
oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie 

akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych 
operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym 

podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych, TAK

3.15 ( skreślony ), ------ 
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Lp. Dobra praktyka

OŚWIADCZENIE
O STOSOWANIU

DOBREJ PRAKTYKI
TAK / NIE / NIE DOTYCZY KOMENTARZ 

3.16

pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane 
przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane 

pytania, TAK

3.17
informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany 

terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem, TAK

3.18
informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach 

zarządzenia przerwy, TAK

3.19

informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę 
o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, 

adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty 
elektronicznej Doradcy, w przypadku ponownego zawarcia przez spółkę 

umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy Nie dotyczy

Spółka nie ma podpisanej 
umowy z Autoryzowanym 

Doradcą

3.20 informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta, TAK

3.21
dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy, TAK

3.22 ( skreślony ). ------

3.23

informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób 
umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać 

aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku 
pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany 

informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać 
przeprowadzona niezwłocznie. TAK

4

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, 
w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być 

zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym 
następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta. TAK

5

Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu spółka, poza 

swoją stroną korporacyjną, powinna wykorzystywać indywidualną dla danej 
spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl. TAK

6

Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami 
Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego 

wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna 
wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą Nie dotyczy

Spółka nie ma podpisanej 
umowy z Autoryzowanym 

Doradcą

7

W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta 
ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę 

swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie 
Autoryzowanego Doradcę. Nie dotyczy

Spółka nie ma podpisanej 
umowy z Autoryzowanym 

Doradcą

8

Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich 
dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków 

Autoryzowanego Doradcy. Nie dotyczy

Spółka nie ma podpisanej 
umowy z Autoryzowanym 

Doradcą

9 Emitent przekazuje w raporcie rocznym:

9.1
informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków 

zarządu i rady nadzorczej, TAK

9.2
informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego 

od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie. Nie dotyczy

Spółka nie ma podpisanej 
umowy z Autoryzowanym 

Doradcą
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Lp. Dobra praktyka

OŚWIADCZENIE
O STOSOWANIU

DOBREJ PRAKTYKI
TAK / NIE / NIE DOTYCZY KOMENTARZ 

10

Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach 
walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej 

odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. TAK

Spółka nie ma podpisanej 
umowy z Autoryzowanym 

Doradcą

11

Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, 
powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, 

analitykami i mediami. NIE

Spółka nie ma podpisanej 
umowy z Autoryzowanym 

Doradcą

12

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru 
powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać 

organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa 
poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej. TAK

13

Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego 
odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia 
korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające 

z tych zdarzeń korporacyjnych. TAK

13a

W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego 
co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu 

głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego 
zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, 

zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany 
w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada 
ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy 

akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 
na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych. TAK

14

Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny 
być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, 

a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego 
okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. TAK

15

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej 
może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed 

dniem ustalenia prawa do dywidendy. TAK

16

Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia 
miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej

- informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym  
 emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki 
 dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,
- zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie  
 raportu bieżącego w okresie objętym raportem,
- informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby 
 w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
- kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadcho- 
 dzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia  
 interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych,  
 planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami  
 lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. TAK

16a

W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego 
w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje 

bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku 
NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym 

dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację 
wyjaśniającą zaistniałą sytuację. TAK

17 ( skreślony ). ------
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Opisane poniżej czynniki ryzyka nie są jedynymi, które mogą dotyczyć spółki 

MEDIACAP SA i prowadzonej przez nią działalności. Każdy z wymienionych poniżej 

czynników ryzyka może mieć istotny negatywny wpływ na prowadzoną przez Spółkę 

działalność, sytuację finansową oraz perspektywy rozwoju Spółki.

 

Ryzyko związane z prognozami i planowaniem.

Ryzyko związane z prognozami i planowaniem niesie ze sobą niebezpieczeństwo, 

że prognozy stanowiące podstawę podjęcia decyzji o rozpoczęciu planowanych 

przez Spółkę inwestycji nie sprawdzą się na skutek zmian zachodzących w otoczeniu 

ekonomicznym, prawnym lub społecznym. Prognozy dotyczące wyników finansowych 

czy planowanych inwestycji mogą okazać się chybione, mimo przyjęcia słusznych założeń 

w procesie prognozowania. 

 

Ryzyko związane z niepowodzeniem strategii.

Spółka nadal planuje rozwój m.in. poprzez akwizycje innych podmiotów rynku 

marketingowego. Pewne nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności mogą uniemożliwić 

realizację strategii przejęcia funkcjonujących innych podmiotów. Może okazać się, że na 

rynku brak jest podmiotów spełniających wymagania Spółki lub cena danego podmio-

tu może okazać się zbyt wysoka. Istnieje możliwość wzrostu konkurencji na rynku Spółki 

w kwestii akwizycji innych podmiotów.

 

Ryzyko związane z planami Spółki dotyczącymi akwizycji innych podmiotów.

Strategia Spółki zakłada rozwój m.in. poprzez akwizycje innych funkcjonujących w branży 

usług marketingowych podmiotów. Nabywanie udziałów lub akcji innych podmiotów 

wiąże się z ryzykiem, iż rzeczywista sytuacja finansowa oraz perspektywy rozwojowe tych 

podmiotów mogą się okazać istotnie gorsze, niż to wynikało z ich oceny, dokonanej 

przed akwizycją. Może się również okazać, iż ostateczne koszty, poniesione przez Spółkę 

w związku z dokonywanymi akwizycjami, okażą się wyższe od wcześniej planowanych. 

Pojawienie się takich sytuacji może w przyszłości wywrzeć negatywny wpływ na wyniki 

finansowe Spółki.

 

Ryzyko związane z planami Spółki dotyczącymi rozwoju nowych obszarów działalności.

Rozpoczęcie oferowania i świadczenia nowych typów usług, nawet jeśli ich specyfika 

jest zbliżona do specyfiki usług aktualnie świadczonych przez Spółkę wiąże się z ryzykiem, 

iż obecne doświadczenie Spółki okaże się niewystarczające dla należytego wykonywania 

usług w nowych obszarach działalności. Ewentualne problemy z należytym wykonywaniem 

usług dotyczących planowanych nowych obszarów działalności Spółki mogłyby zaszkodzić 

rynkowemu wizerunkowi Spółki oraz narazić ją na koszty związane z odszkodowaniami 

płaconymi na rzecz odbiorców, a tym samym negatywnie wpłynąć na sytuację finansową 
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Spółki. Taka sytuacja była w 2009, kiedy Spółka rozpoczęła świadczenie usług w zakre-

sie negocjacji cen z podwykonawcami. Okazało się, że popyt na tego typu usługi jest 

zbyt mały, aby kontynuować działalność w tym zakresie. W związku z tym Zarząd podjął 

decyzję o zaprzestaniu świadczenia tych usług pomimo poniesienia nakładów finansowych 

na stworzenie produktu. 

 

Ryzyko związane z procesem pozyskiwania nowych kontraktów.

Istnieje ryzyko, że w kolejnych latach Spółka może nie być w stanie pozyskać takiej ilości 

kontraktów, która gwarantowałaby jej poziom przychodów umożliwiający kontynuację 

dynamicznego rozwoju, co może negatywnie wpłynąć na działalność, wyniki, sytuację  

finansową, a także na perspektywy rozwoju Spółki. Ryzyko to jest związane również 

z barierami wejścia i atrakcyjnością rynku usług marketingowych, który przyciąga 

potencjalnych konkurentów. Duży wpływ na ten aspekt będzie miała również 

koniunktura gospodarcza w kraju.

 

Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników.

Sukces w branży usług marketingowych jest uzależniony przede wszystkim od wiedzy, 

know-how, kreatywności, zaangażowania oraz kompetencji pracowników. Im fir-

ma ma większy potencjał w zakresie zasobów ludzkich, tym silniejsza jest jej pozycja 

konkurencyjna na rynku. Utrata kluczowych pracowników może skutkować pogorszeniem 

się kondycji finansowej, poprzez np. utratę znaczącego klienta bezpośrednio powiązanego 

z danym pracownikiem. 

 

Ryzyko związane z możliwością prowadzenia przez pracowników Spółki działalności 

konkurencyjnej wobec działalności Spółki.

W przypadku działalności Spółki, kwestia ta jest bardzo istotna ze względu na unikatowe 

know–how oraz doświadczenie, które wykorzystane przez konkurencję mogłoby mieć 

niekorzystny wpływ na działalność Spółki. Ryzyko to jest ograniczane poprzez 

podpisywanie z pracownikami umów o zakazie konkurencji.

 

Ryzyko związane z wykorzystywanymi przez Spółki technologiami.

Spółka świadczy usługi z zakresu szeroko pojętego marketingu doświadczeń. Świadczenie 

tych usług związane jest z koniecznością wykorzystywania wielu narzędzi oraz urządzeń 

technicznych, w tym między innymi wysokiej klasy sprzętu komputerowego i elektronicznego. 

W związku z tym działalność Spółki narażona jest na ryzyko związane z możliwymi, lecz 

nieprzewidywalnymi usterkami w funkcjonowaniu tych urządzeń. Ewentualne problemy 

wynikające z wadliwości wykorzystywanych urządzeń, a pociągające za sobą możliwość 

niewywiązania lub nienależytego wywiązania się Spółki z umów zawartych z odbiorcami, 

mogłyby zaszkodzić rynkowemu wizerunkowi Spółki oraz narazić ją na koszty związane 
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z odszkodowaniami płaconymi na rzecz odbiorców, a tym samym negatywnie wpłynąć 

na sytuację finansową Spółki. Ryzyko to jest minimalizowane poprzez wykupywanie polis 

ubezpieczeniowych.

 

Ryzyko związane z niską wartością majątku trwałego oraz majątku obrotowego Spółki

Spółka posiada aktywa trwałe oraz aktywa obrotowe o stosunkowo nieznacznej wartości 

w stosunku do skali prowadzonej działalności (mierzonej przychodami ze sprzedaży). 

Niska wartość majątku trwałego i obrotowego Spółki wiąże się z ryzykiem, iż w przypadku 

nawet przejściowych problemów z płynnością finansową Spółka będzie miała ograniczoną 

możliwość szybkiego pozyskania niezbędnych środków pieniężnych, bowiem możliwość 

upłynnienia aktywów lub wykorzystania ich w celach zastawnych jest ograniczona. 

Niska wartość majątku Spółki wiąże się również z ryzykiem, iż w przypadku ewentualnego 

ogłoszenia upadłości Spółki jej majątek może się okazać niewystarczający do pokrycia 

zobowiązań.

 

Ryzyko związane z koniunkturą na rynku usług marketingowych.

Rynek usług marketingowych w Polsce charakteryzuje się dynamicznym rozwojem. Jednak 

jednym z zagrożeń działalności w tym sektorze jest jego duża wrażliwość na wahania 

koniunktury gospodarczej. W sytuacji znaczącego spowolnienia wzrostu gospodarczego 

wydatki przedsiębiorstw na cele marketingowe ulegają zmniejszeniu, co może pociągnąć 

za sobą negatywne skutki dla wyników finansowych Spółki. W ostatnich latach 

szczególnie 2009 był trudny dla branży marketingowej – na przykład wydatki klientów w 

segmencie usług eventowych spadły w tym czasie według szacunków nawet o połowę. W 

2010 raporty renomowanych firm wskazały jednocyfrowy wzrost ogólnych wydatków na 

reklamę w mediach. W 2011 przewiduje się dalsze ożywienie koniunktury, której szczyt 

powinien nastąpić w 2012, między innymi ze względu na mistrzowstwa europy w piłce 

nożnej.

 

Ryzyko związane z przyszłym rozwojem poszczególnych segmentów rynku usług 

marketingowych.

Rynek usług marketingowych składa się z różnych segmentów. Działalność Spółki 

skupia się na segmencie marketingu eventowego, segmencie ambient mediów 

i segmencie reklamy zintegrowanej. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami 

oraz analizami obecnych tendencji na światowym rynku usług marketingowych, 

segmenty te są jednymi z najszybciej rozwijających się obszarów rynku marketingowego.  

Jednak nie jest wykluczone, iż w przyszłości preferencje klientów mogą ulec zmianie, 

skutkiem czego może być przesunięcie popytu na usługi marketingowe z tych 

segmentów w kierunku innych rodzajów działań marketingowych. Zaistnienie takiej 

sytuacji mogłoby spowodować ograniczenie perspektyw rozwojowych Spółki, a tym 

samym negatywnie wpłynąć na jej sytuację finansową.
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Ryzyko związane z konkurencją.

W branży Spółki ryzyko związane z pojawieniem się nowej konkurencji jest duże, 

głównie z powodu atrakcyjności rynku usług marketingowych (dynamiczny wzrost) 

w Polsce oraz relatywnie niskich barier wejścia (w rozumieniu niezbędnych do 

poniesienia nakładów inwestycyjnych na majątek trwały i obrotowy) na ten rynek. 

Ewentualne pojawienie się nowych znaczących konkurentów może w przyszłości 

wywierać negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki.

 

Ryzyko związane z silną pozycją odbiorców.

Wśród kluczowych klientów Spółki znajdują się podmioty, których skala działalności 

znacząco przekracza skalę działalności Spółki. Znaczenie tych odbiorców oraz ich udział 

w strukturze przychodów ze sprzedaży Spółki jest znacząco większy niż znaczenie 

Spółki oraz jej udział w strukturze dostaw tychże odbiorców. W związku z tym Spółka 

narażona jest na ryzyko związane z nierówną pozycją negocjacyjną Spółki w stosunku 

do pozycji negocjacyjnej niektórych jej odbiorców. Ewentualne próby wykorzystania 

w przyszłości silnej pozycji negocjacyjnej niektórych odbiorców Spółki (w porównaniu 

do pozycji negocjacyjnej Spółki) mogą znacząco utrudnić proces negocjowania oraz 

zawierania nowych kontraktów lub wpłynąć negatywnie na ceny usług świadczonych przez 

Spółkę, a tym samym negatywnie wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Spółki.

 

Ryzyko związane ze znaczeniem dostawców dla jakości usług świadczonych przez Spółki.

W swojej działalności Spółka w bardzo szerokim stopniu korzysta z usług świadczonych 

przez dostawców zewnętrznych oraz podwykonawców. W związku z tym działalność Spółki 

narażona jest na ryzyko związane z terminowością oraz jakością usług świadczonych 

przez te podmioty. Ewentualne niewywiązanie lub nienależyte wywiązanie się 

dostawców z umów zawartych z MEDIACAP SA mogłoby uniemożliwić lub znacząco 

utrudnić Spółce należyte wywiązanie się z umów zawartych przez Spółkę z jej odbiorcami. 

Sytuacja taka mogłaby zaszkodzić rynkowemu wizerunkowi Spółki oraz narazić ją 

na koszty związane z odszkodowaniami płaconymi na rzecz odbiorców, a tym 

samym negatywnie wpłynąć na sytuację finansową Spółki.

 

Ryzyko związane z udziałem kosztów usług obcych w strukturze kosztów operacyjnych 

Spółki.

W swojej działalności MEDIACAP SA w bardzo szerokim stopniu korzysta z usług 

świadczonych przez dostawców zewnętrznych oraz podwykonawców. Skutkiem tego jest 

bardzo wysoki i rosnący udział kosztów usług obcych w strukturze kosztów operacyjnych 

Spółki. Tak znaczący udział usług obcych  w strukturze kosztów sprawia, iż działalność 

Spółki narażona jest na ryzyko związane z możliwym znaczącym wzrostem cen usług 

świadczonych przez dostawców Spółki. Sytuacja taka mogłaby znacząco zwiększyć 
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koszty funkcjonowania Spółki, a tym samym negatywnie wpłynąć na jej wyniki finansowe. 

W obecnej sytuacji rynkowej wydaje się, że to ryzyko uległo znaczącemu zmniejszeniu.

 

Ryzyko związane z możliwością pojawienia się nieprawdziwych informacji dotyczących 

Spółki lub jej działalności.

Na wysoce konkurencyjnym rynku, jakim jest rynek usług marketingowych, istnieje 

ryzyko wykorzystywania przez niektórych konkurentów Spółki (lub inne podmioty zmierzające 

do osłabienia pozycji konkurencyjnej Spółki) nieprawdziwych informacji o Spółce, 

jej działalności lub osobach powiązanych ze Spółką, w celu wywarcia negatywnego wpływu na 

rynkowy wizerunek Spółki. Ewentualne rozpowszechnianie nieprawdziwych i negatywnych 

informacji dotyczących Spółki może wywierać przejściowy, lecz niekorzystny wpływ na jej 

pozycję negocjacyjną, a tym samym negatywnie wpływać na sytuację finansową Spółki. 

Informacje takie mogą wywierać również niekorzystny wpływ na kształtowanie się kursu 

akcji Spółki, nawet jeśli nie miałyby one istotnego wpływu na wyniki finansowe Spółki.

 

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w polsce.

Na działalność Spółki duży wpływ wywierają zarówno wahania koniunktury gospodarczej, 

jak i inne czynniki makroekonomiczne (inflacja, dynamika konsumpcji, wielkość dokonywanych 

inwestycji). Czynniki te wywierają tym samym istotny wpływ na sytuację ekonomiczną Spółki. 

Ewentualne znaczące pogorszenie się sytuacji makroekonomicznej w Polsce mogłoby 

wywrzeć negatywny wpływ na wyniki Spółki.

 

Ryzyko związane z otoczeniem prawnym.

Przepisy prawa, które regulują działalność gospodarczą w Polsce, charakteryzują się znaczną 

niestabilnością. W szczególności dotyczy to przepisów prawa dotyczących działalności 

medialnej, prasowej, reklamowej czy lobbingowej, które podlegają częstym nowelizacjom. 

Wysoka niestabilność dotyczy również regulacji podatkowych oraz prawa pracy. 

Zmiany w obowiązujących przepisach mogą powodować wzrost obciążeń 

publicznoprawnych lub wzrost kosztów działalności Spółki, a tym samym mogą wywierać 

negatywny wpływ na jej wyniki finansowe. 

Ryzyko kursowe.

Spółka prowadzi czasami działania poza granicami kraju. Należy więc uwzględnić 

możliwość wystąpienia w przyszłości ryzyka wahań kursowych, które mogą wywierać 

negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki.
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Ryzyko zmian stóp procentowych.

Spółka nie wyklucza korzystania z kredytów i pożyczek w finansowaniu swojej działalności. 

Pociąga to za sobą konieczność ponoszenia kosztów obsługi zadłużenia z tego tytułu 

(w tym w szczególności kosztów odsetek). W związku z tym ewentualne niekorzystne 

tendencje w zakresie kształtowania się w przyszłości poziomu rynkowych stóp 

procentowych w Polsce, pociąga za sobą wzrost oprocentowania kredytów i pożyczek 

zaciągniętych przez Spółkę.

Miejscowość: Warszawa, 30 marca 2012

 

Jacek Olechowski   Edyta Gurazdowska
Prezes Zarządu   Członek Zarządu
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OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 
 

Dla Walnego Zgromadzenia Mediacap S.A. 
 
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Mediacap S.A. z siedzibą 
w Warszawie przy ulicy Bema 65 („Spółka”), na które składa się wprowadzenie do 
sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., rachunek zysków i 
strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok 
obrotowy kończący się tego dnia  oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.  
 
Odpowiedzialność Zarządu oraz Rady Nadzorczej 
 
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za prawidłowość ksiąg rachunkowych, sporządzenie 
i rzetelną prezentację tego sprawozdania finansowego oraz sporządzenie sprawozdania z 
działalności zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 
152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) („ustawa o rachunkowości”) oraz wydanymi na jej 
podstawie przepisami wykonawczymi, jak również wymogami odnoszącymi się do emitentów 
papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i 
innymi obowiązującymi przepisami. Zarząd Spółki jest odpowiedzialny również za kontrolę 
wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną, aby sporządzane sprawozdania finansowe były wolne 
od nieprawidłowości powstałych wskutek celowych działań lub błędów. 
 
Zgodnie z ustawą o rachunkowości, Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są 
zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności 
spełniały wymagania przewidziane w tej ustawie. 
 
Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta 
 
Naszym zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrażenie opinii o tym 
sprawozdaniu finansowym oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę 
jego sporządzenia. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do 
postanowień rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, krajowych standardów rewizji finansowej 
wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. Regulacje te nakładają na nas 
obowiązek postępowania zgodnego z zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia 
badania w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie finansowe i księgi 
rachunkowe stanowiące podstawę jego sporządzenia są wolne od istotnych nieprawidłowości.  
 
Badanie polega na przeprowadzeniu procedur mających na celu uzyskanie dowodów badania 
dotyczących kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu finansowym. Wybór procedur 
badania zależy od naszego osądu, w tym oceny ryzyka wystąpienia istotnej nieprawidłowości  
sprawozdania finansowego na skutek celowych działań lub błędów. Przeprowadzając ocenę 
tego ryzyka bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem oraz 
rzetelną prezentacją sprawozdania finansowego w celu zaplanowania stosownych do 
okoliczności procedur badania, nie zaś w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności działania 
kontroli wewnętrznej w jednostce. Badanie obejmuje również ocenę odpowiedniości stosowanej 
polityki rachunkowości, zasadności szacunków dokonanych przez Zarząd oraz ocenę ogólnej 
prezentacji sprawozdania finansowego.  
 
Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i 
odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania. 
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Opinia  
 
Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe Mediacap S.A. przedstawia rzetelnie i 
jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2011 r., wynik finansowy oraz 
przepływy pieniężne za rok obrotowy kończący się tego dnia, zostało sporządzone, we 
wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonymi w ustawie o rachunkowości i wydanych na jej 
podstawie przepisach wykonawczych, jak również wymogami odnoszącymi się do emitentów 
papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, 
jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i 
postanowieniami statutu Spółki oraz zostało sporządzone na podstawie prawidłowo 
prowadzonych, we wszystkich istotnych aspektach, ksiąg rachunkowych. 
 
Inne kwestie 
 
Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego 
zwracamy uwagę, iż badana jednostka posiada udziały w spółce zależnej Scholz & Friends 
Warszawa Sp. z o.o. o wartości bilansowej 507 223,71 zł.  
 
Spółka zależna na dzień 31.12.2011 roku posiada ujemny kapitał własny oraz poniosła za 2011 
rok wysoką stratę netto o wartości -1 413 128,55 zł, jednak z uwagi na fakt, iż Mediacap S.A. 
prowadzi restrukturyzację działalności spółki zależnej, a z planów finansowych wynika 
generowanie zysku w przyszłości (chociaż pewności takiej nie ma), udziałów nie objęto odpisem 
aktualizującym. 
 
Ponadto, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, stwierdzamy, że sprawozdanie 
z działalności Spółki uwzględnia, we wszystkich istotnych aspektach, informacje, o których 
mowa w art. 49 ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 
lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 
259), jak również załączniku nr 3 „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie 
obrotu przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu 
Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. i są one zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.  
 
 

Jakub Juskowiak 
Biegły rewident nr 12 361 
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1. Część ogólna raportu 
1.1. Dane identyfikujące badaną jednostkę 
1.1.1. Nazwa Spółki 

Mediacap S.A. 

1.1.2. Siedziba Spółki 
ul. Bema 65, 01-244 Warszawa 

1.1.3. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym 
Sąd rejestrowy:  Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Data:  26.03.2008 r. 
Numer rejestru: KRS 0000302232 
REGON: 012976217 
NIP: 5213407633 
  

Zasadniczym przedmiotem działalności badanej Spółki jest:  
- reklama, 
- działalność związana z organizację targów i wystaw, 
- pozostała działalność rozrywkowa gdzie indziej niesklasyfikowana. 
 

1.1.4. Struktura własności i jednostki powiązane 
Na dzień 31.12.2011 r. struktura własności kapitału zakładowego Spółki w wysokości 
556 744,00 zł przedstawia się następująco: 

  

Nazwa akcjonariusza Ilość akcji 

Ilość 
głosów     

(w %) 

Wartość 
nominalna 

akcji        
zł  

Udział                       
w kapitale 

zakładowym  
(w %) 

Posella Limited 3 136 453,0 28,2% 156 822,7 28,2% 
Frinanti Limited 1 684 057,0 15,1% 84 202,9 15,1% 
Versalin Limited 1 738 837,0 15,6% 86 941,9 15,6% 
BRE Wealth Management SA 693 734,0 6,2% 34 686,7 6,2% 
Filip Friedmann 359 650,0 3,2% 17 982,5 3,2% 
Jacek Olechowski  366 470,0 3,3% 18 323,5 3,3% 
Edyta Gurazdowska 29 931,0 0,3% 1 496,6 0,3% 
Hubert Janiszewski 25 000,0 0,2% 1 250,0 0,2% 
Pozostali 3 100 748,0 27,9% 155 037,4 27,9% 
 11 134 880,0 100,0% 556 744,0 100,0% 

 

W badanym okresie nie dokonano zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. 
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Badana Spółka wg stanu na koniec badanego okresu: 

 
- jest spółką dominującą dla Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o., w której posiada 75% 

udziału w kapitale i 75% w prawach głosu. 
 

1.1.5. Kierownik jednostki  
Funkcje kierownika jednostki sprawuje Zarząd. 

W skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2011 r. wchodzili: 
• Jacek Olechowski – Prezes Zarządu, 

• Edyta Gurazdowska – Członek Zarządu. 

W badanym okresie nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu badanej jednostki. 

 

1.2. Dane identyfikujące kluczowego biegłego rewidenta i podmiot 
uprawniony do badania sprawozdań finansowych 

1.2.1. Dane identyfikujące kluczowego biegłego rewidenta: 
Imię i nazwisko:  Jakub Juskowiak 
Numer w rejestrze: 12 361 

1.2.2. Dane identyfikujące podmiot uprawniony do badania: 
Firma:  PKF Audyt Sp. z o.o. 
Siedziba: Warszawa 
Adres: ul. Elbląska 15/17, 01-747 Warszawa 
Numer rejestru: KRS 0000019875 
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Kapitał zakładowy: 80.000 zł 
Numer NIP: 725-10-13-699 

PKF Audyt Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych pod numerem 548. 

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzono zgodnie z umową z dnia 15 grudnia 
2011, zawartą na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 1 grudnia 2011 odnośnie 
wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego. 

Badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone w okresie od 09.04.2012 r. do 
21.05.2012 r. 

Kluczowy biegły rewident oraz PKF Audyt Sp. z o.o. spełniają wymóg niezależności od 
badanej Spółki w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych 
rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77 poz. 649).  

1.3. Informacje o sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy 
Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r. i za okres kończący się 
tego dnia zostało zbadane przez PKF Audyt Sp. z o.o. i uzyskało opinię biegłego rewidenta z 
uzupełniającym objaśnieniem, dotyczącym ujemnych kapitałów własnych wykazywanych 
przez spółkę zależną Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. oraz ponoszonych przez nią strat 
netto w roku obrotowym od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010 roku. 
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Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone w dniu 28.06.2011 r. przez Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie, które postanowiło, że strata za ubiegły rok obrotowy w kwocie 744 688,02 zł 
złotych będzie pokryta z kapitału zapasowego Spółki. 

Sprawozdanie finansowe zostało złożone w Sądzie Rejestrowym w dniu 08.07.2011 r. oraz 
ogłoszone w Monitorze Polskim B nr 488 z 07.02.2012 r. 

 

1.4. Zakres prac i odpowiedzialności 
Niniejszy raport został przygotowany dla Walnego Zgromadzenia Mediacap S.A. z siedzibą w 
Warszawie przy ulicy Bema 65 i dotyczy sprawozdania finansowego, na które składa się 
wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 
r., rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów 
pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia dodatkowe informacje i objaśnienia.  

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień rozdziału 7 
ustawy o rachunkowości, krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową 
Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.  

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za prawidłowość ksiąg rachunkowych, sporządzenie 
i rzetelną prezentację sprawozdania finansowego oraz sporządzenie sprawozdania z 
działalności zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie o rachunkowości oraz 
wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, jak również wymogami odnoszącymi 
się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych 
notowań giełdowych oraz z innymi obowiązującymi przepisami. 

Naszym zadaniem było, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrażenie opinii i 
sporządzenie raportu uzupełniającego, odnośnie tego sprawozdania finansowego oraz 
prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. 

Zarząd Spółki złożył w dniu wydania niniejszego raportu oświadczenie o rzetelności i jasności 
sprawozdania finansowego przedstawionego do badania oraz niezaistnieniu zdarzeń 
wpływających w sposób znaczący na dane wykazane w sprawozdaniu finansowym za rok 
badany. 

W trakcie badania sprawozdania finansowego Zarząd Spółki złożył wszystkie żądane przez 
nas oświadczenia, wyjaśnienia i informacje oraz udostępnił nam wszelkie dokumenty 
i informacje niezbędne do wydania opinii i przygotowania raportu. 

Zakres planowanej i wykonanej pracy nie został w żaden sposób ograniczony. Zakres i 
sposób przeprowadzonego badania wynika ze sporządzonej przez nas dokumentacji 
roboczej, znajdującej się w siedzibie PKF Audyt Sp. z o.o. 
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2. Część analityczna raportu 
2.1. Bilans 
 

 
 

AKTYWA 31-12-2011 % sumy 31-12-2010 % sumy
zł '000 bilansowej zł '000 bilansowej

Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne 85,2 1,5% 112,9 1,7%
Rzeczowe aktywa trwałe 73,6 1,3% 149,1 2,2%
Należności długoterminowe - 0,0% - 0,0%
Inwestycje długoterminowe 2 506,7 44,8% 507,8 7,5%
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 219,6 3,9% 254,4 3,7%

2 885,0 51,6% 1 024,2 15,0%

Aktywa obrotowe
Zapasy - 0,0% - 0,0%
Należności krótkoterminowe 2 342,1 41,9% 4 547,7 66,8%
Inwestycje krótkoterminowe 335,2 6,0% 1 212,6 17,8%
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 28,4 0,5% 25,1 0,4%

2 705,7 48,4% 5 785,4 85,0%

SUMA AKTYWÓW 5 590,7 100% 6 809,6 100%

PASYWA 31-12-2011 % sumy 31-12-2010 % sumy
zł '000 bilansowej zł '000 bilansowej

Kapitał własny
Kapitał zakładowy 556,7 10,0% 556,7 8,2%
Należne wpłaty na kapitał zakładowy - 0,0% - 0,0%
Udziały/Akcje własne (7,2) -0,1% (5,0) -0,1%
Kapitał zapasowy 3 568,9 63,8% 4 315,7 63,4%
Kapitał z aktualizacji wyceny - 0,0% - 0,0%
Pozostałe kapitały rezerwowe - 0,0% - 0,0%
Zysk/(Strata) z lat ubiegłych - 0,0% - 0,0%
Zysk/(Strata) netto 1,3 0,0% (744,7) -10,9%
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - 0,0% - 0,0%

4 119,8 73,7% 4 122,8 60,5%

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania 457,7 8,2% 492,9 7,2%
Zobowiązania długoterminowe 6,2 0,1% 43,2 0,6%
Zobowiązania krótkoterminowe 1 006,9 18,0% 2 150,7 31,6%
Rozliczenia międzyokresowe - 0,0% - 0,0%

1 470,9 26,3% 2 686,8 39,5%

SUMA PASYWÓW 5 590,7 100,0% 6 809,6 100,0%
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2.2. Rachunek zysków i strat  

 

2011 2010
zł '000 zł '000

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

Przychody netto ze sprzedaży produktów 12 182,6 98,6% 11 119,0 98,6%
Zmiana stanu produktów - 0,0% - 0,0%
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki - 0,0% - 0,0%
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 119,2 1,0% 25,5 1,0%

12 301,8 99,6% 11 144,5 99,6%
Koszty działalności operacyjnej

Amortyzacja (109,4) 0,9% (140,9) 0,9%
Zużycie materiałów i energii (618,6) 5,0% (436,4) 5,0%
Usługi obce (10 307,9) 83,7% (10 682,8) 83,7%
Podatki i opłaty (11,0) 0,1% (12,2) 0,1%
Wynagrodzenia (938,2) 7,6% (608,2) 7,6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (14,2) 0,1% (10,5) 0,1%
Pozostałe koszty rodzajowe (143,6) 1,2% (159,4) 1,2%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów (97,3) 0,8% (18,8) 0,8%

(12 240,3) 99,4% (12 069,3) 99,4%

Zysk/(Strata) ze sprzedaży 61,5 0,5% (924,7) -8,3%

Pozostałe przychody operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - 0,0% 6,5 0,0%
Dotacje - 0,0% - 0,0%
Inne przychody operacyjne 8,2 0,1% 15,4 0,1%

8,2 0,1% 21,9 0,1%
Pozostałe koszty operacyjne

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - 0,0% - 0,0%
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - 0,0% - 0,0%
Inne koszty operacyjne (30,0) 0,2% (0,8) 0,2%

(30,0) 0,2% (0,8) 0,2%
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej 39,7 0,3% (903,6) -8%

Przychody finansowe
Dywidendy i udziały w zyskach - 0,0% - 0,0%
Odsetki 42,7 0,3% 50,3 0,3%
Zysk ze zbycia inwestycji - 0,0% - 0,0%
Aktualizacja wartości inwestycji - 0,0% - 0,0%
Inne - 0,0% 0,5 0,0%

42,7 0,3% 50,8 0,3%
Koszty finansowe

Odsetki  (31,5) 0,3% (33,5) 0,3%
Strata ze zbycia inwestycji - 0,0% - 0,0%
Aktualizacja wartości inwestycji - 0,0% - 0,0%
Inne (14,4) 0,1% (10,8) 0,1%

(45,8) 0,4% (44,3) 0,4%
Zysk/(Strata) z działalności gospodarczej 36,5 0,3% (897,2) -8,1%

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne - 0,0% - 0,0%
Straty nadzwyczajne - 0,0% - 0,0%

Zysk/(Strata) brutto 36,5 0,3% (897,2) -8,1%

Podatek dochodowy (35,2) -96,4% 152,5 -17,0%
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty - 0,0% - 0,0%

Zysk/(Strata) netto 1,3 0,0% (744,7) -6,7%

% 
przychodów, 

kosztów, 
wyniku brutto

% 
przychodów, 

kosztów, 
wyniku brutto
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2.3. Wybrane wskaźniki finansowe 

 
 

 

2.4. Interpretacja wskaźników 
 

1. Bilans  

 

DYNAMIKA I STRUKTURA SUMY BILANSOWEJ 
Wartości w tys. zł 

 
 

 

2011 2010 2009

1.   Rentowność sprzedaży

wynik na sprzedaży brutto x 100% 0,5% wartość wartość
przychody netto ujemna ujemna

2.   Rentowność kapitału własnego

wynik netto x 100% 0,0% wartość wartość
średni stan kapitałów własnych ujemna ujemna

3.   Szybkość obrotu należności

średni stan należności z tytułu dostaw i usług x  365 dni 86 dni 130 dni 155 dni
przychody netto

4.   Stopa zadłużenia

zobowiązania i rezerwy na zobowiązania x 100% 26,3% 39,5% 37,0%
aktywa ogółem

5.   Wskaźnik płynności

aktywa obrotowe 2,7 2,7 4,7
zobowiązania krótkoterminowe

0,00 

1 000,00 

2 000,00 

3 000,00 

4 000,00 

5 000,00 

6 000,00 

7 000,00 

8 000,00 

9 000,00 

Aktywa       
31.12.2009 

Pasywa      
31.12.2009 

Aktywa      
31.12.2010 

Pasywa     
31.12.2010 

Aktywa     
31.12.2011 

Pasywa       
31.12.2011 

8 318,40 

370,60 

3 814,00 

4 875,00 

5 785,40 

1 020,80 

2 660,40 

4 145,80 

2 705,70 

2 885,01 

1 470,93 

4 119,77 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Aktywa trwałe Kapitał własny Aktywa obrotowe 
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W analizowanym okresie nastąpił spadek wartości sumy bilansowej, która wg stanu na dzień 
31.12.2011 r. ukształtowała się na poziomie 5 590 tys. zł, niższym o 18% w porównaniu do 2010 roku. 
W strukturze majątku zmniejszeniu uległy składniki aktywów obrotowych (należności krótkoterminowe 
i inwestycje krótkoterminowe), przy jednoczesnym zwiększeniu wartości aktywów trwałych tj. 
inwestycji długoterminowych stanowiących dopłaty do kapitał jednostki zależnej Scholz & Friends 
Warszawa Sp. z o.o., co spowodowało istotne zwiększenie udziału aktywów trwałych w sumie 
bilansowej. 
 
W zakresie struktury finansowania nastąpił spadek wartości zobowiązań krótkoterminowych 
(zobowiązania handlowe). Proporcja pomiędzy własnymi i obcymi źródłami finansowania zmieniła się 
na korzyść kapitałów własnych (wzrost o 13 punków procentowych), co spowodowało istotne 
zwiększenie udziału kapitałów własnych w sumie bilansowej. 
 
Ponadto na koniec badanego okresu w porównaniu do 2010 roku nastąpił: 

• spadek wartości należności krótkoterminowych o 42% głównie na wskutek spadku wartości 
należności z tytułu dostaw i usług, co zostało spowodowane dokonaniem spłaty należności przez 
znaczących klientów, 

• zmniejszenie wartości inwestycji krótkoterminowych ze względu na całkowitą spłatę pożyczki  
przez jednostkę zależną, 

• spadek wartości kapitału zapasowego w związku z pokryciem straty netto wykazanej za 2010 rok 
zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 28.06.2011 r., 

• spadek wartości zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług z 2 044,0 tys. zł do 721,9 
tys. zł, tj. o 65%. 

 
Mimo zaistniałych zmian w proporcjach pomiędzy poszczególnymi grupami aktywów i pasywów, 
utrzymana została złota zasada finansowania, bowiem wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem 
stałym, który przekroczył w analizowanym okresie poziom 100% (wyniósł 143%), co oznacza, że 
całość majątku trwałego jest finansowana kapitałem o charakterze długoterminowym (charakteryzuje 
się relatywnie niskim stopniem wymagalności). Zmiany w obrębie pasywów pozwalają stwierdzić, że 
poprawie uległa stabilność finansowa Spółki. 

 

2. Wskaźniki 

 

Wskaźnik rentowności sprzedaży produktów, towarów i materiałów w badanym okresie wykazał 
wartość dodatnią i ukształtował się na poziomie 0,5%. Wielkość ta oznacza, że z każdej złotówki 
przychodu ze sprzedaży wygenerowano 0,5 gr zysku brutto na sprzedaży. Wzrost wskaźnika to skutek 
niższej dynamiki wzrostu kosztów (wzrost o 1,4%) w stosunku do przychodów ze sprzedaży (wzrost o 
10,4%). 
 
Dodatnią wartość (0,032%) przyjął również wskaźnik zwrotu z kapitałów własnych (ROE) mierzący 
zdolność kapitału własnego do generowania zysku. Poziom ROE oznacza, iż zainwestowany kapitał 
przyniósł akcjonariuszom w badanym okresie minimalny zysk. 
 
Wskaźnik płynności bieżącej (I stopnia) wyniósł w badanym okresie 2,7, co pozwala stwierdzić, że 
środki obrotowe pozwalały na pokrycie prawie trzykrotnie zobowiązań bieżących. Otrzymany poziom 
wskaźnika płynności wskazuje, iż w Spółce nie występują problemy z zachowaniem bieżącej płynności 
finansowej. 
 
Wskaźnik szybkości obrotu należności handlowych w analizowanym okresie zmniejszył się o 44 dni w 
porównaniu do poziomu z 2010 roku. Wartość tego wskaźnika osiągnięta w 2011 roku informuje, że 
jednostka otrzymuje zapłatę z półtoramiesięcznym terminem odroczenia płatności.  
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W badanym okresie można odnotować zmniejszenie wartości wskaźnika ogólnego zadłużenia z 39% 
do 26%, co oznacza, iż w spółce jedna czwarta wartości majątku jest finansowane zobowiązaniami. 

 

3. Rachunek zysków i strat 

 

WYNIKI NA KOLEJNYCH POZIOMACH DZIAŁALNOŚCI 
Wartości w tys. zł 

Dominującą pozycję w strukturze przychodów zajmują przychody ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów, które stanowią – 99,6% całości przychodów. Natomiast po stronie kosztów - koszty 
sprzedanych produktów, towarów i materiałów – 99,4%. Jest to zgodne z profilem działalności spółki.  

Najistotniejszymi pozycjami w zakresie kosztów operacyjnych są usługi obce (83,7% ogółu kosztów) i 
wynagrodzenia (7,6% ogółu kosztów), ich udział w strukturze rachunku wyników nie uległ zmianie.  

 

Ponadto na kształtowanie się zysku wpłynęły: 

• strata na działalności operacyjnej w kwocie 21,8 tys. zł wobec zysku w kwocie 21,1 tys. zł w 2010 
roku, wynikająca głównie z wartości netto likwidowanych środków trwałych w kwocie 15,5 tys. zł, 

• strata na działalności finansowej w kwocie 3,2 tys. zł (zasadniczo na skutek poniesionych kosztów 
odsetek od zaległości budżetowych) w porównaniu z zyskiem  wypracowanym w 2010 roku (6,5 
tys. zł). 
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-600 
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-400 
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-100 
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100 

2009 r. 2010 r. 2011 r. 
Zysk/Strata na sprzedaży -694,7 -898,30 61,48 

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej -164,3 21,1 -21,8 

Wynik na działalności finansowej 1,9 6,5 -3,2 

Zysk/Strata brutto -857,1 - 870,8 36,5 

Zysk/Strata netto -751,2 - 721,7 1,3 
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Podsumowując spółka osiągnęła zysk brutto w wysokości 36,5 tys. zł, wobec straty poniesionej w 
2010 roku w kwocie 870,8 tys. zł.   

Po uwzględnieniu obciążeń podatkowych oraz zmiany stanu aktywów i rezerw z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego Spółka zanotowała w 2011 roku zysk netto w wysokości 1,3 tys. zł. W 
porównaniu do poprzedniego okresu wartość zysku netto wzrosła wyraźnie tj. o 746 tys. zł. 
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3. Część szczegółowa raportu 
3.1. Prawidłowość stosowanego systemu rachunkowości 

Spółka posiada aktualną dokumentację opisującą zasady rachunkowości, przyjęte przez 
Zarząd Spółki, w zakresie wymaganym przepisami art. 10 ustawy o rachunkowości. 

W trakcie przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego dokonaliśmy wyrywkowego 
sprawdzenia prawidłowości działania systemu rachunkowości.  

W trakcie przeprowadzonych prac nie stwierdziliśmy znaczących nieprawidłowości 
dotyczących systemu rachunkowości, które nie zostałyby usunięte, a mogły mieć istotny 
wpływ na badane sprawozdanie finansowe, w tym dotyczących: 

- zasadności i ciągłości stosowanych zasad (polityki) rachunkowości, 

- udokumentowania operacji gospodarczych,  

- rzetelności, bezbłędności i sprawdzalności ksiąg rachunkowych oraz powiązania 
zapisów w ramach ksiąg rachunkowych, 

- prawidłowości otwarcia ksiąg rachunkowych na podstawie sald zatwierdzonego 
bilansu za okres poprzedni,  

- powiązania zapisów z dowodami księgowymi i sprawozdaniem finansowym, 

- zasadności stosowanych metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich 
przetwarzania za pomocą komputera, 

- spełniania warunków jakim powinna odpowiadać ochrona dokumentacji księgowej 
oraz przechowywania ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych. 

Celem naszego badania nie było wyrażenie kompleksowej opinii na temat funkcjonowania 
tego systemu rachunkowości. 

Spółka przeprowadziła inwentaryzację składników majątkowych w zakresie i terminach 
określonych w art. 26 ustawy o rachunkowości. Różnice inwentaryzacyjne ujęto i rozliczono w 
księgach badanego okresu. 

3.2. Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do 
sprawozdania finansowego 
Dane zawarte we wprowadzeniu oraz dodatkowych informacjach i objaśnieniach do 
sprawozdania finansowego zostały przedstawione, we wszystkich istotnych aspektach, 
kompletnie i prawidłowo. Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią 
integralną część sprawozdania finansowego. 

3.3. Sprawozdanie z działalności Spółki  
Sprawozdanie z działalności Spółki uwzględnia, we wszystkich istotnych aspektach, 
informacje, o których mowa w art. 49 ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzeniu Ministra 
Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259), jak również załączniku nr 3 „Informacje 
bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu przekazywane w alternatywnym 
systemie obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 
organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i są one zgodne z 
informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. 
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3.4. Informacja o opinii niezależnego biegłego rewidenta  
W oparciu o przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na 
dzień 31 grudnia 2011 r. i za okres kończący się tego dnia wydaliśmy opinię z uzupełniającym 
objaśnieniem następującej treści: 

 
Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania 
finansowego zwracamy uwagę, iż badana jednostka posiada udziały w spółce zależnej Scholz 
& Friends Warszawa Sp. z o.o. o wartości bilansowej 507 223,71 zł.  
 
Spółka zależna na dzień 31.12.2011 roku posiada ujemny kapitał własny oraz poniosła za 
2011 rok wysoką stratę netto o wartości -1 413 128,55 zł, jednak z uwagi na fakt, iż Mediacap 
S.A. prowadzi restrukturyzację działalności spółki zależnej, a z planów finansowych wynika 
generowanie zysku w przyszłości (chociaż pewności takiej nie ma), udziałów nie objęto 
odpisem aktualizującym. 
 

3.5. Informacje o istotnych naruszeniach prawa 
W wyniku przeprowadzonego badanie nie stwierdziliśmy istotnych naruszeń prawa. 

 
 
 
 
 

Jakub Juskowiak 
Biegły rewident nr 12 361 
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OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 
 

I. Dla Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej i Zarządu 
Grupy Kapitałowej MEDIACAP S.A. 
z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.               
               
II. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy 

kapitałowej, w której jednostką dominującą jest spółka MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie, 
na które składa się: 

§ wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 

§ skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów 
zamyka się sumą 6 142 490,43 zł, 

§ skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. 
wykazujący stratę netto w kwocie 1 242 305,88 zł, 

§ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 
01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 815 888,60 zł, 

§ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 
31.12.2011 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 427 358,05 zł, 

§ dodatkowe informacje i objaśnienia. 
 

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej odpowiedzialny jest kierownik 
jednostki.  

Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki 
dominującej są zobowiązani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz 
sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zmianami), zwanej 
dalej „ustawą o rachunkowości”. 

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania 
zasadami (polityką) rachunkowości grupy kapitałowej tego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację 
majątkową i finansową, jak też wynik finansowy grupy kapitałowej. 
 

III. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do: 
§ przepisów rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, 

 

§ krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w 
Polsce. 

 
 

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki 
sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu.  

W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę 
dominującą oraz jednostki zależne zasad (polityki) rachunkowości i sprawdzenie – w przeważającej 
mierze w sposób wyrywkowy – podstaw, z których wynikają liczby i informacje zawarte w 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego. 



 
  

Grupa Kapitałowa MEDIACAP S.A. 
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Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii. 
 

IV Naszym zdaniem, zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych 
aspektach: 

§ przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej grupy 
kapitałowej na dzień 31.12.2011 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy  
od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., 

§ zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości 
grupy kapitałowej oraz przepisami wydanego na podstawie powołanej wyżej ustawy 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad 
sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych grup kapitałowych (Dz. U. z 2009 r., nr 169 poz. 1327). 

§ jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami 
prawa obowiązującymi grupę kapitałową.  
 

Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego zwracamy uwagę, iż jednostka dominująca sporządziła sprawozdanie przy założeniu 
kontynuacji działalności w okresie 12 miesięcy następujących po dniu bilansowym. Grupa znajduje się 
jednak w trudnej sytuacji ekonomicznej przejawiającej się zanotowaniem za ostatni rok obrotowy 
wysokiej straty netto w kwocie 1 242 305,88 zł. 
 
Ponadto jednostka dominująca przeprowadziła na dzień bilansowy test na utratę wartości „wartości 
firmy”, która powstała z rozliczenia nabycia spółki zależnej. Test nie wykazał konieczności dokonania 
odpisu aktualizującego zwracamy jednak uwagę, że oczekiwane przepływy pieniężne oszacowane 
zostały na podstawie prognoz dotyczących przyszłych zdarzeń, których realizacja może odbiegać od 
przyjętych założeń. 
 
 
Sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o 
rachunkowości oraz załącznika nr 3 „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu 
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu 
Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A., a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. 

 
 

Jakub Juskowiak 
 
 

……………………………………… 
Biegły rewident nr 12 361 

 
kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie 
w imieniu PKF Audyt Sp. z o.o. podmiotu uprawnionego 

do badania sprawozdań finansowych nr 548 
 

ul. Elbląska 15/17  
01-747 Warszawa 

 
Poznań, 21 maja 2012 r. 
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A.A.   CZĘŚĆ  OGÓCZĘŚĆ  OGÓLNALNA  

I. DANE IDENTYFIKUJĄCE BADANĄ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ 
 

§ Badanie dotyczy Grupy Kapitałowej, której jednostką dominującą jest Mediacap Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Warszawie powstała zgodnie z aktem notarialnym Rep. A nr 1967/2008 na czas 
nieokreślony. Ostatnia zmiana statutu miała miejsce 18 atycznia 2011 roku aktem notarialnym 
Rep. A nr 456/2010. 
 

W dniu 26.03.2008 roku Spółka dominująca wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000302232. 
 

Siedziba jednostki dominującej mieści się w Warszawie, przy ul. Bema 65. 
 

Akcje Spółki dominującej znajdują się w publicznym obrocie na rynku NewConnect. 

§ Na koniec badanego okresu Grupa posiada: 
- kapitał zakładowy 556 744,00 zł 
- pozostałe kapitały własne 1 386 636,43 zł 

 

Na dzień 31.12.2011 r. struktura własności kapitału zakładowego Spółki dominującej przedstawia 
się następująco: 

Nazwa akcjonariusza Ilość akcji 

Ilość 
głosów     

(w %) 

Wartość 
nominalna 

akcji        
zł  

Udział                       
w kapitale 

zakładowym  
(w %) 

Posella Limited 3 136 453,0 28,2% 156 822,7 28,2% 
Frinanti Limited 1 684 057,0 15,1% 84 202,9 15,1% 
Versalin Limited 1 738 837,0 15,6% 86 941,9 15,6% 
BRE Wealth Management SA 693 734,0 6,2% 34 686,7 6,2% 
Filip Friedmann 359 650,0 3,2% 17 982,5 3,2% 
Jacek Olechowski  366 470,0 3,3% 18 323,5 3,3% 
Edyta Gurazdowska 29 931,0 0,3% 1 496,6 0,3% 
Hubert Janiszewski 25 000,0 0,2% 1 250,0 0,2% 
Pozostali 3 100 748,0 27,9% 155 037,4 27,9% 
 11 134 880,0 100,0% 556 744,0 100,0% 

 

§ Jednostka dominująca: 
- posiada nr statystyczny w systemie REGON - 012976217 
- jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada nadany 

przez Urząd Skarbowy Urząd Skarbowy Warszawa Wola NIP    
 

- 5213407633 

§ Spółka Medicap S.A. jako jednostka dominująca wg stanu na koniec badanego okresu posiada 
następujące spółki zależne: 

Nazwa Spółki 
Bezpośredni i 

pośredni udział w 
kapitale 

Bezpośredni i 
pośredni udział w 

prawach głosu 

Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. 75% 75% 

§ Zasadniczym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej jest:  

Jednostka dominująca Mediacap S.A. 
- reklama, 
- działalność związana z organizację targów i wystaw,  
- pozostała działalność rozrywkowa gdzie indziej niesklasyfikowana. 

Jednostki zależne i stowarzyszone wchodzące do konsolidacji: 
Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. 
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 - agencja reklamowa full-service, specjalizująca się w kompleksowej strategii i kreacji reklamowej 
ATL / BTL / Interactive dla polskich i międzynarodowych marek. 

§ Na dzień wydania opinii organem kierującym w jednostce dominującej jest Zarząd w składzie: 
Imię i Nazwisko Funkcja 

Jacek Olechowski Prezes Zarządu 
Edyta Gurazdowska Członek Zarządu 

§ Księgowość podmiotu prowadzi spółka Change Intargated Sp z o.o., w której osobą 
odpowiedzialną za prowadzanie ksiąg badanej jednostki jest Pani Anna Sulik. 

§ Średnioroczne zatrudnienie w Grupie wynosi 13 osób. 

II. DANE IDENTYFIKUJĄCE ZBADANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
§ Na badane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy składają się sprawozdania 

jednostkowe Spółki dominującej oraz Spółki/ek podporządkowanych sporządzone na dzień 
31.12.2011 roku, które zostały zbadane i uzyskały opinię: 

 
Spółka 

 
Suma 

bilansowa na 
31.12.2011 r. 

 
Wynik netto za 
okres 01.01.-
31.12.2011 r. 

Podmiot uprawniony 
do badania i rodzaj 

opinii 

 
Metoda 

konsolidacji 

Medicap S.A. 5 590 704,12 
 

1 325,55 
 

PKF Audyt Sp. z o.o. 
Z uwagami 

jednostka 
dominująca  

Scholz & Friends 
Warszawa Sp. z o.o. 

2 280 194,07 
 

-1 413 128,55 
 

PKF Audyt Sp. z o.o. 
Z uwagami pełna 

 

§ Powiązanie pomiędzy sprawozdaniami jednostkowymi, a sprawozdaniem skonsolidowanym 
przedstawia się następująco: 

Spółka Suma bilansowa Wynik netto 

Podmiot dominujący 5 590 704,12 
 

1 325,55 
 Podmiot zależny 2 280 194,07 

 
-1 413 128,55 

 RAZEM 7 870 898,19 
 

-1 411 803,00 
 Korekty konsolidacyjne -1 728 407,76 

 
169 497,12 

 Suma sprawozdania 
skonsolidowanego 

6 142 490,43 
 

-1 242 305,88 
 

Przedmiotem badania było skonsolidowane sprawozdanie finansowe scharakteryzowane w opinii.  

§ Do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone zostało sprawozdanie z działalności 
Grupy kapitałowej w roku obrotowym od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. 

III. INFORMACJE O SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 
POPRZEDNI ROK OBROTOWY 

§ Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2010 rok zostało zbadane przez PKF Audyt 
Sp. z o.o. i otrzymało opinię z objaśnieniem o następującej treści: 

Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego zwracamy uwagę, iż jednostka dominująca sporządziła sprawozdanie przy założeniu 
kontynuacji działalności w okresie 12 miesięcy następujących po dniu bilansowym. Grupa znajduje się 
jednak w trudnej sytuacji ekonomicznej przejawiającej się m.in.: 

Ø zanotowaniem za ostatni rok obrotowy wysokiej straty netto w kwocie 1 702 448,19 zł (straty 
poniosły zarówno spółka dominująca, jak i zależna),  

Ø znacznym spadkiem wartości wskaźników płynności i rentowności.  
 
Ponadto jednostka dominująca przeprowadziła na dzień bilansowy test na utratę wartości „wartości 
firmy”, która powstała z rozliczenia nabycia spółki zależnej. Test nie wykazał konieczności dokonania 
odpisu aktualizującego zwracamy jednak uwagę, że oczekiwane przepływy pieniężne oszacowane 
zostały na podstawie prognoz dotyczących przyszłych zdarzeń, których realizacja może odbiegać od 
przyjętych założeń. 
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IV. DANE IDENTYFIKUJĄCE PODMIOT UPRAWNIONY PRZEPROWADZAJĄCY BADANIE 
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

§ Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 01.12.2011 Spółka PKF Audyt Sp. z o.o. została powołana do 
zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2010 r., umowa o badanie została 
zawarta dnia 15.12.2011 roku. 

§ Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie przy ulicy Elbląskiej 15/17, jest wpisany na listę pod numerem 548, a w jego imieniu 
badanie przeprowadził Jakub Juskowiak, kluczowy biegły rewident wpisany do rejestru biegłych 
rewidentów wykonujących zawód pod numerem 12 361. 

§ Zarówno podmiot uprawniony, jak i przeprowadzający w jego imieniu badanie kluczowy biegły 
rewident oraz osoby uczestniczące w badaniu nie będące biegłymi rewidentami stwierdzają, że 
pozostają niezależni od badanej jednostki, w rozumieniu art. 56 ustawy o biegłych rewidentach i 
ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze 
publicznym (Dz.U. z 2009 r. nr 77, poz.649). 

§ Badanie przeprowadzono w okresie od 01.02.2012 roku do 16.05.2012 roku (z przerwami). 

V. OŚWIADCZENIA JEDNOSTKI I DOSTĘPNOŚĆ DANYCH 
§ Zarząd Spółki dominującej w dniu 16.05.2011 roku złożył oświadczenie o kompletności, 

rzetelności i prawidłowości skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedstawionego do 
badania, ujawnieniu w informacji dodatkowej wszelkich zobowiązań warunkowych istniejących na 
dzień 31.12.2011 r. oraz nie zaistnieniu do dnia złożenia oświadczenia zdarzeń wpływających w 
sposób istotny na wielkość danych wykazywanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
za rok badany. 

§ W trakcie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółka dominująca udostępniła 
wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do wydania opinii i sporządzenia raportu. 

VI. POZOSTAŁE INFORMACJE 
§ Nie stanowiło bezpośredniego przedmiotu badania wykrycie i wyjaśnienie zdarzeń podlegających 

ściganiu, jak również nieprawidłowości jakie wystąpiły poza systemem rachunkowości. 
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B.B.   OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWOOCENA SYTUACJI MAJĄTKOWO--FINANSOWEJFINANSOWEJ  

§ Analiza przedstawiona poniżej obejmuje trzy ostatnie okresy sprawozdawcze: 
- od 01.01.2009 do 31.12.2009 r., 
- od 01.01.2010 do 31.12.2010 r. 
- od 01.01.2010 do 31.12.2011 r. 

 

Ponieważ skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2010 rok było pierwszym 
skonsolidowanym sprawozdaniem Grupy Kapitałowej Mediacap S.A., dane finansowe za 2009 rok 
zawarte w poniższej analizie są danymi finansowymi jednostki dominującej.    

§ Wszystkie dane prezentowane w tabelach są wyrażone w tys. zł, zaś użyte w nich symbole mają 
następujące znaczenie: 

- BZ - bilans zamknięcia - OU  - okres ubiegły 
- BO - bilans otwarcia - OB  - okres bieżący 

§ Zaprezentowane wartości w tabeli - w kolumnie „Zmiana” odnoszą się do wartości wyrażonych w 
zł. 

§ Struktura poszczególnych pozycji w przedstawionych dalej tabelach liczona jest w następujący 
sposób: 
- w odniesieniu do pozycji bilansowych – w stosunku do sumy bilansowej; 
- w odniesieniu do pozycji przychodowych rachunku zysków i strat – w stosunku do wartości 

przychodów ogółem; 
- w odniesieniu do pozycji kosztowych rachunku zysków i strat – w stosunku do wartości kosztów 

ogółem, 
- w odniesieniu do pozycji wynikowych na poszczególnych poziomach oraz do obciążeń wyniku – 

w stosunku do wyniku netto. 
  

I .I .   ZMIANA I STRUKTURA PZMIANA I STRUKTURA POZYCJI BILANSOWYCHOZYCJI BILANSOWYCH   
 

  AKTYWA 
Stan na Struktura Zmiana 

31.12.2009 r. 31.12.2010 r.   
(BO) 

31.12.2011 r.   
(BZ) 2009 r. 2010 r. 2011 r. (BZ - BO)       

BO  

A. AKTYWA TRWAŁE 370,55 2 006,87 1 647,16 4,3% 26,3% 26,8% -17,9% 
I.  Warto�ci niematerialne i prawne 154,10 115,53 85,16 1,8% 1,5% 1,4% -26,3% 

II. Warto�� firmy jedn. podporz. 0,00 915,02 814,60 0,0% 12,0% 13,3% -11,0% 

III. Rzeczowe aktywa trwa�e 110,62 430,77 236,66 1,3% 5,7% 3,9% -45,1% 

IV. Nale�no�ci d�ugoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%           x      

V. Inwestycje d�ugoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%           x      

V. D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 105,83 545,56 510,75 1,2% 7,2% 8,3% -6,4% 

B. AKTYWA OBROTOWE 8 318,42 5 616,09 4 495,33 95,7% 73,7% 73,2% -20,0% 
I. Zapasy 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%           x      

II. Nale�no�ci krótkoterminowe 4 238,46 4 766,20 4 127,00 48,8% 62,5% 67,2% -13,4% 

III. Inwestycje krótkoterminowe 3 475,22 762,97 335,61 40,0% 10,0% 5,5% -56,0% 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 604,73 86,93 32,72 7,0% 1,1% 0,5% -62,4% 

  AKTYWA RAZEM 8 688,97 7 622,97 6 142,49 100,0% 100,0% 100,0% -19,4% 
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  PASYWA 
Stan na Struktura Zmiana 

31.12.2009 r. 31.12.2010 r.   
(BO) 

31.12.2011 r.   
(BZ) 2009 r. 2010 r. 2011 r. (BZ - BO)       

BO  

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 4 874,98 2 759,27 1 943,38 56,1% 36,2% 31,6% -29,6% 
I. Kapita� (fundusz) podstawowy 556,74 556,74 556,74 6,4% 7,3% 9,1% 0,0% 

II. Nale�ne wp�aty na kapita� podstawowy (-) 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%           x      

III. Udzia�y (akcje) w�asne (-) -3,98 -4,97 -7,21 0,0% -0,1% -0,1% 45,0% 

IV. Kapita� (fundusz) zapasowy 5 073,45 4 315,71 3 568,91 58,4% 56,6% 58,1% -17,3% 

V. Kapita� (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%           x      

VI. Pozosta�e kapita�y (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%           x      

VII. Ró�nice kursowe z przelicz. 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%           x      

VIII. Zysk (strata) z lat ubieg�ych  0,00 -405,77 -932,76 0,0% -5,3% -15,2% 129,9% 

IX. Zysk (strata) netto -751,23 -1 702,45 -1 242,31 -8,6% -22,3% -20,2% -27,0% 

B. Kapitał mniejszości 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%           x      

C. Ujemna wartość firmy jednos.podporz. 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%           x      

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 
ZOBOWIĄZANIA 3 813,99 4 863,70 4 199,11 43,9% 63,8% 68,4% -13,7% 

I. Rezerwy na zobowi�zania 1 457,07 548,06 840,63 16,8% 7,2% 13,7% 53,4% 

II. Zobowi�zania d�ugoterminowe 0,00 85,47 12,36 0,0% 1,1% 0,2% -85,5% 

III. Zobowi�zania krótkoterminowe 1 762,03 4 230,16 3 346,12 20,3% 55,5% 54,5% -20,9% 

IV. Rozliczenia mi�dzyokresowe 594,89 0,00 0,00 6,8% 0,0% 0,0%           x      

  PASYWA RAZEM 8 688,97 7 622,97 6 142,49 100,0% 100,0% 100,0% -19,4% 
 

 

I I .  I I .      ZMIANA I STRUKTURA PZMIANA I STRUKTURA POZYCJI WYNIKOOZYCJI WYNIKO WYCHWYCH  
 

poz. Wyszczególnienie 

Stan na Struktura Zmiana 
01.01. - 31.12.   

2009 r. 
01.01. - 31.12.   

2010 r.(OU) 
01.01. - 31.12.   

2011 r(OB) 2009 r. 2010 r. 2011 r. (OB-OU)       
OU  

A. Przychody netto ze sprzeda�y  11 651,60 15 800,29 20 081,15 98,3% 99,5% 99,7% 27,1% 

B. Koszty dzia�alno�ci operacyjnej 12 346,29 18 040,49 20 986,87 97,1% 98,8% 97,3% 16,3% 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -694,69 -2 240,20 -905,72 92,5% 131,6% 72,9% -59,6% 
D. Pozosta�e przychody operacyjne 118,90 23,88 10,20 1,0% 0,2% 0,1% -57,3% 

E. Pozosta�e koszty operacyjne 283,17 64,41 332,87 2,2% 0,4% 1,5% 416,8% 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -858,96 -2 280,73 -1 228,39 114,3% 134,0% 98,9% -46,1% 

G. Przychody finansowe 85,69 49,87 42,75 0,7% 0,3% 0,2% -14,3% 

H. Koszty finansowe 83,79 74,36 157,35 0,7% 0,4% 0,7% 111,6% 

I Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek 
podporządkowanych  0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%         x             

J Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) -857,06 -2 305,23 -1 342,99 114,1% 135,4% 108,1% -41,7% 
I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%         x             

II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%         x             

K. Odpis warto�ci firmy jednostek podporz�dkowanych 0,00 83,18 99,82 0,0% 0,5% 0,5% 20,0% 
L. Odpis ujemnej warto�ci firmy jednostek podporz�dkowanych 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%         x             

Ł Zysk (strata) brutto (I+/-J) -857,06 -2 388,41 -1 442,81 114,1% 140,3% 116,1% -39,6% 
M. Podatek dochodowy -105,83 -443,65 35,18 14,1% 26,1% -2,8% -107,9% 

N. Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%         x             

O 
Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych 
metod� praw w�asno�ci 

0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%         x             

P (Zyski) straty mniejszo�ci 0,00 -242,31 -235,69 0,0% 14,2% 19,0% -2,7% 

R Zysk (strata) netto (K-L-M) -751,23 -1 702,45 -1 242,31 100,0% 100,0% 100,0% -27,0% 
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I I I .I I I .   PODSTAWOWE WSKAPODSTAWOWE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ  GRUPYCE DZIAŁALNOŚĆ  GRUPY  KAPITAŁOWEJKAPITAŁOWEJ  
 

Wyszczególnienie   j.m. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 

  Podstawowe wielkości i wskaźniki struktury         

Suma bilansowa   tys. zł. 8 688,97 7 622,97 6 142,49 
Wynik netto (+/-)   tys. zł. -751,23 -1 702,45 -1 242,31 
Przychody ze sprzedaży przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów tys. zł. 11 651,60 15 800,29 20 081,15 

Kapitał stały kapitał własny + rezerwy długoterminowe + zobowiązania 
długoterminowe+RM długoterm. tys. zł. 4 874,98 2 844,74 1 956,11 

Wskaźnik struktury aktywów (aktywa trwałe / aktywa obrotowe) *100 % 4,5 35,7 36,6 
Wskaźnik struktury pasywów (źródeł finansowania) (kapitał własny / kapitał obcy) *100 % 127,8 56,7 46,3 
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym (kapitał własny / aktywa trwałe) *100 % 1 315,6 137,5 118,0 
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym (kapitał stały / aktywa trwałe) *100 % 1 315,6 141,8 118,8 

  Wskaźniki płynności         
Wskaźnik płynności I (aktywa obrotowe /bieżące zobowiązania)   4,7 1,3 1,4 
Wskaźnik płynności II ((aktywa obrotowe - zapasy) / bieżące zobow.)   4,7 1,3 1,4 
Wskaźnik płynności III (środki pieniężne i inne aktywa pieniężne) / bieżące zobowiązania)   2,0 0,2 0,1 

  Wskaźniki rentowności         

Rentowność aktywów (ROA) (wynik netto / przeciętny stan aktywów) *100 % -8,6 -20,9 -18,0 
Rentowność kapitałów własnych (ROE) (wynik netto / przeciętny stan kapitałów własnych) *100 % -15,4 -44,6 -52,8 
Rentowność sprzedaży produktów, towarów i materiałów (wynik na sprzedaży / przychody ze sprzedaży)*100 % -6,0 -14,2 -4,5 

  Wskaźniki zadłużenia         

Wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem / aktywa ogółem) *100  (bez ZFŚS) % 20,3 56,0 54,0 
Wskaźnik rotacji środków trwałych przychody ze sprzedaży / średni stan środków trwałych   105,3 58,4 60,2 
Wskaźnik rotacji aktywów obrotowych przychody ze sprzedaży / średni stan aktywów obrotowych   1,4 2,3 4,0 
Szybkość obrotu zapasów (przec. zapasy*t) / koszty działalności operacyjnej ilość dni 0,0 0,0 0,0 

Szybkość obrotu należności z tyt. dostaw i usług (przec. należności z tyt. dostaw, robót i usług*t) / przychody ze sprzedaży ilość dni 125,0 92,9 68,6 

Szybkość obrotu zobowiązań z tyt. dostaw i usług (przec. zobowiązania z tyt. dostaw, robót i usług*t) / koszty działalności 
operacyjnej ilość dni 38,2 45,3 48,8 
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IV.IV.   OGÓLNA OCENA DZIAŁALOGÓLNA OCENA DZIAŁAL NOŚCINOŚCI   
1. BILANS 

DYNAMIKA I STRUKTURA Wartości w tys. zł 

 
 

W badanym okresie nastąpił kolejny spadek wartości sumy bilansowej, tym razem  o 19,4% i 
ukształtowanie się jej na poziomie 6 142 tys. zł. 
 
Aktywa trwałe w badanej grupie stanowią 27% całości majątku, a ich wartość na przestrzeni 2011  
roku zmniejszyła się o 18% głównie z uwagi na amortyzację środków trwałych oraz wartości firmy 
powstałej z rozliczenia nabycia kontroli nad jednostką zależną Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. 
w 2010 roku. 
 
W badanym okresie wskaźnik struktury aktywów przyjął poziom 37%, co świadczy o niewielkim 
stopniu unieruchomienia majątku.  
 
Zmniejszenie wartości aktywów Grupy nastąpiło przede wszystkim na wskutek zmniejszenia wartości 
należności krótkoterminowych oraz inwestycji krótkoterminowych. Na wspomniane spadki wartości 
wpływ miała w głównej mierze jednostka dominująca Mediacap S.A. 
 
W zakresie struktury finansowania proporcja pomiędzy własnymi i obcymi źródłami finansowania w 
analizowanych okresach zmieniła się na korzyść kapitałów obcych (wzrost ich udziału w sumie 
bilansowej z 44% w roku 2009 do 68% w badanym okresie). 
 
W badanym okresie w porównaniu do 2010 roku nastąpiło:  

§ zmniejszenie kapitału zapasowego o 747 tys. zł głównie wskutek pokrycia strat z 2010 roku spółek 
grupy kapitałowej. Na koniec badanego okresu kapitał zapasowy stanowi 58% sumy bilansowej,  

§ zwiększenie rezerw na zobowiązania z 548 tys. zł do 841 tys. zł z uwagi na zawiązanie rezerwy w 
jednostce zależnej Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. Rezerwa zawiązana została na 
ewentualne negatywne skutki postępowań sądowych, 

§ zmnijesznie wartości zobowiązań krótkoterminowych o 21%, przede wszystkim z tytułu dostaw i 
usług (o 837 tys. zł), 

 
Ponadto, otrzymana wartość wskaźnika pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym tj. 119%, 
oznacza, że całość majątku trwałego finansowana jest kapitałem o charakterze długoterminowym, 
który charakteryzuje się relatywnie niskim stopniem wymagalności. 
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WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI 

0

1
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5

płynność I 4,7 1,3 1,4

płynność II 4,7 1,3 1,4

płynność III 2 0,2 0,1

31.12.2009 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r.

 
 

Grupa Kapitałowa MEDIACAP S.A. nie utrzymuje zapasów, stąd wskaźniki bieżącej i szybkiej 
płynności odnotowują taką samą wartość. 
 
Wartość wskaźników płynności bieżącej oraz szybkiej informują, iż biorąc pod uwagę możliwość 
szybkiego spieniężenia całości aktywów bieżących Grupa jest w stanie pokryć 140% zobowiązań 
krótkoterminowych bez konieczności upłynniania części aktywów trwałych.  
 
Wartość wskaźnika III stopnia informuje, iż badana Grupa samymi środkami pieniężnymi jest w stanie 
pokryć 10% zobowiązań bieżących.  

 

 
WSKAŹNIKI OBROTOWOŚCI w dniach 

 

 
Wskaźniki obrotowości informują, że: 
• szybkość obrotu należności z tytułu dostaw i usług w analizowanym okresie wyniosła 69 dni. 

Wartość wskaźnika uległa poprawie i informuje, że Grupa otrzymuje zapłatę ze nieco ponad  
dwumiesięcznym terminem odroczenia. 

• cykl obrotu zobowiązań z tytułu dostaw i usług przyjął poziom 49 dni i wskazuje, iż Grupa 
reguluje zobowiązania z tytułu dostaw i usług ze średnio półtoramiesięcznym terminem 
odroczenia płatności. 
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2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
 

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI 
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Ze względu na zanotowanie przez Grupę w 2010 roku straty netto oraz straty ze sprzedaży wskaźniki 
rentowności przyjmują niekorzystne wartości ujemne. 

 
 

WYNIKI NA KOLEJNYCH POZIOMACH DZIAŁALNOŚCI 
 

Wartość zarówno osiąganych przychodów, jak również kosztów generowanych przez Grupę 
kapitałową w 2011 roku wynika z wartości wykazywanych przez obie jednostki wchodzące, w skład 
grupy kapitałowej (istotny wzrost przychodów w jednostce zależnej w porównaniu do poprzedniego 
okresu) 
 
Przychody wypracowane przez jednostkę dominującą stanowią 59% przychodów Grupy Kapitałowej w 
porównaniu do 65% w poprzednim okresie. Wzrost udziału przychodów jednostki zależnej do poziomu 
41%. 
 
Dominującą pozycją w strukturze przychodów Grupy kapitałowej stanowią przychody ze sprzedaży  
operacyjnej (99,7% całości przychodów). Natomiast po stronie kosztów koszty działalności 
operacyjnej 97,7%. 
 
W bieżącym okresie badana Grupa zanotowała stratę ze sprzedaży w wysokości 906 tys. zł, która jest 
mniejsza o straty ze sprzedaży z poprzedniego okresu o 1 334 tys. zł. Należy uznać to za zjawisko 
pozytywne wskazujące na podjęte działania naprawcze w grupie kapitałowej.  
 
 

Ponadto zanotowano: 

§   stratę na pozostałej działalności operacyjnej w wysokości 323 tys. zł (rezerwa na skutki 
sporów sądowych),   

§   stratę na działalności finansowej w kwocie 115 tys. zł. Strata wynika głównie z odsetek od 
korzystania z kapitału obcego.   

Ponadto, dokonano odpisu amortyzacyjnego wartości firmy w wysokości 99,8 tys. zł.  
 

Podsumowując, Grupa poniosła stratę brutto w wysokości 1 443 tys. zł. Po uwzględnieniu podatku 
dochodowego bieżącego i odroczonego oraz skutków rozliczenie strat przypadających na akcjonariat 
mniejszościowy Grupa poniosła w 2011 roku stratę netto w wysokości 1 242 tys. zł.  
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Wartości w tys. zł. 

 

 

3. ZAGROŻENIE ZASADY CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA  
  
W wyniku przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, w tym analizy finansowej, nie 
stwierdzono zagrożenia kontynuacji działalności w roku następnym po badanym. Zwracamy jednak 
uwagę, iż Grupa znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej przejawiającej się m.in.: 

Ø zanotowaniem za ostatnie dwa okresy obrotowe wysokich straty netto w kwotach 1 242 tys. zł 
oraz 1 702 tys. zł (w 2010 roku straty poniosły zarówno spółka dominująca, jak i zależna 
natomiast w 2011 tylko spółka zależna),  

Ø znacznym spadkiem wartości wskaźników płynności i rentowności w okresach, w których 
wygenerowano ujemne wyniki finansowe. 

 
Poniesienie w 2012 roku strat na poziomie podobnym do 2010 i 2011 roku może doprowadzić do 
problemów z utrzymaniem bieżącej płynności i wypłacalności całej Grupy kapitałowej.  
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C. CZĘŚĆ  SZCZEGÓŁOWAC. CZĘŚĆ  SZCZEGÓŁOWA  

I.I .   POPRAWNOŚĆ  PRZYJĘTYCPOPRAWNOŚĆ  PRZYJĘTYCH ZASAD KONSOLIDACJIH ZASAD KONSOLIDACJI   II   DOKUMENTACJI DOKUMENTACJI 
KONSOLIDACYJNEJKONSOLIDACYJNEJ   

§ Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest sporządzone metodą pełną na podstawie 
sprawozdania jednostkowego spółki dominującej Mediacap S.A. oraz sprawozdania 
jednostkowego spółki zależnej Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. 

§ Zapewniono, w istotnym zakresie, jednolitość zasad wyceny i zasad sporządzania sprawozdań 
finansowych spółek Grupy Kapitałowej.  

§ Zarząd Spółki dominującej w sposób poprawny ustalił zasady konsolidacji. 

§ Dokumentacja konsolidacyjna zawiera komplet sprawozdań spółek podlegających konsolidacji 
oraz opinie i raporty z badania tych spółek. 

§ Dokumentacja konsolidacyjna zawiera zestaw informacji dodatkowych sporządzonych przez 
poszczególne spółki na potrzeby konsolidacji. Informacje te są uzgodnione pomiędzy spółkami i 
potwierdzone przez biegłego badającego skonsolidowane sprawozdanie Grupy. 

§ Wprowadzenie do sprawozdania finansowego spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu 
Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania 
przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń skonsolidowanych sprawozdań finansowych 
grup kapitałowych (Dz. U. z 2009 r., nr 169 poz. 1327) w szczególności w zakresie: 

- wskazania, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości, 

- omówienia przyjętych w Grupie zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i 
pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego, zgodnych z zasadami 
rachunkowości jednostki dominującej. 

 

I I .I I .   PRAWIDŁOWOŚĆ  SPORZPRAWIDŁOWOŚĆ  SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWAĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO BILANSU NEGO BILANSU   
Szczegółowe informacje liczbowe oraz opisowe do poszczególnych pozycji bilansu zostały 
zaprezentowane w informacji dodatkowej i notach objaśniających stanowiących jej zintegrowaną 
część. Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości w wycenie i prezentacji pozycji bilansowych. 
 
Aktywa trwałe 

Lp. Pozycja 
Suma 

sprawozdań 
Stan na 

31.12.2011r. 

Korekty razem Konsolidacja Stan 
na 31.12.2011r. 

A. AKTYWA TRWAŁE 3 353 304,37 -1 706 144,94 1 647 159,43 
I.  Wartości niematerialne i prawne 101 322,58 -16 166,16 85 156,42 

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych   0,00 0,00 
2. Wartość firmy   0,00 0,00 
3. Inne wartości niematerialne i prawne 101 322,58 -16 166,16 85 156,42 
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne   0,00 0,00 

II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,00 814 597,58 814 597,58 
1. Wartość firmy - jednostki zależne 0,00 814 597,58 814 597,58 
2. Wartość firmy - jednostki wpółzależne   0,00 0,00 
3. Wartość formy- jednostki stowarzyszone   0,00 0,00 

III. Rzeczowe aktywa trwałe 234 511,08 2 147,35 236 658,43 
1. Środki trwałe 234 511,08 2 147,35 236 658,43 

  
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego 
gruntu) 0,00 0,00 0,00 

  b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 44 326,22 0,00 44 326,22 
  c) urządzenia techniczne i maszyny 64 748,41 2 147,35 66 895,76 
  d) środki transportu 110 089,36 0,00 110 089,36 
  e) inne środki trwałe 15 347,09 0,00 15 347,09 

2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 

IV. Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 
1. Od jednostek powiązanych   0,00 0,00 



Grup kapitałowa MEDIACAP S.A  
Część szczegółowa 

   
PKF Audyt  Sp. z o.o. <> 01-747 Warszawa,  ul. Elbląska 15/17, tel.(022) 560 76 50, fax. (022) 560 76 63 
Oddział Regionalny Poznań <> 61-441 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 398, tel./fax. (061) 668 68 60/61 

 

14 

2. Od pozostałych jednostek   0,00 0,00 
V. Inwestycje długoterminowe 2 506 723,71 -2 506 723,71 0,00 

1. Nieruchomości   0,00 0,00 
2. Wartości niematerialne i prawne   0,00 0,00 
3. Długoterminowe aktywa finansowe 2 506 723,71 -2 506 723,71 0,00 

  

a) w jednostkach zależnych i nie będących spółkami 
handlowymi jedn.  
    współzal. niewycenianych metodą konsolidacji 
pełnej lub proporcjon. 

2 506 723,71 -2 506 723,71 0,00 

      - udziały lub akcje 507 223,71 -507 223,71 0,00 
      - inne papiery wartościowe   0,00 0,00 
      - udzielone pożyczki   0,00 0,00 
      - inne długoterminowe aktywa finansowe 1 999 500,00 -1 999 500,00 0,00 

  

b) w jednostkach zależnych, współzależnych i 
stowarzyszonych wycenianych metodą praw 
własności   

0,00 0,00 

  c) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 
      - udziały lub akcje   0,00 0,00 

      - inne papiery wartościowe   0,00 0,00 
      - udzielone pożyczki   0,00 0,00 
      - inne długoterminowe aktywa finansowe   0,00 0,00 

4. Inne inwestycje długoterminowe   0,00 0,00 
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 510 747,00 0,00 510 747,00 

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 510 747,00 0,00 510 747,00 
2. Inne rozliczenia międzyokresowe   0,00 0,00 

 

Prawidłowo dokonano wyłączeń: 

§ wartości udziałów w spółce zależnej posiadanych przez jednostkę dominującą z nabytymi 
aktywami netto na dzień objęcia kontroli,  

§ wartości dopłat do kapitału jednostki zależnej przez jednostkę dominującą, 

§ naliczenia odpisów z tytułu amortyzacji wartości firmy powstałej w wyniku nabycia spółki Scholz & 
Friends Warszawa Sp. z o.o., 

§ Na podstawie uchwały Zarządu MEDIACAP S.A. z dnia 30.03.2011 roku odpisów amortyzacyjnych 
dotyczących wartości firmy dokonuje się w okresie 10 letnim.  

 

Aktywa obrotowe 

B. AKTYWA OBROTOWE 4 517 593,82 -22 262,82 4 495 331,00 
I. Zapasy 0,00 0,00 0,00 

1. Materiały   0,00 0,00 
2. Półpodukty i produkty w toku   0,00 0,00 
3. Produkty gotowe   0,00 0,00 
4. Towary   0,00 0,00 
5. Zaliczki na dostawy   0,00 0,00 

II. Należności krótkoterminowe 4 149 261,87 -22 262,82 4 126 999,05 
1. Należności od jednostek powiązanych 817 729,87 -22 262,82 795 467,05 

  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 817 729,87 -22 262,82 795 467,05 
      - do 12 miesięcy 817 729,87 -22 262,82 795 467,05 
      - powyżej 12 miesięcy   0,00 0,00 
  b) inne   0,00 0,00 

2. Należności od pozostałych jednostek 3 331 532,00 0,00 3 331 532,00 
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2 689 416,90 0,00 2 689 416,90 
      - do 12 miesięcy 2 689 416,90 0,00 2 689 416,90 
      - powyżej 12 miesięcy   0,00 0,00 

  
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 156 891,53 

0,00 156 891,53 

  c) inne 485 223,57 0,00 485 223,57 
  d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 

III. Inwestycje krótkoterminowe 335 607,14 0,00 335 607,14 
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1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 335 607,14 0,00 335 607,14 
  a) w jednostkach powiązanych  0,00 0,00 0,00 
      - udziały lub akcje   0,00 0,00 
      - inne papiery wartościowe   0,00 0,00 
      - udzielone pożyczki   0,00 0,00 
      - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   0,00 0,00 
  b) w pozostałych jednostkach  0,00 0,00 0,00 
      - udziały lub akcje   0,00 0,00 
      - inne papiery wartościowe   0,00 0,00 
      - udzielone pożyczki   0,00 0,00 
      - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   0,00 0,00 
  c) środki pieniężne i inne aktywa pienężne 335 607,14 0,00 335 607,14 

      - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 335 359,34 0,00 335 359,34 

      - inne środki pieniężne 247,80 0,00 247,80 
      - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 0,00 

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 32 724,81 0,00 32 724,81 

 

 

Prawidłowo dokonano wyłączeń należności z tytułu dostaw i usług, innych należności oraz pożyczek 
pomiędzy jednostką dominująca oraz Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. 

 
Kapitały własne 

Lp. Pozycja 
Suma 

sprawozdań 
Stan na 

31.12.2011r. 

Korekty razem Konsolidacja Stan 
na 31.12.2011r. 

          
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 3 649 525,37 -1 706 144,94 1 943 380,43 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 606 744,00 -50 000,00 556 744,00 
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-) 0,00 0,00 0,00 
III. Udziały (akcje) własne (-) -7 206,90 0,00 -7 206,90 
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 3 568 909,38 0,00 3 568 909,38 
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 2 665 955,00 -2 665 955,00 0,00 

VII. Różnice kursowe z przeliczenia   0,00 0,00 
VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych  -1 773 073,11 840 312,94 -932 760,17 
IX. Zysk (strata) netto -1 411 803,00 169 497,12 -1 242 305,88 
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)   0,00 0,00 
B. Kapitał mniejszości   0,00 0,00 

C. Ujemna wartośc firmy jednostek 
podporządkowanych 0,00 0,00 0,00 

I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne   0,00 0,00 
II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne   0,00 0,00 
III. Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone   0,00 0,00 

 

 

Kapitał podstawowy Grupy kapitałowej jest równy kapitałowi podstawowemu jednostki dominującej z 
prawnego punktu widzenia. 

Prawidłowo dokonano eliminacji odpowiednich pozycji kapitałowych związanych z transakcjami 
rozliczenia nabycia jednostek wchodzących w skład Grupy kapitałowej. 

Kapitał mniejszości oraz ujemna wartość firmy 

Pozycje nie występują.  
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Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 

D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 4 221 372,82 -22 262,82 4 199 110,00 
I. Rezerwy na zobowiązania 840 629,68 0,00 840 629,68 

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 369,00 0,00 369,00 

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 0,00 

  - długoterminowa   0,00 0,00 
  - krótkoterminowa   0,00 0,00 

3. Pozostałe rezerwy 840 260,68 0,00 840 260,68 
  - długoterminowe   0,00 0,00 
  - krótkoterminowe 840 260,68 0,00 840 260,68 

II. Zobowiązania długoterminowe 12 358,80 0,00 12 358,80 
1. Wobec jednostek powiązanych   0,00 0,00 
2. Wobec pozostałych jednostek 12 358,80 0,00 12 358,80 

  a) kredyty i pożyczki   0,00 0,00 
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   0,00 0,00 
  c) inne zobowiązania finansowe 12 358,80 0,00 12 358,80 
  d) inne    0,00 0,00 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 3 368 384,34 -22 262,82 3 346 121,52 
1. Wobec jednostek powiązanych 433 054,34 -22 262,82 410 791,52 

  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 433 054,34 -22 262,82 410 791,52 
      - do 12 miesięcy 433 054,34 -22 262,82 410 791,52 
      - powyżej 12 miesięcy   0,00 0,00 
  b) inne   0,00 0,00 

2. Wobec pozostałych jednostek 2 893 885,77 0,00 2 893 885,77 
  a) kredyty i pożyczki 284 827,19 0,00 284 827,19 
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 
  c) inne zobowiązania finansowe 72 542,46 0,00 72 542,46 
  d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 009 312,02 0,00 2 009 312,02 

      - do 12 miesięcy 2 009 312,02 0,00 2 009 312,02 
      - powyżej 12 miesięcy   0,00 0,00 
  e) zaliczki otrzymane na dostawy   0,00 0,00 
  f) zobowiązania wekslowe   0,00 0,00 

  
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 
świadczeń 229 299,42 0,00 229 299,42 

  h) z tytułu wynagrodzeń 869,84 0,00 869,84 
  i) inne 297 034,84 0,00 297 034,84 

3. Fundusze specjalne 41 444,23 0,00 41 444,23 
IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 

1. Ujemna wartość firmy   0,00 0,00 
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 

  - długoterminowe   0,00 0,00 
  - krótkoterminowe   0,00 0,00 

 
Prawidłowo dokonano korekt wyłączeń zobowiązań z tytułu dostaw i usług, innych zobowiązań oraz 
pożyczek pomiędzy spółkami Grupy. 
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I I I .I I I .     PRAWIDŁOWOŚĆ  SPORZĄDPRAWIDŁOWOŚĆ  SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEZENIA SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU GO RACHUNKU 
ZYSKÓW IZYSKÓW I   STRATSTRAT  

Pozycje kształtujące wynik finansowy Spółka ujęła kompletnie i prawidłowo w istotnych kwestiach w 
odniesieniu do całości skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Struktura przychodów i kosztów 
została prawidłowo przedstawiona w notach objaśniających do sprawozdania finansowego. 
 
Wynik na sprzedaży 

L.p. Wyszczególnienie 
Suma 

sprawozdań 2011 
rok 

Korekty razem Suma sprawozdań 
2011 rok 

          

A. 
Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, 
w tym: 20 784 916,95 -703 768,64 20 081 148,31 

  - od jednostek powiązanych 1 236 767,28 -703 768,64 532 998,64 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 20 665 713,61 -703 768,64 19 961 944,97 

II. 
Zmiana stanu produktów zwiększenia (+); 
zmniejszenia (-) 0,00 0,00 0,00 

III. 
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 
jednostki 0,00 0,00 0,00 

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 119 203,34 0,00 119 203,34 
B. Koszty działalności operacyjnej 21 724 268,86 -737 399,15 20 986 869,71 

I. Amortyzacja 282 472,13 -33 630,51 248 841,62 
II. Zużycie materiałów i energii 785 219,36 -13 950,22 771 269,14 

III. Usługi obce 17 518 103,46 -688 602,91 16 829 500,55 
IV. Podatki i opłaty, w tym: 24 366,77 0,00 24 366,77 

  - podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 
V. Wynagrodzenia 2 644 464,10 0,00 2 644 464,10 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 134 415,97 -86,49 134 329,48 
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 237 879,86 -1 129,02 236 750,84 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 97 347,21 0,00 97 347,21 
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -939 351,91 33 630,51 -905 721,40 

 
Prawidłowo dokonano korekt konsolidacyjnych dotyczących poziomu operacyjnego rachunku zysków i 
strat, w tym głównie eliminacji przychodów i odpowiadających im kosztów pomiędzy jednostką 
dominującą oraz Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. 
 
Wynik na pozostałych poziomach działalności 

D. Pozostałe przychody operacyjne 10 197,70 0,00 10 197,70 
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 

II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 
III. Inne przychody operacyjne 10 197,70 0,00 10 197,70 

E. Pozostałe koszty operacyjne 332 869,77 0,00 332 869,77 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 18 200,21 0,00 18 200,21 

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 
III. Inne koszty operacyjne 314 669,56 0,00 314 669,56 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -1 262 023,98 33 630,51 -1 228 393,47 
G. Przychody finansowe 42 751,91 0,00 42 751,91 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 42 751,91 0,00 42 751,91 
  - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 

II. Odsetki, w tym: 0,00 0,00 0,00 
  - od jednostek powiązanych 42 751,91 0,00 42 751,91 

III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 
IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 
V. Inne 0,00 0,00 0,00 

H. Koszty finansowe 157 352,93 0,00 157 352,93 
I. Odsetki, w tym: 105 189,64 0,00 105 189,64 
  - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 

II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 
III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 
IV. Inne 52 163,29 0,00 52 163,29 
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I Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części 
udziałów jednostek podporządkowanych    

0,00 0,00 

J. 
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-
H+I) -1 376 625,00 33 630,51 -1 342 994,49 

K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.I.-K.II.) 0,00 0,00 0,00 
I. Zyski nadzwyczajne   0,00 0,00 

II. Straty nadzwyczajne   0,00 0,00 
L. Odpis wartości firmy jednostek 

podporządkowanych   99 820,11 99 820,11 
Ł Odpis ujemnej wartości firmy jednostek 

podporządkowanych   0,00 0,00 
M. Zysk (strata) brutto (J+/-K-L+Ł) -1 376 625,00 -66 189,60 -1 442 814,60 
N. Podatek dochodowy 35 178,00 0,00 35 178,00 

O 
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty)   0,00 0,00 

P Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 
podporządkowanych wycenianych metodą praw 
własności 

  
0,00 0,00 

R (Zyski) straty mniejszości   -235 686,72 -235 686,72 
S. Zysk (strata) netto (M-N-O+P-R) -1 411 803,00 169 497,12 -1 242 305,88 

 
Prawidłowo dokonano korekt konsolidacyjnych dotyczących pozaoperacyjnych poziomów rachunku 
zysków i strat, w tym głównie eliminacji:  

• odpisu dodatniej wartości firmy Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o., 

• sprzedaży i zakupów pomiędzy Medicap S.A. i Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o, 

• wyodrębnienia straty przypadającej na udziałowców mniejszościowych. 
 
 
IV.IV.   PRAWIDŁOWOŚĆ  SPORZĄDPRAWIDŁOWOŚĆ  SPORZĄDZENIA ZESTAWIENIA ZMZENIA ZESTAWIENIA ZM IAN W IAN W 

SKONSOLIDOWANYM KAPISKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYMTALE WŁASNYM   

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzono stosownie do wzoru 
określonego przez załącznik Nr 5 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 roku 
(Dz. U. z 2009 r., nr 169 poz. 1327). Zmiany te są zgodne z  przepisami prawa, elementami 
sprawozdania finansowego oraz dokumentacją konsolidacyjną. 

 

V.V.   PRAWIDŁOWOŚĆ  SPORZĄDPRAWIDŁOWOŚĆ  SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEZENIA SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU GO RACHUNKU 
PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYPRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNY CHCH  

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych prawidłowo sporządzono stosownie do 
wymaganego zakresu informacji określonych przez załącznik Nr 4 do rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 25 września 2009 roku (Dz. U. z 2009 r., nr 169 poz. 1327) – metodą pośrednią, 
poprzez sumowanie odpowiednich pozycji rachunków przepływów pieniężnych jednostek objętych 
metodą konsolidacji pełnej oraz dokonanie korekt konsolidacyjnych tych sum. 

 

VI.VI.   PRAWIDŁOWOŚĆ  SPORZĄDPRAWIDŁOWOŚĆ  SPORZĄDZENIA DODATKOWYCH INZENIA DODATKOWYCH INFORMACJI I FORMACJI I 
OBJAŚNIEŃOBJAŚNIEŃ   

Dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego. Dane zawarte w dodatkowych informacjach i objaśnieniach zostały przedstawione przez 
Grupę, w istotnych aspektach, zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 6 do Ministra 
Finansów z dnia 25 września 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez 
jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup 
kapitałowych (Dz. U. z 2009 r., nr 169 poz. 1327). 
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VII.VII.   PRAWIDŁOWOŚĆ  SPORZĄDPRAWIDŁOWOŚĆ  SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA ZZENIA SPRAWOZDANIA Z   DZIAŁALNOŚCI DZIAŁALNOŚCI 
GRUPY KAPITAŁOWEJ W GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROKU OBROTOWYMROKU OBROTOWYM  

Zarząd jednostki dominującej sporządził pisemne sprawozdanie z działalności Grupy, którego 
informacje finansowe są zgodne z danymi opiniowanego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego. Sprawozdanie to zawiera informacje wynikające z art. 49 ustawy o rachunkowości. 

 
 

D.D.   INFORMACJE O ISINFORMACJE O ISTOTNYCH NARUSZENIACH PRAWA TOTNYCH NARUSZENIACH PRAWA   

W wyniku zastosowanych procedur badania uzyskano potwierdzenie, iż w okresie badanym nie 
zostały w Spółce dominującej naruszone przepisy prawa, a także statutu Spółki. 
 
 

E.E.   ZDARZENIA  PO  DACIE  BILANSUZDARZENIA  PO  DACIE  BILANSU  

Istotne operacje gospodarcze, udokumentowane po zakończeniu roku obrotowego, a dotyczące 
badanego okresu nie wystąpiły. 

 

F.F.   PODSUMOWANIE BADANIAPODSUMOWANIE BADANIA  

1. Firma PKF Audyt Sp. z o.o. w 2011 r. sporządziła opinie i raporty z badania sprawozdań 
finansowych na dzień 31.12.2011 r. następujących spółek wchodzących w skład Grupy: 
MEDIACAP S.A. oraz Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. Umowa o badanie 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego uwzględnia dodatkowe zagadnienie w postaci 
przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego MEDIACAP S.A. 
sporządzonego na 31.12.2011 r., które wymaga sporządzenia odrębnego sprawozdania. 
 

2. Umowa o badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawiera dodatkowych 
zagadnień, wymagających sporządzenia dodatkowego sprawozdania. 

  

3. W trakcie badania nie korzystaliśmy z wyników prac żadnych niezależnych specjalistów. 
 

4. Ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawiera opinia stanowiąca odrębny 
dokument. 

 

5. Niniejszy raport zawiera 19 stron, kolejno numerowanych oraz parafowanych przez biegłego 
rewidenta. 

 
 
 

Jakub Juskowiak 
 

…………………………………. 
Biegły rewident nr 12 361 
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