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W skład niniejszego raportu wchodzą: 

1. Pismo Zarządu Astro S.A. 

2. Wybrane dane finansowe Astro S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 

3. Sprawozdanie Zarządu Astro S.A. z działalności Spółki w roku 2014 

a. Podstawowe informacje o Astro S.A. 

b. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w 

okresie obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego 

c. Przewidywany rozwój jednostki 

d. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju 

e. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Astro S.A. 

f. Akcje własne 

g. Oddziały (zakłady) jednostki 

h. Czynniki ryzyka 

i. Wskaźniki istotne dla oceny sytuacji jednostki 

4. Oświadczenia Zarządu dotyczące: 

a. rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego 

b. prawidłowego wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

5. Oświadczenie Zarządu Astro S.A. w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego 

Załączniki: 

1. Roczne sprawozdanie finansowe, zbadane przez podmiot uprawniony do badania 

sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 

zawodowymi 

2. Opinia i raport z badania rocznego sprawozdania finansowego 
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Sprawozdanie Zarządu z działalności 

 
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 18 maja 2015 roku 

ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Chmielna 28b, 00-020 Warszawa; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 

0000339876, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; o numerze 

NIP: 526-10-03-879, REGON: 010749380; o kapitale zakładowym w wysokości 495 000.00 złotych (opłacony w całości). 

 



Raport roczny ASTRO S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku 
 

 Strona 6 



Raport roczny ASTRO S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku 
 

 Strona 7 



Raport roczny ASTRO S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku 
 

 Strona 8 



Raport roczny ASTRO S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku 
 

 Strona 9 



Raport roczny ASTRO S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku 
 

 Strona 10 



Raport roczny ASTRO S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku 
 

 Strona 11 



Raport roczny ASTRO S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku 
 

 Strona 12 



Raport roczny ASTRO S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku 
 

 Strona 13 

 



Raport roczny ASTRO S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku 
 

 Strona 14 

Czynniki ryzyka 

 
Załamanie rynku medialnego w Polsce  
Spółka prowadzi podstawową działalność na rynku mediów w Polsce. Produkty oraz usługi Astro 

S.A. kierowane są przede wszystkim do stacji telewizyjnych, których popyt jest uzależniony  

od wielu czynników, w tym oglądalności. Istnieje więc ryzyko, że pogorszenie sytuacji finansowej 

stacji telewizyjnych, wywołane np. spadkiem zainteresowania telewidzów prezentowanym 

kontentem, będzie prowadziło do załamania na rynku mediów w kraju. W takiej sytuacji popyt 

na produkty Astro S.A. może ulec znacznemu ograniczeniu. 

Jednocześnie sytuacja finansowa, gospodarcza, a także perspektywy prowadzenia działalności 

przez Spółkę mogą wówczas znacząco się pogorszyć.  

Wzrost konkurencji  
Astro S.A. jest jednym z wielu podmiotów, których działalność obejmuje produkcję programów 

dla stacji telewizyjnych. Wprawdzie Spółka jest właścicielem licencji na wybrane produkcje, 

jednak nie ogranicza to możliwości innych podmiotów do tworzenia programów podobnych  

do tych, które realizuje Astro S.A. Wzrost podaży kontentu zbliżonego do produkcji Spółki może 

prowadzić do spadku popytu na produkty i usługi Astro S.A., a w efekcie do znacznego 

pogorszenia jej sytuacji finansowej i majątkowej.  

 
Brak zapotrzebowania na nowe produkcje telewizyjne  
Zarząd Spółki zamierza doprowadzić do rozpoczęcia produkcji nowych programów 

przeznaczonych dla stacji telewizyjnych. Mimo przeprowadzenia wcześniejszych badań nad 

potencjalnym zainteresowaniem widzów planowanymi programami istnieje ryzyko, że stacje 

telewizyjne nie będą ostatecznie chętne do nabycia wyprodukowanego kontentu. W takiej 

sytuacji nakłady poniesione na wyprodukowanie odcinków poszczególnych programów mogą nie 

zostać pokryte wystarczającymi przychodami ze sprzedaży. Wówczas wyniki finansowe Astro S.A. 

mogą ulec wyraźnemu pogorszeniu, podobnie jak ogólna sytuacji majątkowa Spółki.  

 

Ryzyko związane z pogorszeniem się sytuacji makroekonomicznej Polski  
Spółka prowadzi działalność na terenie Polski i z tego powodu jest w znacznym stopniu 

uzależniona od sytuacji makroekonomicznej w kraju. Kondycja oraz perspektywy gospodarki  

w istotny sposób wpływają na decyzje biznesowe podmiotów funkcjonujących m.in. na polskim 

rynku medialnym, co pośrednio przekłada się także na wyniki finansowe oraz ogólną sytuację 

gospodarczą Astro S.A. Wobec powyższego wszelkie sygnały wkazujące na możliwe pogorszenie 

sytuacji makroekonomicznej Polski mogą negatywnie wpływać na decyzje klientów Spółki 

odnośnie popytu na jej produkty, bądź usługi.  

Istnieje zatem ryzyko, że w przypadku pogorszenia warunków prowadzenia działalności 

gospodarczej, takiego jak choćby spadek tempa wzrostu PKB, podwyższenie stóp procentowych, 

czy ograniczenie dostępności kredytów, mogą prowadzić do spadku przychodów osiąganych 

przez Astro S.A. i w efekcie pogorszenia sytuacji finansowej i majątkowej Spółki.  
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Ryzyko zmiany przepisów prawa oraz sposobu ich interpretacji  
Spółka, podobnie jak inne podmioty gospodarcze, prowadzi działalność w oparciu o aktualne 

przepisy prawa obowiązujące na terenie Polski. Należy jednak wskazać na znaczną niestabilność 

polskiego systemu prawnego, która wynika przede wszystkim z ciągłego wprowadzania zmian  

do istniejących przepisów, jak również nieustannego dostosowywania polskich regulacji  

do prawa unijnego. W przedstawionych warunkach szczególnie trudne jest długofalowe 

planowanie rozwoju Spółki.  

Dlatego istnieje ryzyko, że ewentualne zmiany w obowiązujących przepisach doprowadzą  

do konieczności wprowadzenia zmian w działalności prowadzonej przez Spółkę. Jednocześnie 

planowane przez Zarząd działania mogą okazać się niemożliwe do przeprowadzenia ze względu 

na istotne zmiany w regulacjach prawnych dotyczących m.in. rynku mediów w Polsce. W takiej 

sytuacji sytuacja finansowa i gospodarcza Astro S.A. może ulec pogorszeniu, a zamierzone 

działania, które miały poprawić kondycję finansową Spółki, mogą pozostać niezrealizowane.  

 
Ryzyko związane z interpretacją przepisów podatkowych  
Prowadzenie działalności gospodarczej przez Spółkę wiąże się z koniecznością stosowania się  

do przepisów podatkowych. Należy przy tym podkreślić, że w Polsce brakuje jednolitej 

interpretacji wskazanych przepisów, a nawet jednolitego orzecznictwa sądowego. Może to więc 

skutkować sytuacjami, w których interpretacja przepisów podatkowych organów zarządzających 

Spółki będzie w istotnym stopniu różnić się od interpretacji dokonanej przez organy skarbowe.  

Istnieje więc ryzyko, że Spółka będzie stroną postępowania wyjaśniającego ze strony Urzędu 

Skarbowego. W przypadku wydania negatywnej opinii w sprawie interpretacji podatkowych 

dokonanych przez Astro S.A. może pojawić się konieczność zapłaty przez Spółkę zaległych 

podatków oraz ewentualnych kar. Taka sytuacja mogłaby stanowić zagrożenie dla stabilności 

finansowej Astro S.A. i w efekcie doprowadzić do znaczącego pogorszenia się wyników oraz 

perspektyw prowadzenia działalności przez Spółkę. 

 

Ryzyko związane z przeterminowanymi zobowiązaniami 

Na koniec 2014 roku Spółka posiadała przeterminowane zobowiązania w kwocie blisko 

1.650.000 złotych obejmujące przede wszystkim leasing finansowy oraz kredyt bankowy.  

W związku z brakiem możliwości natychmiastowej spłaty tych zobowiązań istnieje ryzyko,  

iż wskazani wierzyciele podejmą kroki zmierzające do odzyskania środków od Spółki, w tym 

poprzez złożenie wniosku o ogłoszenie jej upadłości. Wówczas sytuacja Akcjonariuszy może ulec 

istotnemu pogorszeniu. 

Zarząd Astro S.A. prowadzi obecnie rozmowy zmierzające do pozyskania zewnętrznego 

finansowania, co pozwoli na spłatę istniejących istotnych zobowiązań. W przypadku zakończenia 

tych rozmów sukcesem przedstawione powyżej ryzyko zostanie praktycznie zniwelowane. 

 

Ryzyko niedokonania korekt deklaracji w zakresie podatku VAT 

Spółka nie dokonała korekt deklaracji podatku od towarów i usług VAT mimo braku 

uregulowania swoich zobowiązań handlowych. Dodatkowo nie ma możliwości ustalenia 

dokładnej wysokości tego podatku. W związku z tym istnieje ryzyko, że Urząd Skarbowy 

podejmie działania prowadzące do dokonania wskazanej wyżej deklaracji, co będzie wiązało się  
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z koniecznością zapłaty przez Spółkę podatku VAT do Urzędu. Ze względu na brak informacji  

o wysokości tego podatku należy przyjąć, iż wystąpienie takiej sytuacji może mieć negatywny 

wpływ na sytuację finansową i gospodarczą Spółki. 
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