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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 uni-

kalne 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 Grun-

waldem” jana matejki studio stało się rozpoznawalne za-

równo 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 pl atiGe iMaGe s.a.

ADrES SIEDZIBY 02-634 warsZawa, Ul raCł awiCk a 99

TELEFON ( 48 ) 22 844 64 74

FAX ( 48 ) 22 898 29 01

ADrES STrONY INTErNETOwEJ in w e s t o r.p l a t i g e .c o m

ADrES E-MAIL i r @ p l a t i g e .c o m

krS 0000389414

rEGON 142983580

NIP 524 20 14 184
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włADZE SPÓłkI
NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU OKRESOWEGO 

W SKŁAD WŁADZ SPÓŁKI WCHODZIŁY NASTĘPUjĄCE OSOBY

ZARZĄD

wICEPrEZES ZArZĄDU Jarosł aw sawko

wICEPrEZES ZArZĄDU piotr sikora

 CZłONEk ZArZĄDU ark adiUsZ dorynek

RADA NADZORCZA

 PrZEwODNICZĄCY rADY NADZOrCZEJ toMasZ BaGiŃski

 wICEPrZEwODNICZĄCY rADY NADZOrCZEJ dr andrZeJ MaleC

 SEkrETArZ rADY NADZOrCZEJ MaGdalena dorynek

CZłONEk rADY NADZOrCZEJ MałGorZata nowosielsk a-sawko

 CZłONEk rADY NADZOrCZEJ anna sikora
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SERIA A

SERIA B

SERIA CSERIA D

SERIA E

SERIA F

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
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jAROSŁAW SAWKO

jAROSŁAW SAWKO

PIOTR SIKORA

PIOTR SIKORA

TOmASZ BAGIŃSKI

TOmASZ BAGIŃSKI

POZOSTALI AKCjONARIUSZE

POZOSTALI AKCjONARIUSZE

KAPITAŁ
ZAKŁADOWY

PODZIAŁ
gŁOSÓW

AKCJONARIUSZ
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 %

Razem 3 182 857 5 182 857 100 % 100 %

STrUkTUrA AkCJONArIATU
NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU OKRESOWEGO
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platiGe iMaGe s.a.

100%

42,5%

100% 51%

51%

100% 50%

platiGe Us, inC.

platiGe iMaGe, llC JUiCe BoX sp. Z o.o.

JUiCe sp. Z o,o, 

plastiC sp. Z o.o.ViVid GaMes s.a. s.k.a.

platiGe FilMs sp. Z o.o.

GrUPA kAPITAłOwA
NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU OKRESOWEGO SPÓŁKA TWORZY GRUPĘ 

KAPITAŁOWĄ, W SKŁAD KTÓREj WCHODZĄ NASTĘPUjĄCE SPÓŁKI
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STrUkTUrA GrUPY PLATIGE IMAGE S.A. 
NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU OKRESOWEGO

JUICE SP. Z O.O. 
SIEDZIBA: WROCŁAW

Platige Image S.A. posiada 670 udziałów o łącznej war-

tości nominalnej 33.500 zł, co stanowi 51 % udziałów 

w Spółce. Spółka zajmuje się produkcją grafiki kompu-

terowej, w tym grafiki 3D.

JUICEBOX SP. Z O.O. 
SIEDZIBA: WARSZAWA

juicebox jest studiem graficznym zajmującym się grafiką 

komputerową. juice Sp. z o.o. posiada 100 udziałów o łącz-

nej wartości 10.000 złotych, co stanowi 50 % kapitału 

zakładowego juicebox Sp. z o.o.

PLATIGE FILMS SP. Z O.O.
SIEDZIBA: WARSZAWA

Platige Image S.A. posiada 100 udziałów o łącznej war-

tości 50.000 zł, co stanowi 100 % kapitału zakładowego 

spółki. Platige Films zajmuje się produkcją własnych 

projektów filmowych i zarządzaniem prawami autorskimi.

PLASTIC SP. Z O.O.
SIEDZIBA: ŁÓDŹ

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.

PLATIGE US, INC.
SIEDZIBA: NOWY YORK

jest spółką reprezentującą szeroko pojęte interesy Pla-

tige Image S.A. w Stanach Zjednoczonych. Platige Image 

S.A. posiada 100 % udziałów.

PLATIGE IMAGE, LLC
SIEDZIBA: NOWY YORK

jest spółką powołaną przez Platige US, Inc w celu realiza-

cji projektów reklamowych w Nowym jorku. Od 31.07.2013 

Emitent posiada 100 % udziałów w spółce.

VIVID GAMES S.A. S.k.A.
SIEDZIBA: BYDgOSZCZ

Platige Image S.A. posiada 52,691 akcji, co stanowi 

około 42,5 % 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

W okresie I kwartału 2014 średnie zatrudnienie wyniosło 

56,42 etatu a w IV kwartale 2013 57,18 etatu. W analo-

gicznym okresie roku ubiegłego tj. w I kwartale 2013 

średnie zatrudnienie wynosiło 53,91.

Dodatkowo Grupa współpracuje z ok. 200 grafikami za-

trudnionymi na podstawie umów o dzieło lub umów cywil-

noprawnych. Liczba współpracujących grafików waha się 

w zależności od ilości projektów realizowanych przez Grupę.



2 wYBrANE DANE FINANSOwE 
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SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SkONSOLIDOwANY rACHUNEk ZYSkÓw I STrAT
wariant porÓwnawCZy 

DANE w T YS. Zł

wYSZCZEGÓLNIENIE

kwArTALNIE I NArASTAJĄCO ZA OkrES

01.01.2014 r. – 
31.03.2014 r.

01.01.2013 r. – 
31.03.2013 r.

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 12 309 11 736

i. przychody netto ze sprzedaży produktów 12 309 11 736

ii. Zmiana stanu produktów - -

iii. koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki - -

iV. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - -

B. koszty działalności operacyjnej 12 369 12 553

i. amortyzacja 705 775

ii. Zużycie materiałów i energii 328 600

iii. Usługi obce 4 329 4 002

iV. podatki i opłaty 56 41

V. wynagrodzenia 6 425 6 440

Vi. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 400 390

Vii. pozostałe koszty rodzajowe 126 305

Viii. wartość sprzedanych towarów i materiałów - -

C. Zysk ( strata ) ze sprzedaży ( A-B ) -60 -817

D. Pozostałe przychody operacyjne 16 -

i. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - -

ii. dotacje - -

iii. inne przychody operacyjne 16 -

E. Pozostałe koszty operacyjne - 29

i. strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - -

ii. aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - -

iii. inne koszty operacyjne - 29

F. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej ( C+D-E ) -44 -846
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wYSZCZEGÓLNIENIE

kwArTALNIE I NArASTAJĄCO ZA OkrES

01.01.2014 r. – 
31.03.2014 r.

01.01.2013 r. – 
31.03.2013 r.

G. Przychody finansowe 50 24

i. dywidendy i udziały w zyskach - -

ii. odsetki - 7

iii. Zysk ze zbycia inwestycji - -

iV. aktualizacja wartości inwestycji - -

V. inne 50 17

H. koszty finansowe 112 45

i. odsetki 67 42

ii. strata ze zbycia inwestycji - -

iii. aktualizacja wartości inwestycji - -

iV. inne 45 3

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

- -

J. Zysk ( strata ) z działalności gospodarczej ( F+G-H+I ) -106 -867

k. wynik zdarzeń nadzwyczajnych ( k.I.-k.II. ) - -

i. Zyski nadzwyczajne - -

ii. straty nadzwyczajne - -

L. Odpis wartości firmy 28 -

i. odpis wartości firmy – jednostki zależne 28 -

ii. odpis wartości firmy – jednostki współzależne - -

M. Odpis ujemnej wartości firmy - -

i. odpis ujemnej wartości firmy – jednostki zależne - -

ii. 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 ) -134 -867

P. Podatek dochodowy 9 63

Q. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku ( zwiększenie straty ) - -

r. Zyski ( straty ) mniejszości 36 22

S. Zysk ( strata ) netto ( O-P-Q+/-r ) -179 -952
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SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SkONSOLIDOwANY BILANS NA 31.03.2014 r.
DANE w T YS. Zł

AkTYwA  31.03.2014 r.  31.03.2013 r.

A. AkTYwA TrwAłE 28 445 25 707

i. wartości niematerialne i prawne 964 1 040

ii. wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 050 2 337

iii. rzeczowe aktywa trwałe 23 750 21 908

iV. należności długoterminowe 2 47

V. inwestycje długoterminowe 1 309 50

Vi. długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 370 325

B. AkTYwA OBrOTOwE 12 533 14 005

i. Zapasy 941 847

ii. należności krótkoterminowe 6 741 8 145

iii. inwestycje krótkoterminowe 937 3 684

iV. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 914 1 329

AkTYwA rAZEM 40 978 39 712

PASYwA  31.12.2014 r.  31.12.2013 r.

A. kAPITAł ( FUNDUSZ ) włASNY 22 687 22 177

i. kapitał ( fundusz ) podstawowy 318 318

ii. należne wpłaty na kapitał podstawowy - -

iii. Udziały ( akcje ) własne - -

iV. kapitał ( fundusz ) zapasowy 22 063 17 829

V. kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny - -

Vi. pozostałe kapitały ( fundusze ) rezerwowe - -

Vii. różnice kursowe z przeliczenia 25 -

Viii. Zysk ( strata ) z lat ubiegłych 460 4 982

iX. Zysk ( strata ) netto -179 -952

X. odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - -

B. kAPITAłY MNIEJSZOŚCI 1 783 2 157

C. UJEMNA wArTOŚĆ FIrMY JEDNOSTEk PODPOrZĄDkOwANYCH - -

i. Ujemna wartość firmy – jednostki zależne - -

ii. Ujemna wartość firmy – jednostki współzależne - -

D. ZOBOwIĄZANIA I rEZErwY NA ZOBOwIĄZANIA 16 508 15 378

i. rezerwy na zobowiązania 362 798

ii. Zobowiązania długoterminowe 8 691 7 169

iii. Zobowiązania krótkoterminowe 7 371 7 121

iV. rozliczenia międzyokresowe 84 290

PASYwA rAZEM 40 978 39 712
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SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZESTAwIENIE ZMIAN  
w SkONSOLIDOwANYM kAPITALE włASNYM

DANE w T YS. Zł

wYSZCZEGÓLNIENIE

kwArTALNIE I NArASTAJĄCO ZA OkrES

01.01.2014 r. – 
31.03.2014 r.

01.01.2013 r. – 
31.03.2013 r.

i. kapitał ( fundusz ) własny na początek okresu 21 910 18 155

i.a kapitał ( fundusz ) własny na początek okresu, po korektach 21 910 18 155

ii. kapitał ( fundusz ) własny na koniec okresu 22 687 22 177

iii.
kapitał ( fundusz ) własny, po uwzględnieniu proponowanego 
podziału zysku ( pokrycia straty )

22 687 22 177
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SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SkONSOLIDOwANY rACHUNEk PrZEPłYwÓw PIENIĘŻNYCH
Metoda poŚrednia 

DANE w T YS. Zł

wYSZCZEGÓLNIENIE

kwArTALNIE I NArASTAJĄCO  ZA OkrES

01.01.2014 r. – 
31.03.2014 r.

01.01.2013 r. – 
31.03.2013 r.

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

i. Zysk / strata netto -179 -952

ii. korekty razem -1 755 1 777

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I+II ) -1 934 825

 B.  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

i. wpływy - 300

ii. wydatki 259 2 264

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( I-II ) -259 -1 964

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

i. wpływy 3 372 -

ii. wydatki 1 294 121

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( I-II ) 2 078 -121

D. Przepływy pieniężne netto razem -115 -1 260

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym -115 -1 260

 – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 1 11

F. Środki pieniężne na początek okresu 1 052 4 933

G. Środki pieniężne na koniec okresu ( F+D ), w tym 937 3 673

 – o ograniczonej możliwości dysponowania 1 11
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SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

JEDNOSTkOwY rACHUNEk ZYSkÓw I STrAT
wariant porÓwnawCZy 

DANE w T YS. Zł

kwArTALNIE I NArASTAJĄCO ZA OkrES

01.01.2014 r. – 
31.03.2014 r.

01.01.2013 r. – 
31.03.2013 r.

A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 10 290 10 150

i. przychód ze sprzedaży produktów 10 290 10 150

ii. Zmiana stanu produktów – –

iii. koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki – –

iV. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów – –

B. koszty działalności operacyjnej 10 381 10 740

i. amortyzacja 671 702

ii. Zużycie materiałów i energii 250 553

iii. Usługi obce 3 390 3 333

iV. podatki i opłaty 55 37

V. wynagrodzenia 5 525 5 478

Vi. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 376 371

Vii. pozostałe koszty rodzajowe 114 266

Viii. wartość sprzedanych towarów i materiałów – –

C. Zysk ( strata ) ze sprzedaży ( A-B ) -91 -590

D. Pozostałe przychody operacyjne 16 –

i. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych – –

ii. dotacje – –

iii. inne przychody operacyjne 16 –

E. Pozostałe koszty operacyjne – –

i. strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych – –

ii. aktualizacja wartości aktywów niefinansowych – –

iii. inne koszty operacyjne – –

F. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej ( C+D-E ) -75 -590
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kwArTALNIE I NArASTAJĄCO ZA OkrES

01.01.2014 r. – 
31.03.2014 r.

01.01.2013 r. – 
31.03.2013 r.

G. Przychody finansowe 43 19

i. dywidendy i udziały w zyskach – –

ii. odsetki – 7

iii. Zysk ze zbycia inwestycji – –

iV. aktualizacja wartości inwestycji – –

V. inne 43 12

H. koszty finansowe 110 40

i. odsetki 66 40

ii. strata ze zbycia inwestycji – –

iii. aktualizacja wartości inwestycji – –

iV. inne 44 –

I. Zysk ( strata ) z działalności gospodarczej ( F+G-H ) -142 -611

J. wynik zdarzeń nadzwyczajnych ( J.I.-J.II. ) – –

i. Zyski nadzwyczajne – –

ii. straty nadzwyczajne – –

k. Zysk ( strata ) brutto ( I+J ) -142 -611

L. Podatek dochodowy 9 –

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia straty ) – –

N. Zysk ( strata ) netto ( k-L-M ) –151 –611
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SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

JEDNOSTkOwY BILANS NA 31.03.2014 r.
DANE w T YS. Zł

AkTYwA  31.03.2014 r.  31.03.2013 r.

A. AkTYwA TrwAłE 30 495 27 192

i. wartości niematerialne i prawne 772 776

ii. rzeczowe aktywa trwałe 23 582 21 255

iii. należności długoterminowe – –

iV. inwestycje długoterminowe 5 787 4 836

V. długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 354 325

B. AkTYwA OBrOTOwE 11 004 11 203

i. Zapasy 941 847

ii. należności krótkoterminowe 6 685 6 710

iii. inwestycje krótkoterminowe 140 2 368

iV. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 238 1 278

SUMA AkTYwÓw 41 499 38 395

PASYwA  31.03.2014 r.  31.03.2013 r.

A. kAPITAł ( FUNDUSZ ) włASNY 23 114 21 539

i. kapitał ( fundusz ) podstawowy 318 318

ii. należne wpłaty na kapitał podstawowy ( wielkość ujemna ) – –

iii. Udziały ( akcje ) własne ( wielkość ujemna ) – –

iV. kapitał ( fundusz ) zapasowy 21 832 11 402

V. kapitał ( fundusz ) rezerwowy z aktualizacji wyceny – –

Vi. pozostałe kapitały ( fundusze ) rezerwowe – 6 053

Vii. Zysk ( strata ) z lat ubiegłych 1 115 4 376

Viii. wynik finansowy netto roku obrachunkowego -151 -611

iX. odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( wielkość ujemna ) – –

B. ZOBOwIĄZANIA I rEZErwY NA ZOBOwIĄZANIA 18 385 16 856

i. rezerwy na zobowiązania 362 798

ii. Zobowiązania długoterminowe 8 691 7 168

iii. Zobowiązania krótkoterminowe 9 332 8 600

iV. rozliczenia międzyokresowe – 290

SUMA PASYwÓw 41 499 38 395



PL ATIgE ImAgE S.A. | Jednostkow y i skonsol idowany r aport k wartalny | i k wartał 2014 19 | 38

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZESTAwIENIE ZMIAN  
w JEDNOSTkOwYM kAPITALE włASNYM

DANE w T YS. Zł

wYSZCZEGÓLNIENIE

kwArTALNIE I NArASTAJĄCO ZA OkrES

01.01.2014 r. – 
31.03.2014 r.

01.01.2013 r. – 
31.03.2013 r.

i. kapitał ( fundusz ) własny na początek okresu 23 265 22 150

i.a. kapitał ( fundusz ) własny na początek okresu po korektach 23 265 22 150

ii. kapitał ( fundusz ) własny na koniec okresu 23 114 21 539

iii. 
kapitał ( fundusz ) własny, po uwzględnieniu proponowanego 
podziału zysku ( pokrycia straty )

– –
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JEDNOSTkOwY rACHUNEk PrZEPłYwÓw PIENIĘŻNYCH
Metoda poŚrednia 

DANE w T YS. Zł

wYSZCZEGÓLNIENIE

kwArTALNIE I NArASTAJĄCO  ZA OkrES

01.01.2014 r. – 
31.03.2014 r.

01.01.2013 r. – 
31.03.2013 r.

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

i. Zysk ( strata ) netto -151 -611

ii. korekty razem -2 007 1 207

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I+II ) –2 158 596

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

i. wpływy – –

ii. wydatki 230 2 055

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( I-II ) -230 -2 055

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

i. wpływy 3 332 –

ii. wydatki 1 395 121

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( I-II ) 1 937 -121

D. Przepływy pieniężne netto razem ( A.III.+B.III+C.III ) -451 -1 581

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -449 -1 569

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 2 12

F. Środki pieniężne na początek okresu 489 3 937

G. Środki pieniężne na koniec okresu ( F+D ) 40 2 368

– o ograniczonej możliwości dysponowania – –

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
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3 ZASADY SPOrZĄDZENIA rAPOrTU kwArTALNEGO

INFORmACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU KWARTALNEgO RAPORTU, W TYm INFORmACJE 

O ZmIANACH STOSOWANYCH ZASAD ( POLITYKI ) RACHUNKOWOŚCI.

3.1 NAZwA JEDNOSTkI DOMINUJĄCEJ, ADrES SIEDZIBY, PrZEDMIOT 
DZIAłALNOŚCI OrAZ Nr w rEJESTrZE SĄDOwYM

ADrES warsZawa, UliCa raCławiCka 99

PrZEDMIOT 

DZIAłALNOŚCI

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

rEJESTr SĄDOwY kraJowy reJestr sĄdowy w warsZawie, Xiii wydZ. Gosp.

MIEJSCOwOŚĆ warsZawa

NUMEr 389414

3.2 OkrES OBJĘTY kwArTALNYM rAPOrTEM GrUPY kAPITAłOwEJ
Raport kwartalny Grupy Kapitałowej został przygotowany 

za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r. Nato-

miast dane porównawcze obejmują okres od 1 stycznia 

2013 r. do 31 marca 2013 r. Sprawozdania finansowe 

wszystkich jednostek podporządkowanych sporządzone 

zostały za ten sam okres sprawozdawczy co sprawozdanie 

finansowe jednostki dominującej, przy zastosowaniu 

spójnych zasad rachunkowości.
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GrUPA kAPITAłOwA

PODMIOT SIEDZIBA
% POSIADANEGO  

kAPITAłU

jednostka dominująca  
PLATIGE IMAGE S.A.

adres:  
ul. racławicka 99, 02-634 warszawa

-

jednostka zależna  
PLASTIC SP. Z O.O.

adres: 
ul. obywatelska 102/104, 94-104 łódź

51%

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  
PLATIGE FILMS SP. Z O.O.

adres:  
ul. racławicka 99, 02-634 warszawa

100%

Wykaz jednostek podporządkowanych wyłączonych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z podaniem podsta-

wy prawnej oraz uzasadnieniem dokonania wyłączenia:

PODMIOT SIEDZIBA
PODSTAwA PrAwNA  

wYłĄCZENIA
% POSIADANEGO  

kAPITAłU

jednostka stowarzyszona  
VIVID GAMES S.A. S.k.A.

adres:  
ul. słowackiego 1 85-008 Bydgoszcz

art.58 ust. 1 Uor 42,5%

jednostka współzależna  
JUICE BOX SP. Z O.O.

od JUiCe sp. z o.o.

adres:  
ul. lotników 1, 00-976 warszawa

art.58 ust. 1 Uor 50%
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4 ZASADY rACHUNkOwOŚCI 

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

4.1 PODSTAwA SPOrZĄDZENIA SkONSOLIDOwANEGO SPrAwOZDANIA FINANSOwEGO

Raport kwartalny sporządzony został 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.

4.2 STOSOwANE ZASADY rACHUNkOwOŚCI

PrZYCHODY I kOSZTY

Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą me-

moriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, nieza-

leżnie 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 wyni-

kające z praw własności do produktów, towarów i mate-

riałów przekazano nabywcy. Przychody ze sprzedaży usług 

o okresie realizacji krótszym niż 6 miesięcy ujmowane są 

w momencie wykonania usługi.Przychody i koszty z wy-

konania 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. Przewidywana strata związana z wykonaniem 

usługi ujmowana jest bezzwłocznie jako koszt wytworzenia 

sprzedanych produktów w działalności operacyjnej.

ODSETkI

Przychody odsetkowe są ujmowane w momencie ich 

naliczenia.

DYwIDENDY

Należne dywidendy zalicza się do przychodów finan-

sowych na dzień powzięcia przez Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy spółki, w którą jednostka zainwestowała, 

uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono 

innych dzień prawa do dywidendy.

rACHUNEk PrZEPłYwÓw PIENIĘŻNYCH

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 



PL ATIgE ImAgE S.A. | Jednostkow y i skonsol idowany r aport k wartalny | i k wartał 2014 24 | 38

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 Grupie Kapitałowej wszystkie wartości niematerialne 

i prawne o wartości powyżej 2 000 złotych do wartości 

2 499 złotych uznawane są jako niskocenne, podlegają-

cego jednorazowej amortyzacji, a powyżej wartości 2 500 

złotych jako wartości niematerialne i prawne podlegające 

amortyzacji według metody liniowej. 

Poprawność stosowanych okresów i stawek amorty-

zacji 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 iden-

tyfikowalnych aktywów oraz o wartość przejętych zobo-

wiązań i należności. Wartość firmy amortyzuje się metodą 

liniową przy zastosowaniu 5 % stawki amortyzacyjnej.

ŚrODkI TrwAłE

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księ-

gach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, po-

mniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy 

z tytułu trwałej utraty ich wartości.

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 war-

tość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia 

przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania war-

tość użytkową.

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpo-

częcie 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. zł są jednorazowo 

odpisywane w ciężar kosztów amortyzacji w momencie 

przekazania do użytkowania.

PRZYKŁADOWE STAWKI AmORTYZACYjNE:

• budynki  _____________________________________  12-27 %

• obiekty inżynierii lądowej i wodnej  ________  10-60 %

• urządzenia techniczne i maszyny  _____________  60 %

• środki transportu  _____________________________  20 %

• inne środki trwałe _____________________________  20 %

• prawo użytkowania wieczystego gruntu  ________  1 %

Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji 

środków trwałych jest przez jednostkę weryfikowana, 

powodując odpowiednią korektę dokonywanych w na-

stępnych latach odpisów amortyzacyjnych.

INwESTYCJE

Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnię-

cia 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 nierucho-

mości i wartości niematerialne i prawne, które nie są 

użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane w celu 

osiągnięcia tych korzyści.

INwESTYCJE w AkCJE I UDZIAłY 

w JEDNOSTkACH PODPOrZĄDkOwANYCH

Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji 

środków trwałych jest przez jednostkę weryfikowana, 

powodując odpowiednią korektę dokonywanych w na-

stępnych latach odpisów amortyzacyjnych.
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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 prze-

niesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikają-

cych z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem 

umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w bilansie.

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 za-

chowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności 

aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobień-

stwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizują-

cego, 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 kwo-

cie 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.

rOZLICZENIA MIĘDZYOkrESOwE

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych 

kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawo-

zdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 

dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowią-

zań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

rEZErwY NA ZOBOwIĄZANIA

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, 

wiarygodnie oszacowanej wartości.

Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu praw-

dopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę 

można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególno-

ści na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym 

z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredy-

towych, skutków toczącego się postępowania sądowego.

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. Wy-

kazywana 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 docho-

dowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem 

własnym, odnosi się na kapitał własny. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszło-

ści 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 odli-

czenia, 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 wystę-

powaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest róż-

nic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia 

podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podat-

ku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek 

podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania 

obowiązku podatkowego.

rÓŻNICE kUrSOwE

Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilanso-

wy 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 
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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 trwa-

łych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

4.3 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 uzna-

wania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu 

prezentacji instrumentów finansowych. Zasady wyceny 

i ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej 

nocie nie dotyczą instrumentów finansowych wyłączo-

nych z Rozporządzenia w tym w szczególności udziałów 

i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw i zobo-

wiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpiecze-

niowych, 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 wyma-

galności,

• aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE DZIELI SIĘ NA:

• zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,

• pozostałe zobowiązania finansowe.

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 prze-

kazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś 

zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej 

kwoty lub wartości otrzymanych innych składników ma-

jątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień 

uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji.

Aktywa finansowe nabyte w wyniku transakcji dokona-

nych 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 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 instru-

menty finansowe, z wyjątkiem przypadku, gdy Spółka 

uznaje zawarte kontrakty za instrumenty zabezpieczające. 

Do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu 

zalicza się również zobowiązanie do dostarczenia pożyczo-

nych 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 przycho-

dów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, 

w którym nastąpiło przeszacowanie.
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AkTYwA FINANSOwE UTrZYMYwANE 

DO TErMINU wYMAGALNOŚCI

Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu 

wymagalności zalicza się niezakwalifikowane do poży-

czek udzielonych i należności własnych aktywa finan-

sowe, 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 bezpo-

średnio 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. 

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 doko-

nanych przez Spółkę celem nabycia instrumentów kapitało-

wych 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 we-

dług 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 okre-

ślonej wartości godziwej.

AkTYwA FINANSOwE DOSTĘPNE DO SPrZEDAŻY

Aktywa finansowe nie zakwalifikowane do powyższych 

kategorii zaliczane są do aktywów finansowych dostęp-

nych do sprzedaży. 

PrZEkwALIFIkOwANIA AkTYwÓw 

FINANSOwYCH

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się 

w wartości godziwej na dzień przekwalifikowania do in-

nej 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 war-

tości godziwej, które nie zostały wyznaczone jako in-

strumenty zabezpieczające, wykazywane są w wartości 

godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny 

ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.

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.
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4.4 OPIS METOD I ISTOTNYCH ZAłOŻEŃ PrZYJĘTYCH 
DO USTALENIA wArTOŚCI GODZIwEJ AkTYwÓw I ZOBOwIĄZAŃ 
FINANSOwYCH wYCENIANYCH w TAkIEJ wArTOŚCI

Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany skład-

nik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie 

uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy 

zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami.

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 występu-

je 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 sprawozdaniach finanso-

wych 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 wy-

kazywane 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 Spółki w Grupie Kapitałowej 

nie dokonywały zmian zasad polityki rachunkowości.
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5 CHArAkTErYSTYkA ISTOTNYCH DOkONAŃ 
I NIEPOwODZEŃ EMITENTA 

OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ mAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄgNIĘTE WYNIKI 

5.1 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 I KWARTALE 2014.

GODFIrE

W I kwartale 2014 roku trwały prace nad grą mobil-

ną „Godfire – Rise of Prometheus”, która powstaje we 

współpracy z Vivid Games S.A. oraz GPV I ( Giza Polish 

Ventures I Sp. z o.o. S.K.A. ). Uruchomiona została nowo-

czesna strona internetowa, upubliczniono nowe materiały 

promocyjne oraz zwiastun gry, prezentujący system walki. 

Gra była również pokazywana na branżowych targach 

Game Developers Conference w San Francisco. „Godfire” 

to projekt wprowadzający nową graficzną jakość na rynek 

gier na urządzenia mobilne. 

NITrO NATION

Platige Image stworzyło cinematic trailer dla estońskiego 

producenta gier mobilnych firmy Creative mobile. Prace 

nad zwiastunem gry „Nitro Nation” trwały 4 miesiące, 

a przy produkcji wykorzystane zostały zasoby technolo-

giczne studia – studio motion capture oraz skaner twarzy.

SEGMENT rEkLAMOwY

W I kwartale 2014 Grupa ponownie współpracowała 

z czołowymi polskimi agencjami i domami produkcyjnymi 

tworząc spoty dla marek takich jak: Żubr, Lipton, Orlen, 

Orange, Velvet, Tiger, TESCO, Samsung, Ibuprom. Rozpo-

częto również współpracę z sieciami Biedronka oraz Żabka, 

świadcząc usługi postprodukcyjne przy najnowszych 

kampaniach reklamowych obu sieci handlowych.

Kontynuowano współpracę z klientem brytyjskim, tworząc 

spoty dla marki Kellogg’s. Przygotowano także animację 

do dwóch reklam dla marki Listerine na rynek amery-

kański oraz spot dla telewizji FOX reklamujący wyścigi 

samochodowe Nascar. Stworzony został również spot dla 

dubajskiego operatora telefonii komórkowych firmy DU. 

Platige Post wykonało serie reklam na rynek rosyjski 

oraz szwajcarski.

W I kwartale we współpracy z C+S Architects Platige 

Image stworzyło wizualizację dla uznanego włoskiego 

producenta mebli kuchennych .elmar. Celem projektu 

było promowanie nowej idei designu o nazwie @home, 

mającej za zadanie odświeżenie wizerunku standardowej 

kuchni, kojarzonej dotychczas z ograniczoną, ascetyczną 

przestrzenią. Film miał swoją premierę podczas prestiżo-

wych targów Salone del mobile 2014 w mediolanie, będzie 

pokazywany także w salonach firmowych producenta.

VIkINGS 2

Platige Image ponownie współpracowało z kanałem 

History tworząc zwiastun drugiego sezonu serialu „Wikin-

gowie”. Trailer łączył w sobie zdjęcia aktorskie oraz efekty 

specjalne. Platige Image odpowiedzialne było także za 

organizację części planu zdjęciowego. Reżyserem spotu 

jest Tomek Bagiński.
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BBC SPOrT wINTEr OLYMPICS

W I kwartale 2014 roku zakończono prace nad 3 spota mi 

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.

NOwY rEŻYSEr

Do zespołu reżyserów Platige Image dołączył Szymon 

Pawlik, zdobywca nagrody Best Fashion podczas ubie-

głorocznej edycji miami Fashion Film Festival. W Platige 

Image będzie zajmował się realizacją projektów wyko-

rzystujących technikę motion design oraz łączących 

live action z postprodukcją. Pawlik wnosi do Platige 

długoletnie doświadczenie zdobyte podczas realizacji 

projektów dla takich marek jak: Fiat, HBO, maspex, mTV, 

Nokia, Orange, Play czy Żywiec. 

VFX

W I kwartale 2014 roku trwały prace nad efektami specjal-

nymi do polskiego filmu fabularnego „Hiszpanka” w reży-

serii Łukasza Barczyka.

GrUPA kAPITAłOwA

PLATIgE FILmS SP. Z O.O.

Kontynuowano produkcję pierwszego w historii firmy 

pełnometrażowego filmu animowanego „Another Day 

of Life” na podstawie prozy Ryszarda Kapuścińskiego. 

JUICE SP. Z O.O.

Pierwszy kwartał juice zaowocował zleceniem z rynku 

niemieckiego, co dla firmy stanowi główny kierunek 

ekspansji przyjęty na rok 2014 w zakresie postprodukcji 

i animacji. Zakończono również budowę trzeciego stanowi-

ska realizatorskiego w studiu dźwiękowym w Warszawie 

przy Alei Lotników 1. Przyjęte działania skoncentrowane 

były głównie wokół pozyskiwania nowych zleceń z obsza-

rów: webdesign – malta, UK oraz Bliski Wschód, animacja 

– Niemcy i Europa Wschodnia, studio dźwiękowe – Polska 

i Bliski Wschód. 

PLASTIC SP. Z O.O.

Studio Plastic kontynuowało prace nad projektem gry dla 

jednego z największych producentów gier konsolowych 

na świecie.
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5.2 OMÓwIENIE SkONSOLIDOwANYCH wYNIkÓw FINANSOwYCH 
OrAZ CZYNNIkÓw, kTÓrE MIAłY ISTOTNY NA NIE wPłYw

rACHUNEk ZYSkÓw I STrAT

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 

W okresie I kwartału 2014 roku Grupa Kapitałowa Pla-

tige Image zrealizowała łączne przychody na poziomie 

12,3 mln zł tj. o 0,6 mln wyższym niż w I kwartale 2013 

oraz 4,9 mln niższym niż w IV kwartale 2013. Kwartalna 

zmiana przychodów w raportowanym okresie wynosi 

5% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego 

roku oraz – 28% w stosunku do IV kwartału 2013 roku. 

Sprzedaż krajowa wyniosła 5,6 mln zł natomiast sprzedaż 

eksportowa 6,7 mln zł.

W branży w której działa Emitent początek każdego roku 

charakteryzuje się niższymi przychodami niż przychody 

w IV kwartale, stąd osiągnięty poziom sprzedaży i wzrost 

o 5% w stosunku do I kwartału 2013 należy uznać za dobry. 

Najistotniejsze czynniki, które wpłynęły na poziom przy-

chodów wypracowanych przez Grupę Kapitałową Platige 

Image w I kwartale 2014 roku to bardzo dobra sprzedaż 

projektów z branży gier komputerowych, których udział 

w przychodach przekroczył 20% w I kwartale 2014 roku, 

utrzymanie na wysokim poziomie sprzedaży w segmencie 

animacji oraz utrzymująca się trudna sytuacja na rynku 

reklamowym. W kolejnych kwartałach Grupa spodziewa 

się poprawy sytuacji na rynku reklamowym i utrzyma-

nia wysokich obrotów w obszarze gier komputerowych. 

W kolejnych kwartałach 2014, do czasu uruchomienia 

kolejnej dużej produkcji animowanej udział segmentu 

animacji w przychodach Grupy będzie niższy ( w porów-

naniu do analogicznych okresów roku 2013.

W I kwartale 2014 przychody na rynku krajowym były 

na niskim poziomie w stosunku do poprzednich kwartałów. 

Przychody z rynku krajowego były niższe o 1,3 mln w sto-

sunku do I kwartału 2013 roku. Spadek ten zrekompenso-

wany został usługami dla klientów zagranicznych, których 

sprzedaż zwiększyła się o 1,9 mln zł. Udział eksportu 

wyniósł 55% i wzrósł z poziomu 41% w I kwartale 2013.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I mARŻA 

NA SPRZEDAŻY

W I kwartale 2014 koszty działalności operacyjnej wynio-

sły 12,4 mln zł tj. o 0,2 mln mniej niż w I kwartale 2013. 

W stosunku do IV kwartału 2013 koszty działalności 

operacyjnej były niższe o 2,5 mln zł.

Kwartalny spadek kosztów o 1,5% rok do roku przy wzro-

ście przychodów o 5% przełożył się na poprawę wyniku 

na sprzedaży w I kwartale 2014, jednakże Grupie nie 

udało się osiągnąć zysku ze sprzedaży. Grupa wykazała 

60 tys. zł straty na sprzedaży w I kwartale 2014. jest 

to wynik znacząco lepszy w porównaniu do I kwartału 

2013 kiedy strata na sprzedaży wyniosła 817 tys. zł.

W stosunku do I kwartału 2013 roku w Grupie Platige 

Image podjęto szereg działań restrukturyzacyjnych i re-

organizacyjnych, które miały wpływ na poziom kosztów 

działalności operacyjnej. Działania te to program redukcji 

kosztów, restrukturyzacja działalności w USA, sprzedaż 

spółki mniam.tv Sp. z o.o. czy rozpoczęcie świadcze-

nia usług dźwiękowych przez juice Sp. z o.o. Powyższe 

działania wpłynęły zarówno na wzrost jak i spadek po-

szczególnych kosztów rodzajowych. Porównując koszty 

działalności operacyjnej w I kwartale 2014 roku w po-

równaniu do I kwartału 2013 roku widać spadek kosztów 

w większości pozycji ( materiały i energia, amortyzacja, 

wynagrodzenia, pozostałe koszty rodzajowe ). Wzrost 

kosztów o 8% odnotowano w pozycji usługi obce. Wzrost 

ten głównie wynika z rozszerzania rozmiaru i przedmiotu 

działalności spółce juice Sp. z o.o.

POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE

W okresie I kwartału 2014 nie wystąpiły istotne wyda-

rzenia mające wpływ na pozostałe przychody i koszty 

operacyjne.
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ZYSK EBITDA

W I kwartale 2014 Grupa Platige Image osiągnęła 661 

tys. zł zysku EBITDA. marża zysku EBITDA wyniosła 5,4%. 

jest to znacząca poprawa w stosunku do I kwartału 2013 

roku, kiedy Grupa wykazała stratę na poziomie EBITDA.

PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE 

W I kwartale 2014 roku Grupa wykazała ujemne saldo 

przychodów i kosztów finansowych w wysokości 62 tys. zł. 

Na kwotę tę składają się głownie odsetki od kredytów 

bankowych w kwocie 67 tys. zł.

W I kwartale 2014 różnice kursowe zrealizowane i niezre-

alizowane nie miały istotnego wpływu na wynik finansowy 

Grupy – różnice dodatnie zbilansowały się z różnicami 

ujemnymi. Zastosowany do wyceny kredytu hipotecznego 

kurs PLN /Euro wyniósł 4,1472 na dzień 31.12.2013 i 4,1713 

na dzień 31.03.2014. 

ZYSK NETTO

W I kwartale 2014 Grupa wykazała stratę netto w wyso-

kości 179 tys. złotych, przy czym strata netto na pozio-

mie jednostkowym Platige Image S.A. wyniosła 151 tys. 

złotych. jest to istotna poprawa w stosunku do wyniku 

netto osiągniętego w I kwartale 2013, kiedy strata netto 

wyniosła 952 tys. złotych. 

BILANS

KAPITAŁ WŁASNY

Na dzień 31.03.2014 kapitał własny wynosił 22,7 mln zł. 

W okresie ostatniego roku w stosunku do 31.03.2013 ka-

pitał własny zwiększył się o 0,51 mln zł.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERmINOWE

Na dzień 31.03.2014 należności krótkoterminowe wyno-

siły 6,7 mln zł i były niższe od stanu na dzień 31.03.2013 

o 1,4 mln zł. W stosunku do ostatniego dnia poprzedniego 

kwartału czyli 31.12.2013 należności krótkoterminowe 

zmniejszyły się o 0,2 mln zł. Branża w której działa spółka 

charakteryzuje się wydłużonymi terminami płatności 

i spółka potrzebuje znacznego zaangażowania środków 

pieniężnych w kapitał obrotowy. I kwartał 2014 był trzecim 

z rzędu kwartałem gdy należności zmniejszały się.

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE

Na dzień 31.03.2014 saldo gotówki wynosiło 0,9 mln zł 

i było niższe od stanu na dzień 31.12.2013 o 0,1 mln zł. 

W stosunku do stanu na 31.03.2013 saldo gotówki zmniej-

szyło się o 2,7 mln złotych.

ZOBOWIĄZANIA DŁUgOTERmINOWE

Na dzień 31.03.2014 roku zobowiązania długoterminowe 

Grupy wynosiły 8,7 mln zł i były wyższe od stanu na dzień 

31.12.2013 o 2 mln zł oraz o 1,5 mln w stosunku do stanu 

na dzień 31.03.2013 zwiększenie zobowiązań długotermi-

nowych wynika ze zwiększenia w I kwartale 2014 kredytu 

inwestycyjnego o 0,6 mln Euro. 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERmINOWE

Na dzień 31.03.2014 zobowiązania krótkoterminowe 

Grupy wynosiły 7,4 mln zł i były niższe od stanu na dzień 

31.12.2013 o 0,3 mln złotych. W stosunku do stanu 

na 31.03.2013 zobowiązania krótkoterminowe wzrosły 

o 0,5 mln zł. W saldzie z dnia 31.03.2014 ujęto krótko-

terminową część kredytu hipotecznego w wysokości 

około 1 mln zł.

Dodatkowo Emitent korzysta z limitu wierzytelności w po-

staci limitu w rachunku bieżącym i kredytu rewolwingo-

wego. Łączny limit do wykorzystania wynosi 3 mln złotych. 

Na dzień 31.03.2014 wykorzystanie limitu wierzytelności 

wynosiło 2 mln zł. Na dzień 31.12.2013 wykorzystanie 

limitu wierzytelności wynosiło 2,1 mln zł ( w tym 0,1 mln 

kredyt rewolwingowy ).
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6 INNOwACYJNOŚĆ w PrZEDSIĘBIOrSTwIE 

INFORmACjE NA TEmAT INICjATYW NASTAWIONYCH 

NA WPROWADZENIE INNOWACYjNYCH ROZWIĄZAŃ 

W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Grupa realizuje program R&D, którego celem jest zwięk-

szenie 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 pipelinem firmy. 

motion capture służy do cyfro wej rejestracji ruchu aktora 

w celu późniejszej obróbki graficznej zarejestrowanego 

materiału. Drugi projekt to tzw. face scaner czyli stano-

wisko do cyfrowej rejestracji szczegółów mimiki twarzy 

w celu ich dalszej obróbki w systemach do animacji kom-

puterowej. Urządzenie zostało bezproblemowo włączone 

w system pracy oraz kilkukrotnie użyte z dużym sukcesem.
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7 STANOwISkO ZArZĄDU ODNOŚNIE 
rEALIZACJI PrOGNOZ FINANSOwYCH 

Spółka oraz Grupa nie publikowały prognoz finansowych na 2014 rok.
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8 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
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