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II KWARTAŁ 2013 R.

Wybrane dane finansowe

Stan	  na	  30.06.2013 Stan	  na	  30.06.2012

Kapitał	  (fundusz)	  własny 2	  558 2	  768

Należności	  długoterminowe 0 0

Należności	  krótkoterminowe 3	  704 1	  851

Inwestycje	  długoterminowe	   0 0

Inwestycje	  krótkoterminowe,	  w	  
tym: 30 545

Środki	  pieniężne	  i	  inne	  aktywa	  
pieniężne 2 51

Zobowiązania	  długoterminowe 576 1	  353

Zobowiązania	  krótkoterminowe 2	  714 244

Aktywa	  trwałe 690 471

Aktywa	  obrotowe 5	  846 4	  593

Aktywa/Pasywa	  razem 6	  536 5	  064

(dane	  w	  tys.	  zł)



II	  kwartał	  2013	  r.
od	  01.04.2013
do	  30.06.2013

II	  kwartał	  2012	  r.
od	  01.04.2012
do	  30.06.2012

	  2013	  r.	  narastająco
od	  01.01.2013
do	  30.06.2013

	  2012	  r.	  narastająco
od	  01.01.2012
do	  30.06.2012

Amortyzacja 37 30 65 38

Przychody	  neSo	  ze	  sprzedaży 40 403 210 494

Zysk/Strata	  na	  sprzedaży -‐191 313 -‐216 160

Zysk/Strata	  na	  działalności	  
operacyjnej -‐192 313 -‐216 160

Zysk/Strata	  bruSo -‐264 225 -‐214 29

Zysk/strata	  neSo -‐244 225 -‐214 29

Przepływy	  pieniężne	  z	  
działalności	  operacyjnej

-‐232 -‐325 -‐62 -‐1	  026

Przepływy	  pieniężne	  z	  
działalności	  inwestycyjnej

281 -‐50 -‐59 -‐50

Przepływy	  pieniężne	  z	  
działalności	  finansowej -‐138 -‐96 -‐8 379

(dane	  w	  tys.	  zł)

I. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte 
wyniki finansowe

 W drugim kwartale 2013 roku Spółka zanotowała spadek przychodów ze sprzedaży do 
poziomu 40 tysięcy złotych. Koszty operacyjne wzrosły nieco w stosunku do kosztów z poprzedniego 
kwartału w wyniku czego Spółka wygenerowała stratę na działalności operacyjnej w wysokości 192 
tysięcy złotych.  Koszty finansowe, związane w głównej mierze z obsługą wypłaty odsetek od obligacji 
serii C i D, zwiększyły stratę do kwoty 244 tysięcy złotych. 

II. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w  okresie objętym raportem emitent 
podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej  działalności, w  szczególności poprzez 
działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 

W drugim kwartale 2013 roku główna aktywność  Spółki skupiała się na przygotowaniu i 
rozpoczęciu nowych produkcji. Kontynuacja współpracy z Amerikino zaowocowała nawiązaniem 
kontaktów z innymi partnerami z USA, związanymi z Universal Studios w Orlando,  w wyniku czego 
rozpoczęto etap preprodukcji do interaktywnej (filmy z możliwością wyboru rozwoju akcji) trylogii pod 
nazwą RED RAGE, na którą składają się trzy części:  Boxer, Sniper oraz Wypadek. Ukończono prace 
nad scenariuszem, łączącym wszystkie części w jedną,  spójną całość oraz nakręcono kilkuminutowy 
teaser dla filmu Boxer, który rozpoczyna serię. 

Ponadto,  Spółka nawiązała współpracę z firmą All Media Platforms z USA w zakresie 
produkcji pełnometrażowego filmu sensacyjno-muzycznego „The Right  Combination”. Ukończono 
prace nad teledyskiem do przewodniej piosenki filmu pod tytułem „Baby song”, która będzie 
jednocześnie materiałem promującym produkcję.



Zakończono prace nad autorskim projektem interaktywnych manipulatorów, pozwalających na 
aktywne uczestnictwo widza w seansie filmowym oraz rozpoczęto ich testową instalację w kinie 6D 
East Pictures w Gdańsku.

Prowadzono rozmowy z chińskimi firmami w zakresie nawiązania współpracy przy dystrybucji 
tamtejszym produkcji (bajek) na terenie Polski.

W drugim kwartale 2013 roku, wykonując uchwały Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy z 
dnia 26 marca 2013 o podwyższeniu kapitału Spółki poprzez emisję akcji serii E, Zarząd Spółki 
przeprowadził proces emisji i dokonał przydziału 800.000 akcji serii E o wartości nominalnej 0,20 zł 
każda akcja po cenie emisyjnej 1 zł za akcję. W czerwcu został również złożony wniosek do KRS o 
rejestrację podwyższenia kapitału o kwotę 160.000 zł, jednakże do dnia sporządzenia tego raportu 
Spółka nie otrzymała żadnego postanowienia w tej sprawie.

W miesiącu czerwcu zakończyło się również badanie sprawozdań Spółki za rok 2012 przez 
biegłego rewidenta, w wyniku którego wstępnie publikowane wyniki nie uległy praktycznie żadnym 
zmianom. Sprawozdania za rok 2012 zostały zatwierdzone uchwałami Walnego Zgromadzenia 
akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2013 roku i tego samego dnia złożone w KRS oraz Urzędzie 
Skarbowym.

III. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy 
posiadających na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów  na walnym 
zgromadzeniu. 

Akcjonariusz Ilość akcji Udział %

Free float 741 258 44,92%

Potterol Holding Limited 249 660 15,13%

Kurszewska Danuta 235 500 14,27%

Tokarska Aleksandra 193 499 11,73%

Investcon Group S.A. 125 083 7,58%

Plucińska Izabela 105 000 6,36%

1 650 000 100,00%

IV. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników 
na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym 

 Emitent nie publikuje prognoz finansowych. 

V. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej  emitenta na ostatni 
dzień okresu objętego raportem kwartalnym 

Na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem Spółka nie tworzyła grupy kapitałowej. 

Tomasz Tokarski

Prezes Zarządu


