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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE
PLATIGE IMAGE TO JEDNO Z NAJWIĘKSZYCH W POLSCE
I EUROPIE ŚRODKOWEJ STUDIO SPECJALIZUJĄCE SIĘ
W TWORZENIU GRAFIKI KOMPUTEROWEJ, ANIMACJI
3D, REALIZACJI CYFROWYCH EFEKTÓW SPECJALNYCH
ORAZ KOMPOZYCJI OBRAZU NA POTRZEBY PRODUKCJI
REKLAMOWYCH I FABULARNYCH.
Studio ma na swoim koncie ponad 200 nagród i wyróżnień, a krótkometrażowe animacje czterokrotnie zapewniły
Platige Image główną nagrodę na festiwalu SIGGRAPH
oraz nagrodę Brytyjskiej Akademii Filmowej i Telewizyjnej
( BAFTA ). Platige Image otrzymało nominację do Oskara oraz
było nominowane do złotej Palmy w Cannes i złotych Lwów
na festiwalu filmowym Wenecji. Od 15 lat łączy unikalne

know-how wynikające z umiejętności i kompetencji zespołu
ponad 150 reżyserów, art directorów, grafików i producentów,
z biznesowymi wymaganiami rynku.
Ważnym elementem działalności Spółki jest produkcja
autorskich filmów animowanych i projektów specjalnych.
To właśnie dzięki takim projektom jak kampania Move Your
Imagination, filmy „Katedra” i „Paths of Hate” czy stereoskopowa rekonstrukcja obrazu „Bitwa pod Grunwaldem” Jana
Matejki studio stało się rozpoznawalne zarówno w mediach
branżowych, jak i ogólnotematycznych. Silna marka Platige
Image przyciąga klientów z całego świata, dlatego jej kształtowanie i utrwalanie jest dla Spółki najważniejszą częścią
strategii marketingowej.

DANE ADRESOWE
FIRMA		
ADRES SIEDZIBY		
TELEFON 		
FAX 		
ADRES STRONY INTERNETOWEJ
ADRES E-MAIL 		
KRS 		
REGON 		
NIP 		

Platige Image S.A.
02-634 Warszawa, ul Racławicka 99
( 48 ) 22 844 64 74
( 48 ) 22 898 29 01
inwesto r.platige.com
ir@platige.com
0000389414
142983580
524 20 14 184

WŁADZE SPÓŁKI
NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU OKRESOWEGO
W SKŁAD WŁADZ SPÓŁKI WCHODZIŁY NASTĘPUJĄCE OSOBY:

ZARZĄD
Jarosław Sawko...................................................................................Wiceprezes Zarządu
Piotr Sikora ............................................................................................Wiceprezes Zarządu
Arkadiusz Dorynek ...........................................................................Członek Zarządu

RADA NADZORCZA
Tomasz Bagiński ................................................................................Przewodniczący Rady Nadzorczej
dr Andrzej Malec.................................................................................Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Magdalena Dorynek ........................................................................Sekretarz Rady Nadzorczej
Małgorzata Nowosielska-Sawko..........................................Członek Rady Nadzorczej
Anna Sikora ............................................................................................Członek Rady Nadzorczej

KAPITAŁ ZAKŁADOWY
NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU OKRESOWEGO
KAPITAŁ ZAKŁADOWY EMITENTA WYNOSI 318.285,70 ZŁ
I DZIELI SIĘ NA 3.182.857 AKCJI, W TYM NA:

SERIA A

1 500 000
akcje imienne uprzywilejowane co do głosu

SERIA B

500 000
akcje imienne uprzywilejowane co do głosu

SERIA C

500 000
akcje zwykłe na okaziciela

SERIA D

345 000
akcje zwykłe na okaziciela

SERIA E

300 000
akcje zwykłe na okaziciela

SERIA F

37 857
akcje zwykłe imienne

SERIA A

SERIA F

SERIA B

SERIA E
SERIA D
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STRUKTURA AKCJONARIATU
NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU OKRESOWEGO

JAROSŁAW SAWKO

PIOTR SIKORA

KAPITAŁ
ZAKŁADOWY

POZOSTALI AKCJONARIUSZE

TOMASZ BAGIŃSKI

JAROSŁAW SAWKO

PIOTR SIKORA

PODZIAŁ
GŁOSÓW

POZOSTALI AKCJONARIUSZE

TOMASZ BAGIŃSKI

ŁĄCZNA ILOŚĆ
POSIADANYCH AKCJI

ŁĄCZNA LICZBA
POSIADANYCH GŁOSÓW

UDZIAŁ W KAPITALE
ZAKŁADOWYM

UDZIAŁ W OGÓLNEJ
LICZBIE GŁOSÓW

Jarosław Sawko

1 094 000

1 944 000

34,37  %

37,51  %

Piotr Sikora

1 062 500

1 912 500

33,38  %

36,90  %

Tomasz Bagiński

260 736

460 736

8,19  %

8,89  %

Pozostali akcjonariusze

765 621

865 621

24,05  %

16,70  %

3 182 857

5 182 857

100  %

100  %

AKCJONARIUSZ

Razem
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GRUPA KAPITAŁOWA
NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU OKRESOWEGO SPÓŁKA TWORZY GRUPĘ
KAPITAŁOWĄ, W SKŁAD KTÓREJ WCHODZĄ NASTĘPUJĄCE SPÓŁKI

PLATIGE IMAGE S.A.
100  %

51  %

PLATIGE US, INC.

JUICE SP. Z O.O.

100  %

50  %

PLATIGE IMAGE, LLC

JUICE BOX SP. Z O.O.

100  %
PLATIGE FILMS SP. Z O.O.
51  %

42,6  %

PLASTIC SP. Z O.O.

VIVID GAMES S.A. S.K.A.
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STRUKTURA GRUPY PLATIGE IMAGE S.A.
NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU OKRESOWEGO

1. JUICE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Platige Image S.A. posiada 670 udziałów o łącznej wartości
nominalnej 33.500 zł, co stanowi 51  % udziałów w Spółce.
Spółka zajmuje się produkcją grafiki komputerowej, w tym
grafiki 3D.
2. JUICEBOX SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Juicebox jest studiem graficznym zajmującym się grafiką
komputerową. Juice sp. z o.o. posiada 100 udziałów o łącznej
wartości 10.000 złotych, co stanowi 50  % kapitału zakładowego Juicebox sp. z o.o.
3. PLATIGE FILMS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Platige Image S.A. posiada 100 udziałów o łącznej wartości
50.000 zł, co stanowi 100  % kapitału zakładowego spółki.
Platige Films zajmuje się produkcją własnych projektów
filmowych i zarządzaniem prawami autorskimi.
4. PLASTIC SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
Plastic zajmuje się rozwojem oprogramowania, w tym silnika
graficznego pod nazwą Pico. Platige Image S.A. posiada 102
udziały o łącznej wartości 5.100 zł, co stanowi 51  % kapitału
zakładowego spółki.

5. PLATIGE US, INC. Z SIEDZIBĄ W NOWYM JORKU
Jest spółką reprezentującą szeroko pojęte interesy Platige
Image S.A. w Stanach Zjednoczonych. Platige Image S.A.
posiada 100  % udziałów.
6. PLATIGE IMAGE, LLC Z SIEDZIBĄ W NOWYM JORKU
Jest spółką powołaną przez Platige US, Inc w celu realizacji
projektów reklamowych w Nowym Jorku. Od 31.07.2013
Emitent posiada 100 % udziałów w spółce.
7. VIVID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA S.K.A. Z SIEDZIBĄ
W BYDGOSZCZY
Platige Image S.A posiada 48 971 akcji, co stanowi około
42,6 % kapitału akcyjnego spółki. Spółka została zawiązana
w dniu 1 lipca 2013 w celu wyprodukowania nowoczesnej
i atrakcyjnej graficznie gry na platformy mobilne, której
premiera odbędzie się w 2014 roku.
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INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH
PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY
Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w okresie
01.01.2013 – 31.12.2013 wynosiło 55,54 etatu. W analogicznym okresie roku ubiegłego średnie zatrudnienie wynosiło
54,00 etatu.
W okresie IV kwartału 2013 średnie zatrudnienie wyniosło
57,18 etatu a w III kwartale 2013 58,00 etatu.

Dodatkowo Grupa współpracuje z ok. 200 grafikami zatrudnionymi na podstawie umów o dzieło lub umów cywilnoprawnych. Liczba współpracujących grafików waha się w zależności
od ilości projektów realizowanych przez Grupę.

platige Image S.A. | Jednostkow y i skonsolidowany raport k wartalny | I V k wartał 2013

9 | 37

2.WYBRANE
DANE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
( WARIANT PORÓWNAWCZY )
DANE W TYS. ZŁ

KWARTALNIE ZA OKRES
LP.

A.

WYSZCZEGÓLNIENIE
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane
z nimi, w tym:

01.10.2012 R. 31.12.2012 R.

NARASTAJĄCO ZA OKRES

01.10.2013 R. 31.12.2013 R.

12 832

01.01.2012 R. 31.12.2012 R.

17 215

01.01.2013 R. 31.12.2013 R.

45 320

54 353

• od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej

0

0

0

0

Przychody netto ze sprzedaży produktów
Zmiana stanu produktów ( zwiększenie – wartość
II.
dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna )
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby
III.
jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

12 832

17 215

45 320

54 353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

12 155

14 908

40 420

52 261

811
495
3 767
66
6 724
203
89
0

744
409
6 305
65
6 878
327
180
0

2 737
1 611
9 753
222
23 386
1 448
1 263
0

3 096
2 092
18 799
224
25 275
1 791
984
0

I.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Koszty działalności operacyjnej
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty, w tym:
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C.

Zysk ( strata ) ze sprzedaży ( A-B )

677

2 307

4 900

2 092

D.

Pozostałe przychody operacyjne

167

434

697

815

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne

0
100
67

2
419
13

26
150
521

1
500
314

E.

185

64

242

599

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne

52
0
133

0
60
4

0
0
242

200
60
339

F.

Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej ( C+D-E )

659

2 677

5 355

2 308

G.

Przychody finansowe

32

0

178

10

I.
II.
III.
IV.
V.

Dywidendy i udziały w zyskach
Odsetki
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne

0
32
0
0
0

0
0
0
0
0

0
178
0
0
0

0
10
0
0
0

Pozostałe koszty operacyjne
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KWARTALNIE ZA OKRES
LP.

WYSZCZEGÓLNIENIE

01.10.2012 R. 31.12.2012 R.

NARASTAJĄCO ZA OKRES

01.10.2013 R. 31.12.2013 R.

01.01.2012 R. 31.12.2012 R.

01.01.2013 R. 31.12.2013 R.

H.

Koszty finansowe

2 605

240

622

765

I.
II.
III.
IV.

Odsetki
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne

11
2 078
10
506

87
0
0
153

221
0
10
391

268
0
0
497

I.

Zysk ( strata ) na sprzedaży całości lub części
udziałów jednostek podporządkowanych

2 301

-289

2 301

-289

J.

Zysk ( strata ) z działalności gospodarczej ( F+GH+I )

387

2 148

7 212

1 264

K.

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych ( K.I.-K.II. )

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

53

29

53

118

53
0

29
0

53
0

118
0

M. Odpis ujemnej wartości firmy

0

0

0

0

I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne

0
0

0
0

0
0

0
0

N.

Zysk ( strata ) z udziałów w jednostkach
podporządkowanych wycenianych metodą praw
własności

-208

0

-208

0

O.

Zysk ( strata ) brutto ( J+/-K-L+M+/-N )

126

2 119

6 951

1 146

P.

Podatek dochodowy

109

713

1 496

741

Q.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku
( zwiększenie straty )

0

0

0

0

R.

Zyski ( straty ) mniejszości

155

113

463

388

S.

Zysk ( strata ) netto ( O-P-Q+/-R )

-138

1 293

4 992

17

I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne
L.

Odpis wartości firmy

I. Odpis wartości firmy – jednostki zależne
II. Odpis wartości firmy – jednostki współzależne
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SKONSOLIDOWANY BILANS NA 31.12.2013 r.
DANE W TYS. ZŁ

AKTYWA
A.

AKTYWA TRWAŁE

I.

Wartości niematerialne i prawne

STAN NA 31.12.2012 R.

STAN NA 31.12.2013 R.

24 352

28 752

829

1 841

II.

Wartość firmy jednostek podporządkowanych

2 320

2 078

III.
IV.
V.
VI.

Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

20 494
34
350
325

23 198
13
1 309
313

B.

AKTYWA OBROTOWE

14 781

10 917

I.
II.
III.
IV.

Zapasy
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

866
7 911
5 025
979

1 444
6 946
1 052
1 475

39 133

39 669

AKTYWA RAZEM
PASYWA
A.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

STAN NA 31.12.2012 R.

STAN NA 31.12.2013 R.

KAPITAŁ ( FUNDUSZ ) WŁASNY

22 734

22 913

Kapitał ( fundusz ) podstawowy
Należne wpłaty na kapitał podstawowy ( – )
Udziały ( akcje ) własne ( – )
Kapitał ( fundusz ) zapasowy
Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały ( fundusze ) rezerwowe
Różnice kursowe z przeliczenia
Zysk ( strata ) z lat ubiegłych
Zysk ( strata ) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego( – )

318
0
0
11 402
0
6 053
-32
1
4 992
0

318
0
0
22 773
0
0
31
-226
17
0

2 246

1 739

B.

KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI

C.

UJEMNA WARTOŚC FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

0

0

I.
II.

Ujemna wartość firmy – jednostki zależne
Ujemna wartość firmy – jednostki współzależne

0
0

0
0

D.

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

14 153

15 017

I.
II.
III.
IV.

Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe

798
7 504
5 554
297

401
6 762
7 854
0

39 133

39 669

PASYWA RAZEM
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ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
DANE W TYS. ZŁ

KWARTALNIE ZA OKRES
LP.

WYSZCZEGÓLNIENIE

NARASTAJĄCO ZA OKRES

01.10.2012 r. –

01.10.2013 r. –

01.01.2012 r. –

01.01.2013 r. –

31.12.2012 r.

31.12.2013 r.

31.12.2012 r.

31.12.2013 r.

I.

Kapitał ( fundusz ) własny na początek okresu
( BO )

0

663

16 979

22 440

I.a

Kapitał ( fundusz ) własny na początek okresu
( BO ), po korektach

0

663

16 980

22 440

II.

Kapitał ( fundusz ) własny na koniec okresu ( BZ )

656

1 541

22 734

22 913

III.

Kapitał ( fundusz ) własny, po uwzględnieniu
proponowanego podziału zysku ( pokrycia straty )
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
( METODA POŚREDNIA )
DANE W TYS. ZŁ

KWARTALNIE ZA OKRES

WYSZCZEGÓLNIENIE

LP.

01.10.2012 r. 31.12.2012 r.

NARASTAJĄCO ZA OKRES

01.10.2013 r. 31.12.2013 r.

01.01.2012 r. 31.12.2012 r.

01.01.2013 r. 31.12.2013 r.

A.

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I.

Zysk / Strata netto

-138

1 293

4 992

17

II.

Korekty razem

518

-197

455

3 060

III.

Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej ( I+II )

380

1 096

5 447

3 077

B.

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I.

Wpływy

1 012

91

2 680

224

II.

Wydatki

4 466

2 398

9 069

8 467

III.

Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej ( I-II )

-3 454

-2 307

-6 389

-8 243

C.

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I.

Wpływy

126

133

126

2 182

II.

Wydatki

598

182

1 885

955

III.

Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej ( I-II )

-472

-49

-1 759

1 227

D.

Przepływy pieniężne netto razem

-3 546

-1 260

-2 701

-3 939

E.

Bilansowa zmiana stanu środków
pieniężnych, w tym

-3 576

-2 078

-2 718

-3 973

-21

1

-17

13

-9

-195

7 743

4 978

• zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu
różnic kursowych
F.

Środki pieniężne na początek okresu

G.

Środki pieniężne na koniec okresu ( F+D ),
w tym

-3 555

-1 455

5 042

1 039

• o ograniczonej możliwości dysponowania

0

0

0

0
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SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
( WARIANT PORÓWNAWCZY )
DANE W TYS. ZŁ

KWARTALNIE ZA OKRES
LP.

A.

WYSZCZEGÓLNIENIE
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane
z nimi, w tym:

01.10.2012 R. 31.12.2012 R.

NARASTAJĄCO ZA OKRES

01.10.2013 R. 31.12.2013 R.

01.01.2012 R. 31.12.2012 R.

01.01.2013 R. 31.12.2013 R.

10 672

14 533

39 892

45 668

Przychody netto ze sprzedaży produktów
Zmiana stanu produktów ( zwiększenie – wartość
dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna )
Koszt wytworzenia produktów na własne
potrzeby jednostki
Przychody netto ze sprzedaży towarów
i materiałów

10 672

14 533

39 892

45 668

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Koszty działalności operacyjnej

10 297

12 484

36 514

44 751

I.

Amortyzacja

685

674

2 522

2 739

II.

Zużycie materiałów i energii

463

297

1 427

1 813

III.

Usługi obce

2 640

5 311

8 248

16 181

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Wartość sprzedanych towarów i materiałów

66
5 893
178
372
0

49
5 749
304
100
0

220
21 490
1 404
1 203
0

203
21 286
1 712
817
0

I.
II.
III.
IV.

C.

Zysk ( strata ) ze sprzedaży ( A-B )

375

2 049

3 378

917

D.

Pozostałe przychody operacyjne

167

436

697

565

I.
II.
III.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne

0
100
67

0
419
17

26
150
521

1
500
64

E.

Pozostałe koszty operacyjne

184

67

238

189

I.

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

52

0

0

0

II.
III.

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne

117
15

61
6

117
121

61
128

F.

Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej
( C+D-E )

358

2 418

3 837

1 293

G.

Przychody finansowe

47

800

2 270

808

I.
II.
III.
IV.
V.

Dywidendy i udziały w zyskach
Odsetki
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne

0
31
16
0
0

0
1
799
0
0

0
177
2 093
0
0

0
9
799
0
0
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KWARTALNIE ZA OKRES
LP.

WYSZCZEGÓLNIENIE

01.10.2012 R. 31.12.2012 R.

NARASTAJĄCO ZA OKRES

01.10.2013 R. 31.12.2013 R.

01.01.2012 R. 31.12.2012 R.

01.01.2013 R. 31.12.2013 R.

H.

Koszty finansowe

497

208

586

717

I.
II.
III.
IV.

Odsetki
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne

8
0
0
489

87
0
0
121

216
0
0
370

264
0
0
453

I.

Zysk ( strata ) na sprzedaży całości
lub części udziałów jednostek
podporządkowanych

0

0

0

0

J.

Zysk ( strata ) z działalności gospodarczej
( F+G-H+I )

-92

3 010

5 521

1 384

K.

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych ( K.I.-K.II. )

0

0

0

0

I.
II.

Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne

0
0

0
0

0
0

0
0

L.

Odpis wartości firmy

0

0

0

0

I.
II.

Odpis wartości firmy - jednostki zależne
Odpis wartości firmy - jednostki współzależne

0
0

0
0

0
0

0
0

M.

Odpis ujemnej wartości firmy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-92

3 010

5 521

1 384

I.
II.

Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki
zależne
Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki
współzależne

N.

Zysk ( strata ) z udziałów w jednostkach
podporządkowanych wycenianych metodą
praw własności

O.

Zysk ( strata ) brutto ( J+/-K-L+M+/-N )

P.

Podatek dochodowy

7

574

1 145

330

Q.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku
( zwiększenie straty )

0

0

0

0

R.

Zyski ( straty ) mniejszości

0

0

0

0

S.

Zysk ( strata ) netto ( O-P-Q+/-R )

-99

2 436

4 376

1 054
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JEDNOSTKOWY BILANS
DANE W TYS. ZŁ

AKTYWA
A.

AKTYWA TRWAŁE

I.

Wartości niematerialne i prawne

II.

Wartość firmy jednostek podporządkowanych

III.

Rzeczowe aktywa trwałe

IV.

Należności długoterminowe

V.

Inwestycje długoterminowe

VI.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B.

AKTYWA OBROTOWE

I.

Zapasy

II.

STAN NA 31.12.2012 R.

STAN NA 31.12.2013 R.

25 877

30 756

799

1 642

0

0

19 917

23 030

0

0

4 836

5 787

325

297

11 610

9 208

866

1 444

Należności krótkoterminowe

5 842

6 387

III.

Inwestycje krótkoterminowe

3 937

489

IV.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

965

888

37 487

39 964

AKTYWA RAZEM
PASYWA
A.

KAPITAŁ ( FUNDUSZ ) WŁASNY

I.

Kapitał ( fundusz ) podstawowy

II.

Należne wpłaty na kapitał podstawowy ( – )

III.

Udziały ( akcje ) własne ( – )

IV.

Kapitał ( fundusz ) zapasowy

V.

Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny

STAN NA 31.12.2012 R.

STAN NA 31.12.2013 R.

22 149

23 204

318

318

0

0

0

0

11 402

21 832

0

0

VI.

Pozostałe kapitały ( fundusze ) rezerwowe

6 053

0

VII.

Różnice kursowe z przeliczenia

0

0

VIII.

Zysk ( strata ) z lat ubiegłych

0

0

4 376

1 054

IX.

Zysk ( strata ) netto

X.

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego( – )

0

0

B.

KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI

0

0

C.

UJEMNA WARTOŚC FIRMY JEDNOSTEK
PODPORZĄDKOWANYCH

0

0

I.

Ujemna wartość firmy - jednostki zależne

0

0

II.

Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne

0

0

D.

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

15 338

16 760

I.

Rezerwy na zobowiązania

798

401

II.

Zobowiązania długoterminowe

7 504

6 762

III.

Zobowiązania krótkoterminowe

6 746

9 597

IV.

Rozliczenia międzyokresowe
PASYWA RAZEM

290

0

37 487

39 964
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ZESTAWIENIE ZMIAN W JEDNOSTKOWYM KAPITALE WŁASNYM
DANE W TYS. ZŁ

KWARTALNIE ZA OKRES

ZA OKRES

LP.

WYSZCZEGÓLNIENIE

I.

Kapitał ( fundusz ) własny na początek okresu ( BO )

-9 687

0

6 367

22 149

I.a

Kapitał ( fundusz ) własny na początek okresu
( BO ), po korektach

-9 687

0

6 367

22 149

692

2 436

22 149

23 204

II. Kapitał ( fundusz ) własny na koniec okresu ( BZ )

III.

01.10.2012 R. 31.12.2012 R.

01.10.2013 R. 31.12.2013 R.

01.01.2012 R. 31.12.2012 R.

01.01.2013 R. 31.12.2013 R.

Kapitał ( fundusz ) własny, po uwzględnieniu
proponowanego podziału zysku ( pokrycia straty )
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JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIEŻNYCH
( METODA POŚREDNIA )
DANE W TYS. ZŁ

KWARTALNIE ZA OKRES
LP.

WYSZCZEGÓLNIENIE

01.10.2012 R. 31.12.2012 R.

A.

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I.

Zysk / Strata netto

II.

Korekty razem
Przepływy pieniężne netto z działalności
III.
operacyjnej ( I+II )
B.

01.01.2012 R. 31.12.2012 R.

01.01.2013 R. 31.12.2013 R.

-99

2 436

4 376

1 054

442

-1 851

881

1 111

343

585

5 257

2 165

0
3 066

1 230
2 790

2 671
9 853

1 192
8 014

-3 066

-1 560

-7 182

-6 822

0
583

105
183

0
1 870

2 153
954

-583

-78

-1 870

1 199

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I.
II.

Wpływy
Wydatki
Przepływy pieniężne netto z działalności
III.
inwestycyjnej ( I-II )
C.

ZA OKRES

01.10.2013 R. 31.12.2013 R.

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I.
II.

Wpływy
Wydatki
Przepływy pieniężne netto z działalności
III.
finansowej ( I-II )
D.

Przepływy pieniężne netto razem

-3 306

-1 053

-3 795

-3 458

E.

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,
w tym

-3 318

734

-3 806

-3 448

• zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu
różnic kursowych

-16

-2

-11

9

0

0

7 743

3 937

-3 322

-1 053

3 948

479

0

0

0

0

F.

Środki pieniężne na początek okresu

G.

Środki pieniężne na koniec okresu ( F+D ), w tym
• o ograniczonej możliwości dysponowania

platige Image S.A. | Jednostkow y i skonsolidowany raport k wartalny | I V k wartał 2013

20 | 37

INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU
KWARTALNEGO RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH
STOSOWANYCH ZASAD ( POLITYKI ) RACHUNKOWOŚCI
1. NAZWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ, ADRES SIEDZIBY, PRZEDMIOT
DZIAŁALNOŚCI ORAZ NR W REJESTRZE SĄDOWYM
ADRES:
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI:

REJESTR SĄDOWY:
MIEJSCOWOŚĆ:
NUMER:

Warszawa, ulica Racławicka 99
PKD 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmami, nagrań wideo i programów
telewizyjnych
PKD 59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo
i programów telewizyjnych
Krajowy Rejestr Sądowy w Warszawie, XIII Wydz. Gosp.
Warszawa
389414

2. OKRES OBJĘTY KWARTALNYM RAPORTEM GRUPY KAPITAŁOWEJ
Raport dotyczy IV kwartału 2013, stąd prezentowane są
dane za IV kwartał 2013 oraz dane narastająco za okres
od I do IV kwartału 2013 wraz z danymi porównywalnymi tj. za
IV kwartał 2012 oraz danymi narastająco za okres od I do IV
kwartału 2012. Sprawozdania finansowe wszystkich jednostek
podporządkowanych sporządzone zostały za ten sam okres
sprawozdawczy co sprawozdanie finansowe jednostki dominującej, przy zastosowaniu spójnych zasad rachunkowości.

Raport kwartalny Grupy Kapitałowej PLATIGE IMAGE został
sporządzony przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostki wchodzące w jej skład w dającej
się przewidzieć przyszłości. Spółki uważają, że nie istnieją
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez
nie działalności.
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3. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ

GRUPA KAPITAŁOWA
PODMIOT

SIEDZIBA

% POSIADANEGO KAPITAŁU

jednostka dominująca
PLATIGE IMAGE S.A.

adres:
ul. Racławicka 99, 02-634 Warszawa

-

jednostka zależna
JUICE Sp. z o.o.

adres:
ul. Gwarna 17/5, 50-001 Wrocław

51 %

jednostka zależna
PLATIGE US INC.

adres:
532 Broadway, 5th Floor,
New York, NY 10012

100 %

jednostka zależna
PLATIGE IMAGE LLC od PLATIGE US Inc.

adres:
532 Broadway, 5th Floor,
New York, NY 10012

100 %

jednostka zależna
PLASTIC SP. Z O.O.

adres:
ul. Racławicka 99A, 02-634 Warszawa

51 %

jednostka zależna
PLATIGE FILMS SP. Z O.O.

adres:
ul. Racławicka 99A, 02-634 Warszawa

100 %

Wykaz jednostek podporządkowanych wyłączonych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego
wraz z podaniem podstawy prawnej oraz uzasadnieniem dokonania wyłączenia:
PODMIOT

SIEDZIBA

PODSTAWA PRAWNA
WYŁĄCZENIA

% POSIADANEGO KAPITAŁU

jednostka stowarzyszona
VIVID GAMES S.A. S.K.A.

adres:
ul. Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz

ART.57 UST. 1 UOR

42,6 %

ART.4 UST. 1 UOR

50 %

jednostka powiązana
adres:
z jednostką: JUICE BOX Sp. z o.o. ul. Lotników 1, 00-976 Warszawa
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4. OMÓWIENIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZY SPORZĄDZANIU KWARTALNEGO RAPORTU
GRUPY KAPITAŁOWEJ PLATIGE IMAGE ZASAD ( POLITYKI ) RACHUNKOWOŚCI,
W SZCZEGÓLNOŚCI ZASAD GRUPOWANIA OPERACJI GOSPODARCZYCH,
METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW, DOKONYWANIA ODPISÓW
AMORTYZACYJNYCH, USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO, SPORZĄDZANIA
JEDNOSTKOWYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ SPOSOBU
SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PODSTAWA SPORZĄDZENIA
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
Raport kwartalny Grupy Kapitałowej PLATIGE IMAGE został
sporządzony w oparciu o zasady rachunkowości wynikające
z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2009 r. nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami )
i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
Raport kwartalny został sporządzony w pełnych tysiącach złotych.

ODSETKI
Przychody odsetkowe są ujmowane w momencie ich naliczenia.

DYWIDENDY
Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych
na dzień powzięcia przez Walne Zgromadzenie Wspólników
spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa
do dywidendy.

STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
PRZYCHODY I KOSZTY
Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie
od terminu otrzymania lub dokonania płatności.
Spółki z Grupy prowadzą ewidencję kosztów w układzie
rodzajowym oraz sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów
przekazano nabywcy. Przychody ze sprzedaży usług o okresie
realizacji krótszym niż 6 miesięcy ujmowane są w momencie
wykonania usługi.
Przychody i koszty z wykonania usługi okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy ustala się na dzień bilansowy
proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi. Stan
zaawansowania realizacji umowy ustala się w powiązaniu
ze stanem realizacji projektów.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą
pośrednią.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach
według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich
wytworzenie i umarza metodą liniową przy zastosowaniu
następujących stawek amortyzacyjnych:
• koszty zakończonych prac rozwojowych
33,33 %
• koncesje, patenty, licencje i znaki towarowe
20 %
• wartość firmy
5%
• oprogramowanie
50 %
• inne
20 %
W roku 2013 Spółka dominująca dokonała, ze skutkiem
od pierwszego dnia roku obrotowego, zmiany zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych
i prawnych. Od tego roku spółka dominująca traktuje wszystkie wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej
2 000 złotych do wartości 2 499 złotych jako niskocenne,
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podlegającego jednorazowej amortyzacji, a powyżej wartości 2 500 złotych jako wartości niematerialne i prawne
podlegające amortyzacji według metody liniowej.
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji
wartości niematerialnych i prawnych jest przez spółki Grupy
weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
Wartość firmy, która powstaje w związku z wniesieniem
zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest ujmowana jako
składnik wartości niematerialnych. Wartość firmy wykazywana jest według cen nabycia skorygowanych o ujętą wartość netto ( wartość godziwą ) nabytych identyfikowalnych
aktywów oraz o wartość przejętych zobowiązań i należności.
Wartość firmy amortyzuje się metodą liniową przy zastosowaniu 5 % stawki amortyzacyjnej.

ŚRODKI TRWAŁE
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz
środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów
poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu,
przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania,
w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych
w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe,
pomniejszony o przychody z tego tytułu.
Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub
koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty
jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie,
modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość
użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa
posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.
Środki trwałe amortyzowane są zgodnie z ich okresem
ekonomicznej użyteczności. Okres ten jest zgodny ze stawkami wynikającymi z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku
o podatku dochodowym od osób prawnych. W stosunku do inwestycji w obcych środkach trwałych odpis amortyzacyjny
jest zgodny z Art. 32 ust.2 pkt 4 Ustawy o Rachunkowości,
tj. zgodnie z okresem obowiązywania umowy.
Środki trwałe przyjęte na stan zgodnie z umowami leasingu
operacyjnego klasyfikowanymi jako umowy leasingu finansowego amortyzowane są zgodnie z ich okresem użyteczności.
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu
po przyjęciu środka trwałego do używania. Składniki majątku

o wartości początkowej większej niż 2,0 tys. złotych oraz nie
przekraczającej 3,5 tys. złotych są jednorazowo odpisywane
w ciężar kosztów amortyzacji w momencie przekazania
do użytkowania.
W spółce dominującej sprzęt komputerowy, a w szczególności monitory i komputery są amortyzowane metodą
liniową bez względu na wartość początkową.
Używane środki trwałe w Grupie Kapitałowej Platige Image
amortyzowane są metodą liniową według preferencyjnej
stawki 33,33 % bądź 40 %.
Przykładowe stawki amortyzacyjne są następujące:
• budynki i budowle
2,5-27 %
• pomieszczenia biurowe
( adaptacja pomieszczeń biurowych )
10 %
• obiekty inżynierii lądowej i wodnej
10-60 %
• urządzenia techniczne i maszyny
( z wyłączeniem sprzętu komputerowego )
10-30 %
• sprzęt komputerowy
30 %
• środki transportu
20 %
• inne środki trwałe
20 %
• prawo użytkowania wieczystego gruntu
1,28 %
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji
środków trwałych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych
latach odpisów amortyzacyjnych.
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu
kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu
trwałej utraty wartości. Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się koszty
obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania
i związane z nimi różnice kursowe. Koszty obsługi pomniejsza
się o uzyskane przychody z nim związane.

INWESTYCJE
Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia
korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości
tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend ( udziałów w zyskach ) lub innych pożytków,
w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności
aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę,
lecz są posiadane w celu osiągnięcia tych korzyści.
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INWESTYCJE W AKCJE I UDZIAŁY
W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone
do aktywów trwałych w sprawozdaniu skonsolidowanym
wycenia się metodą praw własności a w sprawozdaniu jednostkowym według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy
z tytułu trwałej utraty wartości.

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są
w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających
na bieżący okres sprawozdawczy.

REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
LEASING FINANSOWY
Gdy Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie
których przyjęła do używania obce środki trwałe i wartości
niematerialne i prawne, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających
z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy,
przedmiot leasingu jest ujmowany w bilansie.

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.

ZAPASY
Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto
na dzień bilansowy.

NALEŻNOŚCI, ROSZCZENIA I ZOBOWIĄZANIA,
INNE NIŻ ZAKLASYFIKOWANE JAKO
AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE
Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności
aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa
ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych
lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności,
której dotyczy odpis aktualizujący.
Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.
Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych
wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu
Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty
z dnia poprzedzającego ten dzień.

PODATEK DOCHODOWY
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat
obejmuje część bieżącą i część odroczoną.
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest
naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykazywana
w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę
pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego.
Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym,
odnosi się na kapitał własny.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości
do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości
zmniejszenie podstawy 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.
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Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek
podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania
obowiązku podatkowego.

RÓŻNICE KURSOWE
Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy
aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych,
jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio
do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych
przypadkach – do kosztu wytworzenia produktów lub ceny
nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub
wartości niematerialnych i prawnych.

zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych
opisane w poniższej nocie nie dotyczą instrumentów finansowych wyłączonych z Rozporządzenia w tym w szczególności
udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw
i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług
oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę
stanowiących jej instrumenty kapitałowe.
Aktywa finansowe dzieli się na:
• aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
• pożyczki udzielone i należności własne,
• aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
• aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
Zobowiązania finansowe dzieli się na:
• zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
• pozostałe zobowiązania finansowe.

WYCENA TRANSAKCJI W WALUTACH OBCYCH
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje
się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia
odpowiednio po kursie:
• kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzystają jednostki z Grupy – w przypadku
operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty
należności lub zobowiązań na rachunku PLN,
• średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na ostatni
dzień roboczy poprzedzający dzień dokonania transakcji, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym
jednostki z Grupy dokumencie ustalony został inny kurs
– w przypadku pozostałych operacji.
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:
• składniki aktywów i pasywów – po obowiązującym na ten
dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski.

INSTRUMENTY FINANSOWE
KLASYFIKACJA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny,

ZASADY UJMOWANIA I WYCENY
INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych
na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych
w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania
finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości
otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu
wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione
przez Spółkę koszty transakcji.
Aktywa finansowe nabyte w wyniku transakcji dokonanych
na rynku regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych
w dniu ich zawarcia/ rozliczenia.

AKTYWA FINANSOWE
PRZEZNACZONE DO OBROTU
Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza
się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz
wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu
trwania nabytego instrumentu, a także inne aktywa finansowe, bez względu na zamiary, jakimi kierowano się przy
zawieraniu kontraktu, jeżeli stanowią one składnik portfela
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podobnych aktywów finansowych, co do którego jest duże
prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści ekonomicznych.
Do aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych
przeznaczonych do obrotu zalicza się pochodne instrumenty
finansowe, z wyjątkiem przypadku, gdy Spółka uznaje zawarte
kontrakty za instrumenty zabezpieczające. Do zobowiązań
finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się również
zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, w przypadku zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży krótkiej.
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się
w wartości godziwej, natomiast skutki okresowej wyceny,
z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, zalicza się odpowiednio do przychodów lub
kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym
nastąpiło przeszacowanie.

Pożyczki udzielone i należności własne, które Spółka
przeznacza do sprzedaży w krótkim terminie, zalicza się
do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.
Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza
się nabytych pożyczek ani należności, a także wpłat dokonanych przez Spółkę celem nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie następuje
w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym,
a w przypadku praw do akcji – także w obrocie wtórnym.
Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się według
skorygowanej ceny nabycia, tj. zamortyzowanego kosztu
przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Udzielone pożyczki i należności własne przeznaczone
do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, wycenia się według
wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.

AKTYWA FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY
AKTYWA FINANSOWE UTRZYMYWANE
DO TERMINU WYMAGALNOŚCI
Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się niezakwalifikowane do pożyczek
udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, dla
których zawarte kontrakty ustalają termin wymagalności
spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych,
na przykład oprocentowania, w stałej lub możliwej do ustalenia kwocie, pod warunkiem, że Spółka zamierza i może
utrzymać te aktywa do czasu, gdy staną się one wymagalne.

POŻYCZKI UDZIELONE I NALEŻNOŚCI WŁASNE
Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się,
niezależnie od terminu ich wymagalności ( zapłaty ), aktywa
finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej
stronie kontraktu środków pieniężnych. Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne
dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane
bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli
z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie
utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi.

Aktywa finansowe nie zakwalifikowane do powyższych kategorii zaliczane są do aktywów finansowych dostępnych
do sprzedaży.

PRZEKWALIFIKOWANIA
AKTYWÓW FINANSOWYCH
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się
w wartości godziwej na dzień przekwalifikowania do innej
kategorii aktywów finansowych. Wartość godziwa na dzień
przekwalifikowania staje się odpowiednio nowo ustaloną
ceną nabycia lub skorygowaną ceną nabycia. Zyski lub straty
z przeszacowania aktywów finansowych poddanych przekwalifikowaniu ujęte do tej pory jako przychody lub koszty
finansowe pozostają w rachunku zysków i strat.

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym
w szczególności instrumenty pochodne o ujemnej wartości
godziwej, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty
zabezpieczające, wykazywane są w wartości godziwej, zaś
zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
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Zobowiązania finansowe przeznaczone do sprzedaży
w okresie do 3 miesięcy, wycenia się według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.
Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się według
skorygowanej ceny nabycia, tj. zamortyzowanego kosztu
przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
Wszystkie zobowiązania finansowe wprowadza się
do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia kontraktu.

RACHUNKOWOŚĆ ZABEZPIECZEŃ
Spółki z Grupy kapitałowej nie stosują rachunkowości zabezpieczeń.

OPIS METOD I ISTOTNYCH ZAŁOŻEŃ
PRZYJĘTYCH DO USTALENIA WARTOŚCI
GODZIWEJ AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ
FINANSOWYCH WYCENIANYCH
W TAKIEJ WARTOŚCI
ZASADY KONSOLIDACJI
Raport kwartalny został sporządzony na podstawie sprawozdania finansowego jednostki dominującej oraz sprawozdań
jednostek kontrolowanych przez jednostkę dominującą
( czyli jej jednostek zależnych ). Jednostki zależne podlegają
konsolidacji pełnej w okresie od objęcia nad nimi kontroli
przez jednostkę dominującą do czasu ustania tej kontroli.
Uznaje się, że kontrola występuje wówczas, gdy jednostka
dominująca ma możliwość wpływania na politykę finansową
i operacyjną podległej jednostki w celu osiągnięcia korzyści
z jej działalności. W stosownych przypadkach w sprawoz-

daniach finansowych jednostek zależnych dokonuje się
korekt mających na celu ujednolicenie zasad rachunkowości
stosowanych przez daną jednostkę z zasadami stosowanymi
przez jednostkę dominującą.
Aktywa i zobowiązania spółki zależnej na dzień włączenia jej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
ujmowane są według wartości godziwej. Różnica między
wartością godziwą tych aktywów i zobowiązań oraz ceną
przejęcia powoduje powstanie wartości firmy, które są
wykazywane w odrębnej pozycji skonsolidowanego bilansu.
Wszelkie transakcje, salda, przychody i koszty zachodzące
między podmiotami powiązanymi objętymi konsolidacją
podlegają eliminacji.

ZMIANY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI
W okresie sprawozdawczym Spółka dominująca dokonała,
ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego, zmiany
zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych wartości
niematerialnych i prawnych. Od tego roku spółka dominująca traktuje wszystkie wartości niematerialne i prawne
o wartości powyżej 2 000 złotych do wartości 2 499 złotych
jako niskocenne, podlegającego jednorazowej amortyzacji,
a powyżej wartości 2 500 złotych jako wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji według metody
liniowej. Pozostałe zmiany zasad ( polityki ) rachunkowości
w stosunku do zasad obowiązujących w Grupie Kapitałowej
w 2012 roku, w szczególności zasad grupowania operacji
gospodarczych, metod wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego i sporządzania jednostkowych
sprawozdań finansowych nie uległy zmianom.
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3. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ
I NIEPOWODZEŃ EMITENTA WRAZ Z OPISEM
NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ
MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

3.1. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM
RAPORTEM PODEJMOWAŁ W OBSZARZE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

PONIŻEJ PRZEDSTAWIONO WYBÓR NAJWAŻNIEJSZYCH PROJEKTÓW REALIZOWANYCH
PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ PLATIGE IMAGE W IV KWARTALE 2013.

SPOTY DLA ORGANIZACJI
NARODÓW ZJEDNOCZONYCH
Emitent we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych stworzył dwa spoty w ramach kampanii Zero Hunger
Challenge. Klipy miały premierę 16 października 2013 roku,
w Światowy Dzień Żywności.
„Głód jest Tyranem” został wyreżyserowany przez Damiana
Nenowa, którego film „Paths of Hate” znalazł się na oscarowej
shortliście w 2011 roku. „Głód jest Potworem” wyreżyserował
Marcin Filipek. Hollywoodzkie aktorki Dakota ( „Zmierzch”,
„Wojna światów”) i Elle Fanning („Super 8”) wsparły kampanię
użyczając swoich głosów w narracji obu spotów.
Filmy mają na celu wywołanie debaty na temat zapobiegania klęsce głodu na świecie oraz wsparcie kampanii
Zero Hunger Challenge, która została zapoczątkowana przez
Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-moona na szczycie
Rio+20 w czerwcu 2012 roku.
To kolejna światowa kampania, przy której Platige Image
miało okazję pracować. Wcześniej studio współtworzyło m.in.
polską wersję „One Billion Rising” ( Nazywam się Miliard ).
Obydwa spoty zostały znakomicie przyjęte zarówno na rynku
krajowym jak i światowym.

WSPÓŁPRACA Z CRYTEK GMBH
18 października 2013 roku premierę miał cinematic „Legend
of Damocles” stworzony przez Platige Image dla Crytek’a niemieckiego developera gier video, jako część gry „Ryse:
Son of Rome” przeznaczonej na konsolę XboxOne. Reżyserem
cinematiku jest Jakub Jabłoński. Grupa Kapitałowa Platige
stworzyła również osiem przerywników, które pojawiają
się pomiędzy poziomami w grze. Jest to pierwsza wspólna
produkcja Platige i Crytek. W trakcie pięciomiesięcznej
pracy nad filmem w pracę zaangażowany był zespół liczący
25 grafików i animatorów.

FIFA EA SPORTS
Tomek Bagiński wyreżyserował reklamę najnowszej edycji
gry FIFA przeznaczonej na konsolę XboxOne. Grupa Platige
odpowiedzialna była także za organizację planu zdjęciowego.
Spot powstał we współpracy z agencją WIEDEN+KENNEDY
Amsterdam oraz domem produkcyjnym Stink London.
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BBC SPORT WINTER OLYMPICS

PROJEKTY SCENICZNE

W IV kwartale 2013 roku rozpoczęły się prace nad 3 spotami dla brytyjskiej telewizji BBC reklamującymi transmisję
z Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Grupa Platige Image była
odpowiedzialna za całość produkcji reklamy, organizację
planu zdjęciowego i postprodukcję. Reklama powstała we
współpracy z londyńską agencją RKCR/Y&R oraz domami
produkcyjnymi Stink London oraz Red Bee Media.

Grupa Platige Image współpracowała ze Studiem Buffo
i Januszem Józefowiczem nad adaptacją musicalu w 3D
„Polita” na rynek rosyjski.

GRUPA KAPITAŁOWA
ANIMACJA DLA KATARU
W grudniu 2013 roku premierę miała pierwsza wersja kolejnego odcinka serialu animowanego, który Grupa Platige
Image tworzy dla katarskiej firmy Al Rayyan for Media &
Marketing. 33–minutowy film pt. „Heroes and the Mission”
pokazywany był podczas Narodowego Dnia Kataru. Jest to
najdłuższy do tej pory zrealizowany w Grupie Platige Image
film animowany.

SEGMENT REKLAMOWY
W IV kwartale 2013 roku Grupa kontynuowała współpracę
z agencjami reklamowymi oraz domami produkcyjnymi przy
projektach dla marek takich jak piwo Żubr, Bank BGŻ, Orange
( Serce i Rozum ), Ibuprom, Lotos czy Alior Bank. Zrealizowano
również dwie reklamy dla kampanii społecznej fundacji
Synapsis, której celem jest niesienie pomocy dzieciom
i osobom z autyzmem.
Spółka kontynuowała współpracę z klientem brytyjskim
tworząc kolejne spoty dla marki Kellogg’s, które ponownie
wyreżyserował Tomek Bagiński. Zrealizowano także dwa
filmy reklamowe dla portugalskiej marki UM Bongo, w tym
jeden w stereoskopii.

JUICE SP. Z O.O.
We wrześniu 2013 roku Spółka Juice otworzyła swój oddział
w Warszawie, w ramach którego rozpoczęło działalność studio dźwiękowe. Studio Juice pracowało także nad efektami
specjalnymi do spotu dla BBC.

PLASTIC SP. Z O.O.
Stworzony przez Plastic we współpracy z All Player sp. z o.o.
sp. k. oraz Platige Image benchmark CATZILLA miał zarejestrowanych 42 tysiące użytkowników oraz 300 tysięcy
ściągnięć programu. Spółka Plastic sp. z o.o. rozwija obecnie
również kilka projektów na rynek gier konsolowych.

MNIAM.TV SP. Z O.O.
W dniu 29 listopada 2013 roku Platige Image S.A. zbyła
wszystkie udziały posiadane w spółce Mniam.tv sp. z o.o.
w celu ich dobrowolnego umorzenia za wynagrodzeniem.
Pomimo sprzedaży udziałów spółki będą nadal kontynuowały
współpracę jako dwa niezależne podmioty.

VFX
W IV kwartale 2013 roku trwały prace nad efektami specjalnymi do polskiego filmu fabularnego „Hiszpanka” w reżyserii
Łukasza Barczyka. W ramach umowy z producentem filmu,
Platige Image dołączy do grona koproducentów.
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NAGRODY
CYBERPUBNK 2077
„Cyberpunk 2077” został zwycięzcą Machinima’s Iniside
Gaming Award w kategorii najlepszy trailer roku 2013.
„Cyberpunk” to teaser promujący grę pod tym samym tytułem. Wyreżyseroway przez Tomka Bagińskiego spot powstał
na zlecenie CD Projekt RED S.A. polskiego dewelopera gier
video, twórcy między innymi gier z serii „Wiedźmin”. Teaser
spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem społeczności internetowej i mediów uzyskując do dni apublikacji raportu ponad
6 mln odsłon na oficjalnym kanale gry na portalu YouTube.

FESTIWALE/KONFERENCJE
ANIMAGO
Podczas konferencji Animago ( Poczdam ) we wspólnej prezentacji Platige Image i Crytek przedstawiciele firm zaprezentowali proces powstawania cinematików do gry „Ryse:
Son of Rome” oraz opowiedzieli o współpracy.

DOHA FILM FESTIVAL
Film „Hero and the Message” prezentowany był podczas Doha
Film Festival. Przedstawiciele Platige Image zaprezentowali
także studio Platige Image oraz omówili pracę nas animacją.
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3.2. OMÓWIENIE SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH
ORAZ CZYNNIKÓW, KTÓRE MIAŁY ISTOTNY NA NIE WPŁYW

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY
KWARTALNIE W OKRESIE 01.10.2013-31.12.2013

W okresie IV kwartału 2013 roku Grupa Kapitałowa Platige
Image zrealizowała łączne przychody na poziomie 17,2 mln zł
tj. o 4,4 mln wyższym niż w IV kwartale 2012 oraz 5,2 mln
wyższym niż w III kwartale 2013. Kwartalna zmiana przychodów w raportowanym okresie wynosi 34,2  % w stosunku
do analogicznego okresu ubiegłego roku oraz 43,4  % w stosunku do III kwartału 2013 roku. Sprzedaż krajowa wyniosła
8,8 mln zł natomiast sprzedaż eksportowa 8,4 mln zł.
Najistotniejszym czynnikiem, które wpłynął na poziom
przychodów wypracowanych przez Grupę Kapitałową Platige
Image w IV kwartale 2013 roku była poprawa sprzedaży
na rynku krajowym. Grupa zrealizowała większą ilość zleceń
na rynku reklamowym, zakończyła kolejny etap prac nad efektami specjalnymi do filmu „Hiszpanka”, rozpoczęła oferowanie
usług postprodukcji dźwięku oraz zrealizowała większość prac
graficznych do gry „GodFire”. Przychody na rynku krajowym
były wyższe o 4,4 mln w stosunku do III kwartału 2013.
Wzrost obrotów na krajowym rynku reklamowym to efekt
działań prosprzedażowych podejmowanych w poprzednich
kwartałach dodatkowo wzmocniony przez efekt sezonowości.
Działania prosprzedażowe w obszarze reklamy przyniosły
oczekiwane rezultaty w zakresie wolumenu zleceń jednakże
spowolnienie gospodarcze skutkujące zmniejszaniem przez
klientów budżetów na produkcję reklamową spowodowało
konieczność obniżenia cen i w rezultacie realizowanych
marż na projektach.
Przychody eksportowe utrzymały się na wysokim poziomie
i dodatkowo wzrosły o 860 tys. w stosunku do III kwartału
2013. Wzrost eksportu w stosunku do poprzedniego kwartału
zrealizowany został głównie w obszarze reklamy.

W UJĘCIU NARASTAJĄCYM W OKRESIE 01.01.2013 – 31.12.2013

W okresie 01.01.2013 – 31.12.2013 przychody Grupy Kapitałowej Platige Image wyniosły 54,4 mln zł co stanowi wzrost
o 19,9 % w stosunku do 2012 roku. Wzrost przychodów w 2013
w stosunku do 2012 wyniósł 9,0 mln złotych.
Przychody Grupy od klientów krajowych wyniosły
26,0 mln zł, co stanowi 47,9 % ogółu przychodów. Skonsolidowane przychody osiągnięte przez Grupę na rynku krajowym
były na poziomie zbliżonym do przychodów osiągniętych
w 2012 roku, kiedy to sprzedaż krajowa wyniosła 25,9 mln zł.
W 2012 roku udział krajowych przychodów stanowił 57,1 %.
Sprzedaż na rynkach zagranicznych zwiększyła się
o 8,9 mln zł z 19,4 mln zł w 2012 do 28,3 mln zł w 2013. Wzrost
sprzedaży eksportowej wyniósł 45,7 %. Udział sprzedaży
eksportowej w całkowitych przychodach Grupy wyniósł
52,1 % 2013 i wzrósł z poziomu 42,9 % osiągniętego w 2012.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
I MARŻA NA SPRZEDAŻY
KWARTALNIE W OKRESIE 01.10.2013-31.12.2013

W IV kwartale 2013 koszty działalności operacyjnej zwiększyły się o 19,5 % w stosunku do III kwartału 2013 co przy
wzroście przychodów o 43,4 % przełożyło się na poprawę
marży na sprzedaży w IV kwartale. W IV kwartale 2013 marża
na sprzedaży wyniosła 15,6% i wzrosła w porównaniu do wartości ujemnej -10,2 % w III kwartale 2013. Grupa zanotowała
również istotną poprawę kwartalnej marży na sprzedaży
w stosunku do IV kwartału 2012 kiedy to marża na sprzedaży
wyniosła 7,5 %
W okresie IV kwartału 2013 roku koszty działalności
operacyjnej wzrosły o 22,6 % do 14,9 mln zł w stosunku
do IV kwartału 2012 roku, kiedy to wyniosły 12,1 mln zł oraz
o 2,1 mln zł w stosunku do III kwartału 2013. Na kwartal-
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ny wzrost kosztów operacyjnych o 2,8 mln zł w ujęciu rok
do roku największy wpływ miał wzrost kosztów usług obcych
o 2,5 mln zł oraz wynagrodzeń o 0,58 mln zł. Łączny wzrost obu
tych pozycji wyniósł 26,4 % w stosunku do IV kwartału 2012.
Koszty wynagrodzeń i usług obcych związanych z projektami
realizowanym przez Grupę to główne składniki kosztów
realizacji projektów.

W 2013 roku Grupa ponosiła większe niż dotychczas
koszty pozyskiwania zleceń. Aby zapewnić przychody
na odpowiednim poziomie Grupa angażuje się w większą
ilość przetargów co generuje koszty prac graficznych
na przygotowanie ofert. Koszty przegranych przetargów
powiększają koszty działalności operacyjnej.

W UJĘCIU NARASTAJĄCYM W OKRESIE 01.01.2013 – 31.12.2013

POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE

W ujęciu rocznym dynamika wzrostu kosztów w 2013 wyniosła
29,3 % co przy dynamice przychodów 19,9 % spowodowało
spadek marży na sprzedaży z 10,8 % w 2012 do 3,8 % w 2013.
W 2013 roku łączne koszty działalności operacyjnej
wyniosły 52,3 mln zł i były o 11,8 mln zł wyższe niż w okresie
2012 roku kiedy osiągnęły poziom 40,4 mln złotych.
Największy udział w kosztach operacyjnych mają koszty
wynagrodzeń ( wraz z narzutami ) oraz koszty usług obcych,
których łączna wartość wyniosła 45,9 mln zł w 2013 oraz
34,6 mln 2012, a ich udział w kosztach działalności wyniósł
odpowiednio 87,8 % w 2013 i 85,6 % w 2012. Wzrost kosztów
osobowych i usług obcych wyniósł 11,3 mln zł jest głównym
czynnikiem powodującym wzrost kosztów ogółem.
Koszty spółek zależnych objętych konsolidacją wzrosły
o 5,0 mln zł w 2013 roku z kwoty 5,6 mln w 2012 do 10,6 mln
w 2013. Spółki Juice sp. z o.o. oraz Platige US, Inc. zostały
objęte konsolidacją w trakcie trwania roku obrotowego
2012, natomiast Plastic sp. z o.o. oraz Platige Films sp. z o.o.
są konsolidowane od 1.01.2013.
W Grupie Platige Image w 2013 roku koszty działalności
rosły szybciej niż przychody co istotnie wpłynęło na spadek
rentowności. Najistotniejszymi czynnikami powodującymi
spadek rentowności to: zwiększone koszty pozyskiwania
zleceń oraz spadek przychodów ze zleceń i przyjmowanie
do realizacji zleceń o niższej rentowności. W 2013 roku ze
względu na kryzys gospodarczy klienci dysponowali mniejszymi budżetami na kampanie reklamowe i negocjowali
niższe ceny na oferowane zlecenia. W porównaniu do 2012
taka sama wartość przychodów wymagała w 2013 istotnie
większego nakładu pracy, a co za tym idzie zwiększonych
kosztów realizacji zleceń. Grupa odnotowała w 2013 spadek
rentowności na większości obsługiwanych rynków zarówno
w kraju jak i na rynkach eksportowych ( Katar, USA ).

W okresie IV kwartału 2013 saldo pozostałych przychodów
i kosztów operacyjnych wyniosło 370 tys. zł. Na jego wielkość
w kwartale miały wpływ: rozliczenie dotacji na produkcję
filmów „Another Day of Life” i „Wilq” oraz utworzenie odpisów
na przeterminowane należności
W roku 2013 saldo pozostałych przychodów i kosztów
operacyjnych wynoszące 216 tys. zł obejmowało otrzymane
dofinansowania na produkcję filmową, odszkodowania z tytułu ubezpieczeń oraz odpisane należności w Platige Image
S.A. oraz rozliczenie transakcji wykupu mniejszościowego
udziałowca w Platige Image LLC.

PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE
W IV kwartale 2013 roku Grupa wykazała ujemne saldo przychodów i kosztów finansowych w wysokości 240 tys. zł. Na kwotę
tę składają się odsetki od kredytów bankowych w kwocie
87 tys. zł oraz ujemne różnice kursowe w wysokości 153 tys. zł.
W całym 2013 saldo przychodów i kosztów finansowych
było ujemne i wyniosło 755 tys. zł z czego 268 tys. zł to koszty
zapłaconych odsetek, a 497 tys. zł to ujemne różnice kursowe
( w tym 61 tys. zł niezrealizowane różnice kursowe z tytułu wyceny kredytu). Zastosowany do wyceny kredytu hipotecznego
kurs PLN /EUR wyniósł 4,0882 na dzień 31.12.2012; 4,2163
na dzień 30.09.2013, 4,1472 na dzień 31.12.2013.

ZYSK NETTO
W IV kwartale 2013 Grupa wygenerowała 1,3 mln zł zysku
netto. Był to istotnie najlepszy kwartał pod względem rentowności w całym 2013 roku. Dobre wyniki IV kwartału pozwoliły pokryć straty z poprzednich kwartałów i ostatecznie
Grupa zakończyła rok minimalnym zyskiem w wysokości
17 tys. złotych.
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Zysk netto na poziomie jednostkowym Platige Image S.A.
wyniósł 2,4 mln zł w IV kwartale 2013 oraz 1,3 mln zł w całym
roku. Korekty konsolidacyjne w sprawozdaniu skonsolidowanym spowodowały spadek zysku netto wykazywanego
w sprawozdaniu skonsolidowanym do poziomu 17 tys. zł.
Najistotniejsza korekta dotyczyła wyeliminowania z zysku
netto jednostki rozliczenia sprzedaży udziałów w spółce
mniam.tv sp. z o.o. i rozliczenia strat spółek zależnych.
W porównaniu do roku 2012 zysk netto jest istotnie
niższy zarówno w Platige Image S.A. jak i w Grupie. Poza
czynnikami opisanymi powyżej ( spadek cen i rentowności
świadczonych usług ) w 2012 roku Grupa rozpoznała jednorazowy zysk na sprzedaży udziałów w spółce Dice, która nie
była objęta konsolidacją.
Zysk Grupy w 2013 jest skromny i nie oddaje potencjału
Grupy. Biorąc jednak pod uwagę słabość rynku krajowego
w pierwszych trzech kwartałach 2013 należy pozytywnie
ocenić wyniki IV kwartału i osiągnięcie dodatniego wyniku
w skali roku.

BILANS
KAPITAŁ WŁASNY
Na dzień 31.12.2013 kapitał własny wynosił 22,9 mln zł. Kapitał
własny zwiększył się o 0,2 mln zł w stosunku do 31.12.2012.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE
Na dzień 31.12.2013 saldo gotówki wynosiło 1,0 mln zł i było
niższe od stanu na dzień 31.12.2012 o 4,0 mln zł. W stosunku do stanu na 30.09.2013 saldo gotówki zmniejszyło się
o 1,4 mln złotych.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
Na dzień 31.12.2013 roku zobowiązania długoterminowe Grupy
wynosiły 6,8 mln zł i były niższe od stanu na dzień 31.12.2012
o 0,7 mln zł. W stosunku do 30.09.2013 roku zobowiązania
długoterminowe zmniejszyły się o 328 tys. zł. Zobowiązania
długoterminowe dotyczą długoterminowej części kredytu
hipotecznego zaciągniętego w walucie obcej, a zmiana
tych zobowiązań związana jest ze spłatą kredytu oraz jego
wyceną na dzień bilansowy.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
Na dzień 31.12.2013 zobowiązania krótkoterminowe wynosiły 7,9 mln zł i były wyższe od stanu na dzień 31.12.2012
o 2,3 mln złotych. W stosunku do stanu na 30.09.2013 zobowiązania krótkoterminowe zmniejszyły się o 1,8 mln zł.
W saldzie z dnia 31.12.2013 ujęto krótkoterminową część
kredytu hipotecznego w wysokości około 1 mln zł.
Dodatkowo, Emitent korzysta z limitu wierzytelności
w postaci limitu w rachunku bieżącym i kredytu rewolwingowego. Łączny limit do wykorzystania wynosi 3 mln złotych.
Na dzień 31.12.2013 wykorzystanie limitu wierzytelności wynosiło 2,1 mln zł ( w tym 1 mln kredyt rewolwingowy ). Na dzień
30.09.2013 wykorzystanie limitu wierzytelności wynosiło
2,1 mln zł ( w tym 0,2 mln kredyt rewolwingowy ).

Na dzień 31.12.2013 należności krótkoterminowe wynosiły 6,9 mln zł i były niższe od stanu na dzień 31.12.2012
o 1,0 mln zł. W stosunku do poprzedniego kwartału br.
należności krótkoterminowe zmniejszyły się o 4,3 mln zł.
Branża w której działa spółka charakteryzuje się wydłużonymi terminami płatności i spółka potrzebuje znacznego
zaangażowania środków pieniężnych w kapitał obrotowy.
W ostatnich kwartałach zaobserwowano znaczne wahania
w poziomie należności ze względu na realizację dużych
kontraktów eksportowych.
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4. INFORMACJE NA TEMAT INICJATYW NASTAWIONYCH
NA WPROWADZENIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ
W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Grupa realizuje program R&D, którego celem jest zwiększenie
konkurencyjności Grupy na globalnym rynku. Najważniejsze
cele do osiągnięcia to skrócenie czasu, a co za tym idzie kosz
tu, niezbędnego do wyprodukowania filmów animowanych
przy najwyższej jakości wymaganej przez projekt.
W IV kwartale 2013 roku realizowane były dwa projekty.
Prace nad pełnym wykorzystaniem i zintegrowaniem stanowiska mocap ( motion capture ) z pipeline’m firmy. Motion

capture służy do cyfrowej rejestracji ruchu aktora w celu
późniejszej obróbki graficznej zarejestrowanego materiału.
Drugi projekt to tzw. face scanner czyli stanowisko do cyfrowej rejestracji szczegółów mimiki twarzy w celu ich dalszej
obróbki w systemach do animacji komputerowej. Urządzenie
zostało bezproblemowo włączone w system pracy oraz
kilkukrotnie użyte z dużym sukcesem.
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5. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE REALIZACJI
PROGNOZ FINANSOWYCH
SPÓŁKA ORAZ GRUPA NIE PUBLIKOWAŁY PROGNOZ FINANSOWYCH NA 2013 ROK.
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6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA
Zarząd Platige Image S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane dane finansowe sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że raport
kwartalny zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć Spółki oraz Grupy.

PODSPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU

Jarosław Sawko

Piotr Sikora

WICEPREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

Arkadiusz Dorynek
CZŁONEK ZARZĄDU

WARSZAWA
13 lutego 2014
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