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Sprawozdanie  
z działalności Rady Nadzorczej spółki Mediacap S.A.  

z siedzibą w Warszawie  
za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku 

 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE. 
 

 W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 18 stycznia 2011 r. Rada Nadzorcza 
funkcjonowała w następującym składzie; 

- Hubert Janiszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 
- Julian Kozankiewicz, 
- Jacek Welc – Sekretarz Rady Nadzorczej, 
- Tomasz Grzybowski, 
- Marek Żołędziowski. 
 
W dniu 18 stycznia 2011 roku nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Z 

członkostwa w Radzie zrezygnowali jej dotychczasowi członkowie: Pan Tomasz Grzybowski 
oraz Pan Julian Kozankiewicz. Do Rady Nadzorczej zostali natomiast powołani: Pan Filip 
Friedmann oraz Pan Piotr Kuc. W rezultacie tych zmian, od dnia 18 stycznia 2011 roku do 
dnia 31 grudnia 2011 roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym składzie: 

- Hubert Janiszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 
- Jacek Welc – Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej, 
- Marek Żołędziowski, 
- Filip Friedmann, 
- Piotr Kuc. 
 
W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza obradowała na posiedzeniach w dniach: 

16 marca, 7 czerwca, 15 września oraz 1 grudnia.  
 

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej w 2011 roku, podobnie jak w latach poprzednich, 
wiele miejsca poświęcono omawianiu bieżącej sytuacji finansowej Spółki, w tym w 
szczególności w zakresie przepływów pieniężnych oraz ocenie długoterminowych planów 
rozwoju (w tym w zakresie planowanych akwizycji) Mediacap S.A. 

Na posiedzeniu w dniu 16 marca 2011 roku Rada Nadzorcza m. in. dokonała 
podsumowania jednostkowych i skonsolidowanych wyników finansowych za cały 2010 rok, 
omówiła prognozę wyników finansowych na pierwszy kwartał 2011 roku oraz dokonała 
oceny stanu prac w zakresie przejęć innych podmiotów (w kontekście ryzyk płynących z 
pogarszającej się sytuacji spółki w zakresie płynności finansowej). 

Na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2011 roku całość obrad podporządkowano kwestii 
istotnie pogarszającej się płynności finansowej spółki. Przedmiotem posiedzenia była 
dyskusja dotycząca podjęcia działań, mających na celu uzdrowienie sytuacji płynnościowej 
spółki. Rada Nadzorcza zaleciła Zarządowi czasowe zawieszenie prac nad przejęciami innych 
podmiotów oraz natychmiastowe podjęcie działań umożliwiających zwiększenie 
generowanych przez spółki grupy operacyjnych przepływów pieniężnych. 

Na posiedzeniu w dniu 15 września 2011 roku członkowie Rady Nadzorczej zapoznali 
się z zaktualizowaną prognozą Zarządu, dotyczącą jednostkowych i skonsolidowanych 
wyników finansowych w całym 2011 roku, szczególną uwagę przywiązując do kwestii zmian 
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w zakresie płynności finansowej. Zarząd spółki zreferował również członkom Rady zakres 
podjętych działań, zmierzających do zwiększenia generowanych przez spółkę operacyjnych 
przepływów pieniężnych. 

Na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2011 roku Rada Nadzorcza omawiała jednostkowe i 
skonsolidowane wyniki finansowe, wypracowane w okresie pierwszych trzech kwartałów 
2011 roku oraz zapoznała się z zaktualizowaną prognozą Zarządu, dotyczącą wyników 
finansowych w całym 2011 roku (ponownie przywiązując szczególną uwagę do kwestii zmian 
w zakresie płynności finansowej oraz generowanych operacyjnych przepływów pieniężnych). 
Ponadto, Rada Nadzorcza podjęła uchwały w zakresie zatwierdzenia budżetu na 2012 rok 
oraz w kwestii wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych za 2011 rok. 

 
 

II. OCENA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI. 
 

Rada Nadzorcza na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, §17 Statutu 
Spółki Mediacap S.A. oraz §5 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej dokonała oceny 
przedłożonego przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 
stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku oraz sprawozdania finansowego za okres od 1 
stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, stwierdzając co następuje: 

 
1. W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki działał w granicach prawa określonych przez 

Kodeks spółek handlowych i Statut Spółki, kierował działalnością Spółki, zarządzał jej 
majątkiem, reprezentował spółkę na zewnątrz wobec sądów, władz i osób trzecich, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd w swej działalności kierował się 
również przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego. 

 
2. Rada Nadzorcza stwierdza, że przedłożone sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 

2011 zawiera dane zgodne z dokumentacją finansową  i prawną, zweryfikowaną przez 
biegłego rewidenta.  

 
3. W przedmiocie oceny sprawozdania finansowego Rada Nadzorcza stwierdza, co następuje:  

• Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzono zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

• Opinia biegłego rewidenta, firmy PKF Audyt Sp. z o.o., na temat 
jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2011, stwierdza, że 
jednostkowe sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno sytuację 
majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2011 r. […] oraz 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. Rada Nadzorcza 
akceptuje powyższą opinię. 

• Opinia biegłego rewidenta, firmy PKF Audyt Sp. z o.o., na temat 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011, stwierdza, że 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno 
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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 jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi grupę 
kapitałową. Rada Nadzorcza akceptuje powyższą opinię. 

• Bilans jednostkowy na dzień bilansowy 31 grudnia 2011 roku po stronie 
aktywów i pasywów zamyka się sumą 5.590,7 tys. zł. Jednostkowy rachunek 
zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku 
wykazuje zysk netto w kwocie 1,3 tys. zł. Jednostkowe zestawienie zmian w 
kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku 
wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3,0 tys. zł. Jednostkowy 
rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 
grudnia 2011 roku wykazuje spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 
379,4 tys. zł. Rada Nadzorcza przyjmuje do akceptującej wiadomości 
wymienione dane finansowe. 

• Bilans skonsolidowany na dzień bilansowy 31 grudnia 2011 roku po stronie 
aktywów i pasywów zamyka się sumą 6.142,5 tys. zł. Skonsolidowany 
rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 
roku wykazuje stratę netto w kwocie 1.242,3 tys. zł. Skonsolidowane 
zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 
31 grudnia 2011 roku wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 815,9 
tys. zł. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 
stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazuje zmniejszenie stanu 
środków pieniężnych netto o kwotę 427,4 tys. zł. Rada Nadzorcza przyjmuje 
do akceptującej wiadomości wymienione dane finansowe 

 
Rada Nadzorcza zwraca jednak uwagę, iż w opinii z badania jednostkowego 
sprawozdania finansowego biegły rewident stwierdza (nie zgłaszając jednocześnie 
zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego), iż 
spółka zależna Scholz & Friends Sp. z o.o. (w której Mediacap S.A. posiada udziały o 
wartości bilansowej 507.823,71 zł), posiada ujemny kapitał własny oraz poniosła za 2011 
rok wysoką stratę netto. Biegły rewident wskazuje przy tym, iż badana jednostka (tj. 
Mediacap S.A.) prowadzi restrukturyzację działalności spółki zależnej, a z planów 
finansowych wynika generowanie zysku w przyszłości, w związku z czym udziałów nie 
objęto odpisem aktualizującym.  
 
Rada Nadzorcza zwraca ponadto uwagę, iż w opinii z badania skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego biegły rewident stwierdza, iż jednostka dominująca (tj. 
Mediacap S.A.) sporządziła sprawozdanie przy założeniu kontynuacji działalności w 
okresie 12 miesięcy następujących po dniu bilansowym, jednak Grupa znajduje się w 
trudnej sytuacji ekonomicznej, przejawiającej się zanotowaniem za ostatni rok obrotowy 
wysokiej straty netto w kwocie 1.242,3 tys. zł. 
 
Rada Nadzorcza w pełni zgadza się z przedstawioną powyżej oceną biegłego rewidenta, 
dotyczącą wysokich obecnie ryzyk działalności Spółki, wynikających ze strat 
finansowych poniesionych w latach 2009-2011. Ze względu na fakt, iż pogarszająca się 
sytuacja w zakresie płynności finansowej stanowi następstwo niskiej w ostatnich trzech 
latach zdolności spółki do generowania dodatnich operacyjnych przepływów pieniężnych, 
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priorytetem Rady Nadzorczej w 2012 roku (podobnie jak w 2011 roku) będzie ścisłe 
monitorowanie tendencji w zakresie przepływów pieniężnych. Rada Nadzorcza uznaje 
przy tym, iż podstawowym celem działań Zarządu i Rady Nadzorczej w 2012 roku będzie 
przywrócenie bezpiecznego poziomu płynności finansowej, poprzez przywrócenie 
dodatniego poziomu operacyjnych przepływów pieniężnych. 
 

4. W zakresie oceny sytuacji finansowej Spółki Rada Nadzorcza stwierdza co następuje: 
• W Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku Rada stwierdziła, iż 

poniesienie przez Spółkę jednostkowych oraz skonsolidowanych strat netto dwa 
lata z rzędu (tj. w latach 2009 oraz 2010) należy ocenić bardzo negatywnie, 
bowiem straty te zwiększają ryzyko, iż ujemna rentowność Spółki może mieć 
charakter trwały (a nie jedynie przejściowy). W tym kontekście Rada równie 
negatywnie ocenia fakt, iż 2011 rok był trzecim rokiem z rzędu z ujemnym 
wynikiem netto na poziomie skonsolidowanym. Rada pozytywnie ocenia jednak 
podjęte przez Zarząd Spółki działania restrukturyzacyjne, skutkujące odnotowaną 
w 2011 roku poprawą zyskowności, uznając jednocześnie tę poprawę wyników za 
wysoce niewystarczającą (w szczególności na poziomie skonsolidowanego zysku 
netto) z punktu widzenia celu, jakim jest przywrócenie długoterminowej 
stabilności finansowej Spółki. Rada Nadzorcza negatywnie ocenia jednak fakt, iż 
2011 rok był kolejnym rokiem z rzędu, w którym skonsolidowane operacyjne 
przepływy pieniężne znalazły się na ujemnym poziomie (co sprawia, iż spółka 
wciąż charakteryzuje się wysokim poziomem ryzyka finansowego). 

• biorąc pod uwagę stwierdzone negatywne tendencje w zakresie wydajności 
gotówkowej (rozumianej jako zdolność do generowania operacyjnych przepływów 
pieniężnych), należy stwierdzić, iż w latach 2010-2011 nastąpiło znaczące 
zwiększenie poziomu ryzyka finansowego Spółki. W świetle stosunkowo 
wysokiego ryzyka operacyjnego Spółki (przejawiającego się głównie wysoką 
cyklicznością, relatywnie niską przewidywalnością przychodów oraz brakiem 
istotnych aktywów pozaoperacyjnych), opisane głęboko niekorzystne tendencje w 
zakresie operacyjnych przepływów pieniężnych Spółki należy ocenić bardzo 
negatywnie. 

• W Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku Rada stwierdziła, iż 
jedną z głównych przyczyn znacznego pogorszenia się sytuacji finansowej Spółki 
w 2010 roku stanowiło dotychczasowe niepowodzenie procesu restrukturyzacji, 
prowadzonego w spółce zależnej (Scholz & Friends Sp. z o.o.). Niezbędna do 
przeprowadzenia restrukturyzacja w podmiocie zależnym okazała się znacznie 
głębsza od pierwotnych szacunków Zarządu Mediacap S.A., czego skutkiem są 
wysokie straty poniesione przez podmiot zależny zarówno w 2010 roku, jak i w 
2011 roku (oraz utrzymujące się ujemne kapitały własne podmiotu zależnego), a w 
rezultacie również wysokie straty skonsolidowane w latach 2010-2011. Biorąc pod 
uwagę znaczący wpływ, jaki sytuacja w podmiocie zależnym wywiera na podmiot 
dominujący (Mediacap S.A.), Rada Nadzorcza za jeden z priorytetów na 2012 rok 
(podobnie jak w 2011 roku) stawia sobie ścisłe monitorowanie procesu 
restrukturyzacji podmiotu zależnego (wskazując na bezwzględną konieczność 
odzyskania przez podmiot zależny progu rentowności operacyjnej oraz dodatnich 
operacyjnych przepływów pieniężnych w 2012 roku). 
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III. WNIOSKI. 
 

Rada Nadzorcza, na podstawie wszechstronnej analizy przedłożonych przez Zarząd 
sprawozdań, informacji oraz oceny przez niezależnego audytora, przedkłada Zwyczajnemu 
Walnemu Zgromadzeniu następujące wnioski: 

1. o udzielenie Panu Jackowi Olechowskiemu, Prezesowi Zarządu w okresie od 1 
stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, absolutorium z wykonania 
obowiązków w 2011 roku. 

2. o udzielenie Pani Edycie Gurazdowskiej, Członkowi Zarządu w okresie od 1 
stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, absolutorium z wykonania 
obowiązków w 2011 roku. 

3. o zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności za 2011 rok. 
4. o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Mediacap S.A. za 2011 rok. 
5. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu w sprawie podziału 

zysku za 2011 rok. 
 
 
 
 
Sekretarz Rady Nadzorczej                                        Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 


