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I. INFORMACJA O EAST PICTURES S.A.

1. Nazwa i siedziba Spółki

East Pictures Spółka Akcyjna
ul. Hoża 43/49 lok.11
00-681 Warszawa#
REGON: 141971378
NIP: 521-354-53-29

2. Data utworzenia

Spółka została zawiązana Aktem Notarialnym (Rep. A nr 2551/2009) z dnia 12 
sierpnia 2009 roku. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
6 października 2009 r. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 
(Sąd Rejonowy  dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy  Krajowego 
Rejestru Sądowego, sygnatura akt WA.XIII NS-REJ.KRS/30301/09/752) pod numerem 
KRS: 0000338720.

3. Przedmiot Działalności Spółki

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja filmowa i muzyczna oraz 
działalność polegająca na organizowaniu finansowania przeznaczonego na produkcję 
filmową. Celem Spółki jest zapewnienie jej inwestorom jak najwyższych zysków z 
dystrybucji produkcji filmowych.
Zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym przedmiotem działalności Spółki jest:

• Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 
59.1);

• Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.2);
• Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz 

działalność powiązana (PKD 62);
• Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63);
• Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73);
• Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74);
• Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90);

4. Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 490.000,00 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) 
złotych polskich i dzielił się na:

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 zł 
(dwadzieścia groszy) każda.
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b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 zł 
(dwadzieścia groszy) każda.

c) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 zł 
(dwadzieścia groszy) każda.

d) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 zł 
(dwadzieścia groszy) każda.

e) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 zł 
(dwadzieścia groszy) każda.

5. Władze Spółki

Według Statutu Spółki w  brzmieniu na dzień sporządzenia sprawozdania Zarząd składa się 
od jednej do dwóch osób. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, 
Prezesa Zarządu powołują i odwołują Założyciele Spółki oświadczeniem składanym na 
piśmie Radzie Nadzorczej.
Kadencja Zarządu trwa 5 lat i jest wspólna dla wszystkich Członków Zarządu, co oznacza, 
że mandaty  Członków Zarządu powołanych w trakcie trwania kadencji wygasają 
równocześnie z mandatami pozostałych Członków Zarządu.
Wynagrodzenie Zarządu ustala Rada Nadzorcza, która może również przyznać dodatkowe 
wynagrodzenie w postaci opcji na akcje Spółki.
Zarząd prowadzi sprawy  Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach 
sądowych i pozasądowych oraz jest uprawniony  do podejmowania wszelkich decyzji 
wymaganych dla prawidłowej działalności Spółki niezastrzeżonych do kompetencji Rady 
Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.
Na chwilę obecną Spółkę reprezentuje jednoosobowo Prezes Zarządu – Tomasz Tokarski.
14 sierpnia 2009 roku Prezes Zarządu udzielił również prokury samoistnej Pani 
Aleksandrze Tokarskiej.

6. Informacja o liczbie zatrudnionych osób

Na dzień 31.12.2013 r. Spółka zatrudnia 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty. 

II. STRUKTURA AKCJONARIATU

Według wiedzy  Zarządu, uwzględniając akcjonariuszy  zarejestrowanych na ostatnim 
Walnym Zgromadzeniu oraz uwzględniając wpływające do Spółki zawiadomienia o 
przekroczeniu progów w kapitale Spółki, struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia 
raportu prezentuje się następująco:
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Stan na dzień 31 XII 2013 r.Stan na dzień 31 XII 2013 r.Stan na dzień 31 XII 2013 r.

Akcjonariusz Ilość akcji Udział % Wartość 
nominalna 1 akcji

Wartość 
nominalna 

pakietu

Potterol Holding Limited 1 079 568 44,06% 0,20 zł 215 913,60 zł

Free float 816 350 33,32% 0,20 zł 163 270,00 zł

Kurszewska Danuta 235 500 9,61% 0,20 zł 47 100,00 zł

Tokarska Aleksandra 193 499 7,90% 0,20 zł 38 699,80 zł

Investcon Group S.A. 125 083 5,11% 0,20 zł 25 016,60 zł

2 450 000 100,00% 490 000 zł

44,06%

33,32%

9,61%

7,90%
5,11%

Akcjonariat East Pictures S.A. - stan na 31 grudnia 2013 r. 

Potterol Holding Limited Free float Kurszewska Danuta Tokarska Aleksandra
Investcon Group S.A.
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III. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

1. Bilans

AKTYWA 31.12.2013 31.12.2012

A. AKTYWA TRWAŁE 556 594,84 zł 665 178,57 zł

I. Wartości niematerialne i prawne 46 991,68 zł 67 866,67 zł

II. Rzeczowe aktywa trwałe 425 211,54 zł 528 806,90 zł

V. Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe

84 391,62 zł 68 505,00 zł

B. AKTYWA OBROTOWE 6 195 368,09 zł 5 625 330,91 zł

I. Zapasy 3 384 080,00 zł 861 760,00 zł

II. Należności krótkoterminowe 1 469 715,67 zł 2 886 248,16 zł

III. Inwestycje krótkoterminowe 35 990,51 zł 631 117,60 zł

IV. Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe

1 305 581,91 zł 1 246 205,15 zł

SUMA AKTYWÓW 6 751 962,93 zł 6 290 509,48 zł

Pasywa 31.12.2013 31.12.2012

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 3 496 764,72 zł 2 772 457,10 zł

I. Kapitał podstawowy 490 000,00 zł 330 000,00 zł

I I . Na leżne wp łaty na kap i ta ł 
podstawowy 0,00 zł 0,00 zł

III. Akcje własne 0,00 zł 0,00 zł

IV. Kapitał zapasowy 3 020 428,76 zł 2 480 428,76 zł

V. Kapitał rezerwowy z aktualizacji 
wyceny 0,00 zł 0,00 zł

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) 
rezerwowe 0,00 zł 0,00 zł

VII.  Zysk (strata) z lat ubiegłych -37 971,66 zł -71 643,87 zł

VIII. Wynik finansowy netto roku 
obrachunkowego 24 307,62 zł 33 672,21 zł
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Pasywa 31.12.2013 31.12.2012

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 zł 0,00 zł

B. ZOBOWIĄZANIA  I  REZERWY NA 
ZOBOWIĄZANIA 3 255 198,21 zł 3 518 052,38 zł

I. Rezerwy na zobowiązania 73 429,45 zł 87 857,71 zł

II. Zobowiązania długoterminowe 13 154,10 zł 575 746,38 zł

III. Zobowiązania krótkoterminowe 2 568 614,66 zł 2 254 448,29 zł

IV. Rozliczenia międzyokresowe 600 000,00 zł 600 000,00 zł

SUMA PASYWÓW 6 751 962,93 zł 6 290 509,48 zł

2. Rachunek zysków i start

I-XII 2013 I-XII 2012

A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 120 230,70 zł 1 977 840,97 zł

B. Koszty działalności operacyjnej 866 610,49 zł 1 617 033,97 zł

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 253 620,21 zł 360 807,00 zł

D. Pozostałe przychody operacyjne 1 551,66 zł 949,62 zł

E. Pozostałe koszty operacyjne 970,80 zł 50 313,02 zł

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 254 201,07 zł 311 443,60 zł

G. Przychody finansowe 142 074,87 zł 5 965,97 zł

H. Koszty finansowe 382 321,32 zł 273 384,35 zł

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H) 13 954,62 zł 44 025,22 zł

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

K. Zysk (strata) brutto (I+J) 13 954,62 zł 44 025,22 zł

L. Podatek dochodowy -10 353,00 zł 10 353,00 zł

M. Pozosta łe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty) 0,00 zł 0,00 zł

N. Zysk (strata) netto (K–L–M) 24 307,62 zł 33 672,22 zł
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3. Rachunek przepływów pieniężnych

I-XII 2013 I-XII 2012

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej    

I.  Zysk (strata) netto 24 307,62 zł 33 672,21 zł

II.  Korekty razem -191 076,80 zł -1 756 647,23 zł

III.  Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej (I+II) -166 769,18 zł -1 722 975,02 zł

B.  Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej    

I.  Wpływy 129 269,63 zł 207,12 zł

II.  Wydatki 0,00 zł 253 949,59 zł

III.  Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej (I–II) 129 269,63 zł -253 949,59 zł

C.  Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej    

I.  Wpływy 97 529,44 zł 1 770 511,39 zł

II.  Wydatki 55 437,76 zł 539 411,00 zł

III. Przep ływy pieniężne netto z dzia łalności 
finansowej (I–II) 42 091,68 zł 1 231 100,39 zł

D.  Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III) 4 592,13 zł -745 617,10 zł

E.  Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4 592,13 zł -745 617,10 zł

F.  Środki pieniężne na początek okresu 3 262,81 zł 748 879,91 zł

G.  Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) 7 854,94 zł 3 262,81 zł
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4. Zestawienie zmian w kapitale własnym

31.12.2013 31.12.2012

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 2 772 457,10 zł 2 810 428,76 zł

–  korekty błędów podstawowych    

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po 
korektach 2 772 457,10 zł  

1. Kapitał (fundusz)podstawowy na początek okresu 330 000,00 zł 330 000,00 zł

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 490 000,00 zł 330 000,00 zł

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek 
okresu

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2 480 428,76 zł 2 480 428,76 zł

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 3 020 428,76 zł 2 480 428,76 zł

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, 71 643,87 zł  

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po 
korektach 71 643,87 zł  

a) zwiększenie (z tytułu) 71 643,87 zł

–  przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 71 643,87 zł

b) zmniejszenie (z tytułu) 33 672,21 zł

–  przeniesienia zysku z lat ubiegłych 33 672,21 zł

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 37 971,66 zł 71 643,87 zł

7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -37 971,66 zł -71 643,87 zł

8. Wynik netto 24 307,62 zł 33 672,21 zł

a) zysk netto 24 307,62 zł 33 672,21 zł

b) strata netto

c) odpisy z zysku

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 3 496 764,72 zł 2 772 457,10 zł

III. Kapita ł (fundusz) w łasny, po uwzględnieniu 
proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 3 496 764,72 zł 2 772 457,10 zł
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IV. INFORMACJA O ZASADACH POLITYKI RACHUNKOWOŚCI PRZYJĘTYCH 
PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 
września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. 
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu 
finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. 
Wynik finansowy  Spółki za dany  rok obrotowy  obejmuje wszystkie osiągnięte i 
przypadające na jej rzecz przychody  oraz związane z tymi przychodami koszty  zgodnie z 
zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Przychody 
Przychody  ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze 
sprzedaży  tj. pomniejszone o należny  podatek od towarów  i usług (VAT) ujmowane w 
okresach, których dotyczą. 

Koszty 
Spółka prowadzi koszty  w  układzie rodzajowym. Koszt sprzedanych produktów, towarów i 
materiałów obejmuje koszty  bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część 
kosztów pośrednich. 

Podatek dochodowy
Obcia ̨żenia podatkowe zawieraja ̨bieża ̨ce opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób 
prawnych i zmiane ̨ stanu rezerw lub aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 
Bieża ̨ce zobowia ̨zania podatkowe ustalone sa ̨ na podstawie aktualnie obowia ̨zuja ̨cych 
przepisów  podatkowych i ustalonego dochodu do opodatkowania. Składnik aktywów z 
tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany  jest w odniesieniu do wszystkich 
ujemnych róz ̇nic przejs ́ciowych, jak równiez ̇ niewykorzystanych aktywów z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego i niewykorzystanych strat podatkowych do odliczenia 
w naste ̨pnych okresach, w  takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie 
osia ̨gnie ̨ty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać wyżej wymienione.
Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest 
weryfikowana na każdy  dzien ́ bilansowy  i podlega odpisowi w przypadku, kiedy zachodzi 
wa ̨tpliwos ́c ́ wykorzystania przez Spółke ̨ korzys ́ci ekonomicznych zwia ̨zanych z 
wykorzystaniem aktywów podatkowych.

Wartości niematerialne i prawne 
Wycena dokonywana jest w  cenie nabycia po pomniejszeniu o skumulowane umorzenie 
oraz ewentualne dokonane odpisy aktualizujące wartość składników.

Środki trwałe
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Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub  koszcie wytworzenia po aktualizacji 
wyceny  składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane 
odpisy aktualizujące ich wartość. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania 
nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 
tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów w 
momencie przekazania do użytkowania. 

Środki trwałe w budowie 
Wycenia sie ̨ w wysokości ogółu kosztów pozostaja ̨cych w bezpośrednim zwia ̨zku z ich 
nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych 
Wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen 
sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Należności 
Wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po 
pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Należności wyrażone w  walutach obcych wycenia 
się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty  przez Narodowy 
Bank Polski na ten dzień.

Krótkoterminowe aktywa finansowe
Inwestycje krótkoterminowe z wyłączeniem środków pieniężnych i instrumentów         
finansowych wyceniane się według ceny (wartości) rynkowej, a krótkoterminowe 
inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny  sposób określonej wartości 
godziwej.

Środki pieniężne 
Wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień 
bilansowy  po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na 
ten dzień.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne 
Dokonywane są, jeżeli koszty  poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. 
W pozycji prezentowane są koszty  poniesione na przygotowanie produkcji filmu, którego 
Spółka jest producentem.

Kapitały (fundusze) własne 
Ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad 
określonych przepisami prawa i statutem spółki. Kapitał zakładowy spółki kapitałowej 
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wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub  statucie i wpisanej w  rejestrze 
sądowym. 

Kapitał zapasowy 
Tworzony  jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji 
wyceny  oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej 
pomniejszonej o koszty  tej emisji. Pozostała część kosztów emisji zaliczana jest do 
kosztów finansowych. 

Akcje własne 
Wyceniane są w cenie nabycia i wykazywane w kwocie ujemnej w kapitale własnym. 

Rezerwy 
Tworzone są na pewne lub  o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i 
wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza 
się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat 
nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. 

Zobowiązania 
Wycenia się na dzień bilansowy  w kwocie wymagającej zapłaty. Jeżeli termin 
wymagalności przekracza jeden rok od daty  bilansowej, salda tych zobowiązań, z 
wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe 
części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.
Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie 
średnim dla danej waluty ustalonym przez Narodowy  Bank Polski na ten dzień. 
Zobowiązania wyrażone w walutach w spółce nie wystąpiły.

Inne rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości 
prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący  okres sprawozdawczy. Do 
biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się: rezerwę z tytułu napraw 
gwarancyjnych i rękojmi, wartość wykonanych na rzecz jednostki świadczeń, które nie 
zostały  zafakturowane, a na mocy umowy  wykonawca nie był zobowiązany  do jej 
zafakturowania, koszty z tytułu opłat za emisję zanieczyszczeń,

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 
Międzyokresowe rozliczenia przychodów z tytułu przedpłat lub  fakturowanych zaliczek na 
poczet przyszłej sprzedaży.

Wycena transakcji w walutach obcych
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Transakcje wyrażone w walutach obcych wycenia się w  trakcie roku wg kursu średniego 
danej waluty  ustalonego przez Narodowy  Bank Polski na dzień zajścia zdarzenia 
gospodarczego, za wyjątkiem transakcji dotyczących środków pieniężnych, które wycenia 
się odpowiednio po kursie kupna lub sprzedaży  na dany dzień stosowanym przez bank, z 
którego usług korzysta Spółka.

V. ISTOTNE ZDARZENIA ORAZ CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA 
PREZENTOWANE WYNIKI FINANSOWE

W czwartym kwartale 2013 roku nie wystąpiły żadne istotne wydarzenia mające wpływ na 
wyniki finansowe. Podobnie jak w  poprzednim kwartale spółka dokonała wypłaty odsetek 
od obligacji serii C i D w kwocie około 50 tysięcy złotych, co obciążyło koszty finansowe.

VI. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA 
PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE 
WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM

Spółka nie publikuje prognoz.

VII. KOMENTARZ ODNOŚNIE STOPNIA REALIZACJI PLANOWANYCH 
DZIAŁAŃ ORAZ ICH HARMONOGRAMU

W czwartym kwartale 2013 roku zakończono prace nad filmem Six degrees oraz 
kontynuowano prace związane z realizacją rozpoczętych produkcji. Podobnie, jak w III 
kwartale, w związku z brakiem możliwości pozyskania finansowania, Zarząd Spółki podjął 
decyzję o nie podejmowaniu prac nad nowymi projektami wymagającymi nakładów 
finansowych do czasu zakończenia projektów rozpoczętych. W związku z powyższym 
zakończono oraz kontynuowano następujące projekty:

a) Six degrees of separation – zgodnie z harmonogramem podanym w poprzednim 
raporcie w  listopadzie podpisano Umowy  koprodukcyjne z HBO  oraz producentem 
wykonawczym Otter Films. W grudniu odbyła się uroczysta premiera filmu w kinie 
Multikino w Złotych Tarasach oraz w dniu 8 grudnia odbyła się w  HBO telewizyjna 
premiera. Film spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem zarówno ze strony 
widzów, jak i krytyków. Aktualnie rozpoczęto działania związane ze sprzedażą filmu.

b) The Right Combination - w listopadzie złożono wniosek do PISF o udzielenie 
pożyczki na częściowe sfinansowanie produkcji. W związku z koniecznością 
nieznacznego uzupełnienia dokumentacji rozpatrzenie wniosku zostało przesunięte 
na sesję marcową. 
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c) W listopadzie rozpoczęto współpracę z firmą Grafilm przy  projekcie badawczo-
rozwojowym dotyczącym kin multimedialnych oraz zastosowania technologii Virtuix. 
W celu sfinansowania tego projektu złożono w wnioski o dofinansowanie z Unii 
Europejskiej w programie „Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie 
wyników tych prac - Program Operacyjny  - Innowacyjna Gospodarka, Działanie 
1.4-4.1”. Przewidywany  termin rozstrzygnięcia wniosku to przełom I i II kwartału 2014 
roku

d) W miesiącu grudniu do Spółki wpłynęła informacja z Kancelarii Petera Bertholda z 
Niemiec, z którą podpisano umowę na reprezentowanie Spółki w zakresie 
egzekwowania praw z tytułu naruszenia praw autorskich poprzez nielegalne 
rozpowszechnianie produkcji East Pictures, że w wyniku działań podjętych przez 
kancelarię do połowy  roku 2014 prawdopodobny  jest spływ pierwszych odszkodowań 
z tego tytułu.

e) W miesiącu grudniu przypadał termin wykupu obligacji serii C East Pictures. Spółka 
dokonała terminowej wypłaty  odsetek od obligacji, jednakże termin wykupu nie został 
dotrzymany. Aktualnie Spółka jest w trakcie podpisywania porozumień z 
obligatariuszami w zakresie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu wykupu 
obligacji.

Tomasz Tokarski

Prezes Zarządu
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