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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 w Wenecji. od 15 lat łączy uni-

kalne know-how wynikające z umiejętności i kompetencji 

zespołu prawie 200 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

34,37 %

JARoSŁAW SAWKo

37,51 %

piotR SiKoRA

33,38 %

piotR SiKoRA

36,90 %

toMASZ BAGiŃSKi

8,19 %

toMASZ BAGiŃSKi

8,89 %

poZoStAli AKCJoNARiUSZE

24,05 %

poZoStAli AKCJoNARiUSZE

16,70 %

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 5 182 857 100,00 % 100,00 %

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 JORK

Jest spółką reprezentującą szeroko pojęte interesy plati-

ge image S.A. w Stanach Zjednoczonych. platige image S.A. 

posiada 100% udziałów.

PLATIGE IMAGE, LLC
SiEdZiBA: NOWY JORK

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 odbyła się 19 czerwca 2014 roku na systemie ioS.



PL ATIgE ImAgE S.A. | Jednostkow y i skonsol idowany r aport k wartalny | i i i k wartał 2014 9 | 39

INFOrMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATrUDNIONYCH 
PrZEZ EMITENTA w PrZELICZENIU NA PEłNE ETATY

W okresie iii kwartału 2014 średnie zatrudnienie wyniosło 

56,01 etatu, a w ii kwartale 2014 57,06 etatu. W analo-

gicznym okresie roku ubiegłego tj. w iii kwartale 2013 

średnie zatrudnienie wynosiło 56,23 etatu.

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 ZA OkrES NArASTAJĄCO ZA OkrES

01.07.2014 r. 
30.09.2014 r.

01.07.2013 r. 
30.09.2013 r.

01.01.2014 r. 
30.09.2014 r.

01.01.2013 r. 
30.09.2013 r.

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 12 610 11 994 39 936 37 139 

i. przychody netto ze sprzedaży produktów 12 610 11 994 39 936 37 139 

ii. Zmiana stanu produktów - - - -

iii. koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki - - - -

iV. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - - - -

B. koszty działalności operacyjnej 13 141 12 845 39 752 37 353 

i. amortyzacja 617 765 1 983 2 351 

ii. Zużycie materiałów i energii 374 490 1 017 1 682 

iii. Usługi obce 5 596 4 218 15 048 12 495 

iV. podatki i opłaty 65 79 180 159 

V. wynagrodzenia 5 899 6 337 19 813 18 397 

Vi. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 381 676 1 189 1 464 

Vii. pozostałe koszty rodzajowe 209 280 522 805 

Viii. wartość sprzedanych towarów i materiałów - - - -

C. Zysk ( strata ) ze sprzedaży ( A-B ) -531 -851 184 -214 

D. Pozostałe przychody operacyjne 31 365 89 382 

i. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  –  – 20 1 

ii. dotacje  – 65  – 81 

iii. inne przychody operacyjne 31 300 69 300 

E. Pozostałe koszty operacyjne 19 536 41 537 

i. strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  – 202  – 202

ii. aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - - -

iii. inne koszty operacyjne 19 334 41 335 

F. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej ( C+D-E ) -519 -1 022 232 -369 
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wYSZCZEGÓLNIENIE

kwArTALNIE ZA OkrES NArASTAJĄCO ZA OkrES

01.07.2014 r. 
30.09.2014 r.

01.07.2013 r. 
30.09.2013 r.

01.01.2014 r. 
30.09.2014 r.

01.01.2013 r. 
30.09.2013 r.

G. Przychody finansowe 9  – 52 10 

i. dywidendy i udziały w zyskach  –  –  –  – 

ii. odsetki  –  – 1 10 

iii. Zysk ze zbycia inwestycji  –  –  –  – 

iV. aktualizacja wartości inwestycji  –  –  –  – 

V. inne 9  – 51  – 

H. koszty finansowe 79 77 296 524 

i. odsetki 79 65 210 180 

ii. strata ze zbycia inwestycji  –  –  –  – 

iii. aktualizacja wartości inwestycji  –  –  –  – 

iV. inne  – 12 86 344 

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

 –  –  –  – 

J. Zysk ( strata ) z działalności gospodarczej ( F+G-H+I ) -589 -1 099 -12 -883 

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

i. Zyski nadzwyczajne  –  –  –  – 

ii. straty nadzwyczajne  –  –  –  – 

L. Odpis wartości firmy 28 30 84 89 

i. odpis wartości firmy – jednostki zależne 28 30 84 89 

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 ) -617 -1 129 -96 -972 

P. Podatek dochodowy -45 -140 27 29 

Q.
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie 
zysku ( zwiększenie straty )

- - - -

r. Zyski ( straty ) mniejszości 48 21 147 275 

S. Zysk ( strata ) netto ( O-P-Q+/-r ) -620 -1 010 -270 -1 276 
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SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SkONSOLIDOwANY BILANS NA 30.09.2014 r.
DANE w T YS. Zł

AkTYwA  30.09.2014 r.  30.09.2013 r.

A. AkTYwA TrwAłE 28 747 28 255 

i. wartości niematerialne i prawne 1 907 1 156 

ii. wartość firmy jednostek podporządkowanych 1 994 2 231 

iii. rzeczowe aktywa trwałe 22 966 23 683 

iV. należności długoterminowe 2 13 

V. inwestycje długoterminowe 1 309 40 

Vi. długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 569 1 132 

B. AkTYwA OBrOTOwE 15 671 17 058 

i. Zapasy 2 356 1 876 

ii. należności krótkoterminowe 9 999 11 233 

iii. inwestycje krótkoterminowe 2 032 2 506 

iV. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 284 1 443 

AkTYwA rAZEM 44 418 45 313 

PASYwA  30.09.2014 r.  30.09.2013 r.

A. kAPITAł ( FUNDUSZ ) włASNY 22 292 21 371 

i. kapitał ( fundusz ) podstawowy 318 318 

ii. należne wpłaty na kapitał podstawowy  –  – 

iii. Udziały ( akcje ) własne  –  – 

iV. kapitał ( fundusz ) zapasowy 23 231 22 709 

V. kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny  –  – 

Vi. pozostałe kapitały ( fundusze ) rezerwowe  –  – 

Vii. różnice kursowe z przeliczenia -37 -153 

Viii. Zysk ( strata ) z lat ubiegłych -950 -227 

iX. Zysk ( strata ) netto -270 -1 276 

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

B. kAPITAłY MNIEJSZOŚCI 2 020 2 453 

C. UJEMNA wArTOŚĆ FIrMY JEDNOSTEk PODPOrZĄDkOwANYCH - -

i. Ujemna wartość firmy – jednostki zależne - -

ii. Ujemna wartość firmy – jednostki współzależne - -

D. ZOBOwIĄZANIA I rEZErwY NA ZOBOwIĄZANIA 20 106 21 489 

i. rezerwy na zobowiązania 365 656 

ii. Zobowiązania długoterminowe 8 024 7 090 

iii. Zobowiązania krótkoterminowe 10 184 9 676 

iV. rozliczenia międzyokresowe 1 533 4 067 

PASYwA rAZEM 44 418 45 313 
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SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZESTAwIENIE ZMIAN  
w SkONSOLIDOwANYM kAPITALE włASNYM

DANE w T YS. Zł

wYSZCZEGÓLNIENIE

kwArTALNIE ZA OkrES NArASTAJĄCO ZA OkrES

01.07.2014 r. 
30.09.2014 r.

01.04.2013 r.
30.09.2013 r.

01.01.2014 r.
30.09.2014 r.

01.01.2013 r.
30.09.2013 r.

i. kapitał ( fundusz ) własny na początek okresu 22 964 22 910 22 735 22 734 

ii. kapitał ( fundusz ) własny na koniec okresu 22 292 21 371 22 292 21 371 

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

22 292 21 371 22 292 21 371 
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SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SkONSOLIDOwANY rACHUNEk PrZEPłYwÓw PIENIĘŻNYCH
Metoda poŚrednia

DANE w T YS. Zł

wYSZCZEGÓLNIENIE

kwArTALNIE ZA OkrES NArASTAJĄCO ZA OkrES

01.07.2014 r.
30.09.2014 r.

01.07.2013 r.
30.09.2013 r.

01.01.2014 r.
30.09.2014 r.

01.01.2013 r.
30.09.2013 r.

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

i. Zysk / strata netto -620 -1 010 -270 -1 276 

ii. korekty razem 1 031 1 010 356 3 257 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I+II ) 411 - 86 1 981 

 B.  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

i. wpływy - - 20 248 

ii. wydatki 863 1 535 1 707 6 185 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( I-II ) -863 -1 535 -1 687 -5 937 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

i. wpływy 1 009 2 048 4 798 2 048 

ii. wydatki 31 130 2 569 772 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( I-II ) 978 1 918 2 229 1 276 

D. Przepływy pieniężne netto razem 526 383 628 -2 680 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym 526 383 630 -2 668 

 – zmiana stanu środków pieniężnych 

z tytułu różnic kursowych
- - 2 11

F. Środki pieniężne na początek okresu 1 154 2 111 1 052 5 174 

G. Środki pieniężne na koniec okresu ( F+D ), w tym 1 680 2 494 1 680 2 494 

 – o ograniczonej możliwości dysponowania  –  –  –  –
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SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

JEDNOSTkOwY rACHUNEk ZYSkÓw I STrAT
wariant porÓwnawCZy

DANE w T YS. Zł

kwArTALNIE ZA OkrES NArASTAJĄCO ZA OkrES

01.07.2014 r.
30.09.2014 r.

01.07.2013 r.
30.09.2013 r.

01.01.2014 r.
30.09.2014 r.

01.01.2013 r.
30.09.2013 r.

A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 11 968 9 938 34 662 31 135

i. przychód ze sprzedaży produktów 11 968 9 938 34 662 31 135

ii. Zmiana stanu produktów  –  –  –  –

iii. koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki  –  –  –  –

iV. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  –  –  –  –

B. koszty działalności operacyjnej 12 136 11 169 34 803 32 267

i. amortyzacja 578 689 1 871 2 065

ii. Zużycie materiałów i energii 326 434 848 1 516

iii. Usługi obce 5 705 3 757 13 492 10 870

iV. podatki i opłaty 58 80 166 154

V. wynagrodzenia 4 949 5 314 16 875 15 538

Vi. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 359 657 1 108 1 408

Vii. pozostałe koszty rodzajowe 161 238 443 716

Viii. wartość sprzedanych towarów i materiałów  –  –  –  –

C. Zysk ( strata ) ze sprzedaży ( A-B ) -168 -1 231 -141 -1 132

D. Pozostałe przychody operacyjne 15 111 74 128

i. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - 20 -

ii. dotacje - 64 - 81

iii. inne przychody operacyjne 15 47 54 47

E. Pozostałe koszty operacyjne 15 121 37 121

i. strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - - -

ii. aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - - -

iii. inne koszty operacyjne 15 121 37 121

F. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej ( C+D-E ) -168 -1 241 -104 -1 125
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kwArTALNIE ZA OkrES NArASTAJĄCO ZA OkrES

01.07.2014 r.
30.09.2014 r.

01.07.2013 r.
30.09.2013 r.

01.01.2014 r.
30.09.2014 r.

01.01.2013 r.
30.09.2013 r.

G. Przychody finansowe 1 - 43 9

i. dywidendy i udziały w zyskach - - - -

ii. odsetki - - - 9

iii. Zysk ze zbycia inwestycji  –  –  –  –

iV. aktualizacja wartości inwestycji  –  –  –  –

V. inne 1 - 43 -

H. koszty finansowe 73 73 289 510

i. odsetki - 65 203 177

ii. strata ze zbycia inwestycji - - - -

iii. aktualizacja wartości inwestycji - - - -

iV. inne 73 8 86 333

I. Zysk ( strata ) z działalności gospodarczej ( F+G-H ) -240 -1 314 -350 -1 626

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

i. Zyski nadzwyczajne  –  –  –  –

ii. straty nadzwyczajne  –  –  –  –

k. Zysk ( strata ) brutto ( I+J ) -240 -1 314 -350 -1 626

L. Podatek dochodowy -88 -187 -70 -244

M.
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 
zysku ( zwiększenia straty )

- - - -

N. Zysk ( strata ) netto ( k-L-M ) -152 -1 127 -280 -1 382
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SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

JEDNOSTkOwY BILANS NA 30.09.2014 r.
DANE w T YS. Zł

AkTYwA  30.09.2014 r.  30.09.2013 r.

A. AkTYwA TrwAłE 30 859 29 952

i. wartości niematerialne i prawne 1 719 942

ii. rzeczowe aktywa trwałe 22 810 22 982

iii. należności długoterminowe - -

iV. inwestycje długoterminowe 5 787 4 909

V. długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 543 1 119

B. AkTYwA OBrOTOwE 12 604 13 949

i. Zapasy 1 149 1 876

ii. należności krótkoterminowe 9 688 9 134

iii. inwestycje krótkoterminowe 847 1 545

iV. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 920 1 394

SUMA AkTYwÓw 43 463 43 901

PASYwA  30.09.2014 r.  30.09.2013 r.

A. kAPITAł ( FUNDUSZ ) włASNY 22 985 20 768

i. kapitał ( fundusz ) podstawowy 318 318

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

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

iV. kapitał ( fundusz ) zapasowy 22 947 21 832

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

Vi. pozostałe kapitały ( fundusze ) rezerwowe - -

Vii. Zysk ( strata ) z lat ubiegłych - -

Viii. wynik finansowy netto roku obrachunkowego -280 -1 382

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

B. ZOBOwIĄZANIA I rEZErwY NA ZOBOwIĄZANIA 20 478 23 133

i. rezerwy na zobowiązania 353 656

ii. Zobowiązania długoterminowe 7 994 7 090

iii. Zobowiązania krótkoterminowe 12 131 11 320

iV. rozliczenia międzyokresowe - 4 067

SUMA PASYwÓw 43 463 43 901



PL ATIgE ImAgE S.A. | Jednostkow y i skonsol idowany r aport k wartalny | i i i k wartał 2014 19 | 39

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZESTAwIENIE ZMIAN 
w JEDNOSTkOwYM kAPITALE włASNYM

DANE w T YS. Zł

wYSZCZEGÓLNIENIE

kwArTALNIE ZA OkrES NArASTAJĄCO ZA OkrES

01.07.2014 r.
30.09.2014 r.

01.07.2013 r.
30.09.2013 r.

01.01.2014 r.
30.09.2014 r.

01.01.2013 r.
30.09.2013 r.

i. kapitał ( fundusz ) własny na początek okresu 23 137 21 896 23 265 21 150

ii. kapitał ( fundusz ) własny na koniec okresu 22 985 20 768 22 985 20 768

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

22 985 20 768 22 985 20 768
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JEDNOSTkOwY rACHUNEk PrZEPłYwÓw PIENIĘŻNYCH
Metoda poŚrednia

DANE w T YS. Zł

wYSZCZEGÓLNIENIE

kwArTALNIE ZA OkrES NArASTAJĄCO ZA OkrES

01.07.2014 r.
30.09.2014 r.

01.07.2013 r.
30.09.2013 r.

01.01.2014 r.
30.09.2014 r.

01.01.2013 r.
30.09.2013 r.

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

i. Zysk ( strata ) netto -152 -1 127 -280 -1 382

ii. korekty razem -249 701 -88 2 963

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I+II ) -401 -426 -368 1 581

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

i. wpływy - - 20 3

ii. wydatki 820 758 1 619 5 265

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( I-II ) -820 -758 -1 599 -5 262

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

i. wpływy 968 2 048 4 541 2 049

ii. wydatki 31 130 2 669 772

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( I-II ) 937 1 918 1 872 1 277

D. Przepływy pieniężne netto razem ( A.III.+B.III+C.III ) -284 734 -95 -2 404

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -284 734 -93 -2 392

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - - 2 11

F. Środki pieniężne na początek okresu 678 800 489 3 938

G. Środki pieniężne na koniec okresu ( F+D ) 394 1 534 394 1 534

– 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

SĄD rEJESTrOwY
sĄd reJonowy dla M. st. warsZawy, Xiii wydZiał 
GospodarCZy kraJoweGo reJestrU sĄdoweGo

MIEJSCOwOŚĆ warsZawa

NUMEr krS 0000389414

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

wany za okres od 1 lipca 2014 r. do 30 września 2014 r. 

natomiast dane porównawcze obejmują okres od 1 lipca 

2013 r. do 30 września 2013 r. Sprawozdania finansowe 

wszystkich jednostek podporządkowanych sporządzone 

zostały za ten sam okres sprawozdawczy, co sprawozda-

nie finansowe jednostki dominującej i 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 podstawy 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 ZASAD 

(POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W SZCZEgÓLNOŚCI ZASAD gRUPOWANIA OPERACJI gOSPODARCZYCH, mETOD 

WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW, DOKONYWANIA ODPISÓW AmORTYZACYJNYCH, USTALANIA WYNIKU FINAN-

SOWEgO, 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.

W raporcie kwartalnym wykazane są zdarzenia gospodar-

cze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Raport kwartalny 

został sporządzony w pełnych tysiącach złotych.

4.2 STOSOwANE ZASADY rACHUNkOwOŚCI

rACHUNEk ZYSkÓw I STrAT

Wynik finansowy za dany okres obejmuje wszystkie osiąg-

nięte i przypadające na rzecz Grupy Kapitałowej przychody 

oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasa-

dami memoriału, współmierności przychodów i kosztów 

oraz ostrożnej wyceny.

przychody i koszty ujmowane są zgodnie z zasadą memo-

riału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie 

od terminu otrzymania lub dokonania płatności.

przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwe, należne 

lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone 

o należny podatek od towarów i usług (VAt).

przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów 

i środków trwałych 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 projektu. przewidywana strata zwią-

zana z wykonaniem usługi ujmowana jest bezzwłocznie 

jako koszt działalności operacyjnej.
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Na wynik finansowy wpływają ponadto::

• pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio 

związane z działalnością w zakresie m.in. zysków ze 

zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji 

wyceny aktywów niefinansowych, otrzymania dotacji, 

objęcia udziałów.

• przychody finansowe z tytułu odsetek, nadwyżki do-

datnich różnic kursowych nad ujemnymi.

• Koszty finansowe z tytułu odsetek, nadwyżki ujemnych 

różnic kursowych nad dodatnimi, aktualizacji wyceny 

zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętego kredytu.

przychody i koszty odsetek ujmowane są w momencie 

ich naliczenia.

Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych 

na dzień powzięcia przez Walne Zgromadzenie Wspólni-

ków spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały 

o podziale zysku, chyba że w uchwale określono innych 

dzień prawa do dywidendy.

PODATEk DOCHODOwY

podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat 

obejmuje łącznie 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.

BILANS

wArTOŚCI NIEMATErIALNE I PrAwNE

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach 

według cen ich nabycia i umarza metodą liniową w okresie 

przewidywanej ekonomicznej użyteczności, przy zastoso-

waniu 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 2,0 tys. złotych do wartości 

2,499 tys. złotych uznawane są jako niskocenne, podlega-

jące jednorazowej amortyzacji, a powyżej wartości 2,5 tys. 

złotych jako wartości niematerialne i prawne podlegające 

amortyzacji według metody liniowej.

poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji 

wartości niematerialnych i prawnych jest przez jednostkę 

weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokony-

wanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.

Wartość firmy, która powstaje w związku z wniesieniem 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa ujmowana jest 

jako składnik wartości niematerialnych. Wartość firmy 

wykazywana jest według cen nabycia skorygowanych 

o ujętą wartość netto (wartość godziwą) nabytych identyfi-

kowalnych aktywów oraz o wartość przejętych zobowiązań 

i należności. Wartość firmy amortyzuje się metodą liniową 

przy zastosowaniu 5% stawki amortyzacyjnej.

Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wyce-

nia się według cen nabycia, pomniejszonych o skumulowane 

odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu 

trwałej utraty wartości.
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ŚrODkI TrwAłE

Środki trwałe ujmuje się w księgach według cen nabycia 

lub kosztów wytworzenia.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz 

środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów 

poniesionych przez jednostkę do dnia wprowadzenia 

do ewidencji, w tym: w okresie budowy, montażu, przy-

stosowania i ulepszenia. do wartości środków zalicza 

się również koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych 

w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe 

pomniejszone o przychody z tego tytułu.

Wartość początkową środków trwałych wprowadzonych 

do ewidencji powiększają koszty jego ulepszenia, pole-

gającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub 

rekonstrukcji, powodujące, że wartość użytkowa tego 

środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną 

przy przyjęciu do używania.

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową zgodnie 

z okresem ich ekonomicznej użyteczności.

okres ten jest zgodny ze stawkami wynikającymi z usta-

wy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym 

od osób prawnych. W stosunku do inwestycji w obcych 

środkach trwałych odpis amortyzacyjny ustala się zgodnie 

z Art. 32 ust. 2 pkt 4 Ustawy o Rachunkowości, tj. zgodnie 

z okresem obowiązywania umowy.

Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesią-

cu 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  ____________________________________  2,5-27%

• urządzenia techniczne i maszyny  ___________10-30%

• 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 na-

stępnych latach odpisów amortyzacyjnych.

Na dzień bilansowy środki trwałe wycenianie w cenie naby-

cia lub koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej 

( po aktualizacji wyceny składników majątku ), pomniej-

szonych o skumulowane umorzenie a także o dokonane 

odpisy z tytułu utraty wartości.

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 handlowych. 

do inwestycji zalicza się w szczególności aktywa finan-

sowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne 

i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz 

są posiadane w celu osiągnięcia w/w korzyści.

Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 

i inne inwestycje nie stanowiące aktywów finansowych 

wycenia się na dzień bilansowy według ceny ich nabycia 

pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty 

ich wartości.

Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych za-

liczone do aktywów trwałych wycenia się metodą praw 

własności.

LEASING FINANSOwY

W bilansie ujmowane są obce środki trwałe i wartości 

niematerialne i prawne stanowiące przedmioty leasingu, 

w przypadku, gdy z umowy wynika przeniesienie zasad-

niczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu 

posiadania aktywów.
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ZAPASY

Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów 

wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto 

na dzień bilansowy.

NALEŻNOŚCI I ZOBOwIĄZANIA

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 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.

Na dzień bilansowy wyrażone w walutach obcych wartości 

wycenia się po kursie średnim ustalonym dla danej waluty 

przez Narodowy Bank polski na ten dzień.

ŚrODkI PIENIĘŻNE

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wykazuje się 

w wartości nominalnej.

Wyrażone w walutach obcych środki wycenia się na dzień 

bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty 

przez Narodowy Bank polski na 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 tworzone są na pewne lub o dużym stopniu 

prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których 

kwotę można w sposób uzasadniony i wiarygodny osza-

cować, Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych 

kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat 

nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przy-

szłe zobowiązania się wiążą.

Rezerwy tworzone są między innymi na poniższe tytuły:

• odprawy emerytalno-rentowe,

• niewykorzystane urlopy,

• roszczenia gwarancyjne,

• koszty usług obcych.

rEZErwY I AkTYwA Z TYTUłU ODrOCZONEGO 

PODATkU DOCHODOwEGO

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.

Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku docho-

dowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem 

własnym, odnosi się na kapitał własny.
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wYCENA TrANSAkCJI w wALUTACH OBCYCH

transakcje walutowe ujmuje się w księgach rachunkowych 

na dzień ich przeprowadzenia po kursie:

• faktycznie zastosowanym w przypadku sprzedaży lub 

kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub 

zapłaty zobowiązań;

• średnim ustalonym dla danej waluty przez prezesa NBp 

na dzień poprzedzający datę wystawienia dokumentu 

w pozostałych przypadkach, a w tym w ewidencji 

kosztów lub przychodów, a także gdy do otrzymanych 

należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe 

uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty 

w danym dniu.

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 wytworze-

nia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny 

nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środ-

ków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych 

i prawnych.

rACHUNEk PrZEPłYwÓw PIENIĘŻNYCH
Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się metodą pośrednią.

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.
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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.

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 

dokonanych przez Spółkę celem nabycia instrumentów 

kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie 

następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obro-

cie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji – także 

w obrocie wtórnym.

pożyczki udzielone i należności własne wycenia się 

w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady 

ostrożności. 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. 
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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 w kwocie 

wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

Wszystkie zobowiązania finansowe wprowadza się 

do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia kontraktu

rACHUNkOwOŚĆ ZABEZPIECZEŃ

Spółki z Grupy kapitałowej nie stosują rachunkowości 

zabezpieczeń.

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 za-

leżne 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 

wobec zasad z ubiegłego roku.
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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 KApitA-

ŁoWĄ plAtiGE iMAGE W iii KWARtAlE 2014.

wAr THUNDEr

platige image S.A. stworzyła cinematic do gry „War thun-

der” dla dewelopera gier Gaijin Entertainment. War thun-

der to szczegółowy i spersonalizowany symulator pola 

walki, którego akcja rozgrywa się podczas ii wojny świa-

towej. podczas prac nad cinematikiem studio korzystało 

z rozwijanej przez siebie technologii cyfrowego aktora.

Wyreżyserowany przez damiana Nenowa film miał premie-

rę podczas targów Gamescom w Kolonii – jednych z naj-

większych na świecie targów poświęconych branży gier.
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SEGMENT rEkLAMOwY

Na rynku reklamowym, w iii kwartale 2014 roku platige 

image S.A. produkowała lub zrealizowała postprodukcję 

kilkunastu bardzo dobrze przyjętych przez opinię pub-

liczną kampanii reklamowych. Były to reklamy m.in. dla 

marek: Żubr, UpC, pyralgina, Żabka, orange, t-Mobile 

i lotos. Stworzono także spoty przeznaczone na rynki 

zagraniczne m.in. dla marek: pripravka, Kellogg’s, Castrol, 

Nestle, terra Nostra.

Wchodzący w skład struktur Emitenta, dział platige post, 

nieustannie zacieśnia współpracę z dotychczasowy-

mi kontrahentami m.in. Novartis, polpharma oraz p&G 

i realizuje nowe projekty. Z kolei dział specjalizujący się 

w produkcji zdjęciowej wykonał kilka projektów m.in. dla 

sieci handlowej Biedronka.

Spółka przygotowała także czołówki dla kanału tVN Style 

oraz dla polskiego instytutu Sztuki Filmowej. W okresie 

objętym niniejszym raportem Emitent rozpoczął prace 

nad czołówką do najnowszego serialu HBo pt. „Wataha” 

i wieloma kampaniami reklamowymi, w tym dla: Virgin 

Mobile czy danio, które trafiły do emisji dopiero po za-

kończeniu iii kwartału.
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SIGGrAPH 2014

podczas SiGGRApH 2014, największej światowej konfe-

rencji poświęconej animacji komputerowej i grafice 3d, 

w sekcji dailies, skupiającej się na najoryginalniejszych 

animacjach 3d, zaprezentowane zostały dwa projekty 

platige image S.A. wykonane na zlecenie niemieckiego 

dewelopera gier Crytek do gry „Ryse: Son of Rome” zre-

alizowane w poprzednich kwartałach.

NAGrODY BrIEF „25 MArEk DLA POLSkI”

dla uczczenia 25-lecia wolnej polski magazyn „Brief” 

opracował zestawienie „25/25 lat: Marki dla polski”, 

które prezentuje 75 polskich marek o największym 

potencjale do budowania silnej marki naszego kraju. 

Spółka platige image została przez magazyn doceniona 

i zaliczona do grona najlepszych polskich marek. W kate-

gorii „ludzie” wyróżniony został związany z platige image 

reżyser – tomasz Bagiński.

INNE

ponadto w iii kwartale trwały intensywne prace nad 

wieloma projektami, które ukazały się już lub będą miały 

swoją premierę w iV kwartale 2014 r. projekty, które miały 

już swoją premierę to między innymi: reklama dla firmy 

Nike, spot dla Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz intro 

do najnowszej części gry „Wiedźmin” produkowanej przez 

studio Cd projekt Red.
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GrUPA kAPITAłOwA

PLATIgE FILmS SP. Z O.O.

platige Films Sp. z o.o. kontynuowała prace nad adaptacją 

książki Ryszarda Kapuścińskiego „Jeszcze dzień życia”. 

Film „Another day of life” będzie pierwszym w historii 

firmy pełnometrażowym filmem animowanym.

Spółka ogłosiła rozpoczęcie prac nad dewelopmentem 

pełnometrażowego filmu „Wiedźmin” na podstawie pro-

zy Andrzeja Sapkowskiego w związku z ubieganiem się 

o dofinansowanie dewelopmentu przez polski instytut 

Sztuki Filmowej. informacja o nowej produkcji spotkała 

się z dużym zainteresowaniem fanów książek Andrzeja 

Sapkowskiego.

JUICE SP. Z O.O.

iii kwartał 2014 to kolejny kwartał w którym w Juice 

odnotowuje wzrost przychodów. Największy wzrost, w sto-

sunku do poprzednich kwartałów, został odnotowany 

w obszarze post-produkcji dźwiękowej. Nowe stanowi-

sko realizatorskie zwiększyło możliwości świadczenia 

usług. W czasie ostatnich miesięcy w ramach studia 

zrealizowano m.in. udźwiękowienie zrealizowanego przez 

platige image S.A. projektu „Ambition“, a także trailera 

do filmu „Bogowie“ oraz kolejne projekty dla Cd projekt 

REd do najnowszej edycji gry „Wiedźmin”.

W pozostałych obszarach biznesowych zanotowano 

stabilny wzrost liczby zleceń, w tym przede wszystkim 

w obszarze obsługi webdesign firm bettingowych oraz 

animacji 3d.

Jednym z celów biznesowych spółki na najbliższe kwartały 

jest zdobycie klientów z rynku niemieckiego.

PLASTIC SP. Z O.O.

plastic Sp. z o.o. podobnie jak w poprzednich kwartałach 

kontynuowała prace nad projektem gry dla jednego z naj-

większych 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

KWARtAlNiE W oKRESiE 

01.07.2014 – 30.09.2014

W okresie iii kwartału 2014 roku Grupa Kapitałowa pla-

tige image zrealizowała łączne przychody o wartości 

12,6 mln zł, tj. o 5,1 % więcej w stosunku do analogicznego 

okresu roku 2013, kiedy to wyniosły 12,0 mln zł. W po-

równaniu do poprzedniego kwartału kalendarzowego tj. 

do ii kwartału 2014 przychody ze sprzedaży są niższe 

o 2,4 mln zł, co stanowi spadek o 16% Niższe przychody 

w stosunku do ii kwartału 2014 wynikają z faktu, że w ii 

kwartale Grupa ukończyła wiele projektów realizowanych 

od początku roku.

pod względem osiągniętych przychodów ze sprzedaży 

iii kwartał 2014 był dobry dla Grupy platige image. po-

mimo, że osiągnięte przychody są niższe od wyników 

osiągniętych w najlepszych pod względem sprzedaży 

kwartałach, biorąc pod uwagę okres wakacyjny należy 

uznać je za zadowalające.

przychody ze sprzedaży krajowej wyniosły w iii kwartale 

2014 roku 5,7 mln zł i były o 29,2% wyższe w stosunku 

do iii kwartału 2013 oraz o 31,2% niższe w stosunku 

do ii kwartału 2014. W stosunku do ubiegłego roku w iii 

kwartale 2014 Grupa odnotowała bardzo dobre wyniki ze 

sprzedaży krajowej. Sprzedaż krajowa poprawia się za-

równo u Emitenta jak i w spółkach zależnych. Jest to efekt 

rozwoju nowych usług dla klientów z branży reklamowej 

tj. usług z zakresu produkcji reklam i usług związanych 

z dźwiękiem. Kwartalna sprzedaż krajowa w porównaniu 

do poprzedniego kwartału kalendarzowego jest niższa 

o 2,6 mln złotych. Spadek ten wynika głównie z sezonowo 

niższej sprzedaży Emitenta.

przychody eksportowe wyniosły 6,9 mln złotych i były 

niższe o 8,9% w stosunku do iii kwartału 2013 roku. 

W stosunku do ubiegłego kwartału przychody ekspor-

towe wzrosły o 2,8% tj. o 189 tys. złotych. Na sprzedaż 

eksportową w 2013 roku największy wpływ miały dwa duże 

kontrakty realizowane dla Kataru. W iii kwartale 2014 

obszary, które miały największy wpływ na zastąpienie 

eksportu do Kataru to cinematiki, silny eksport reklamy, 

projekty sceniczne i film „Ambition” zrealizowany dla 

Europejskiej Agencji Kosmicznej.

W UJĘCiU NARAStAJĄCYM W oKRESiE 

01.01.2014 – 30.09.2014

W okresie 01.01.2014 – 30.09.2014 przychody Grupy Kapi-

tałowej platige image wyniosły 39,9 mln zł i były większe 

o 7,5% w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku, 

kiedy wyniosły 37,1 mln zł.

przychody Grupy zrealizowane w analizowanym okresie 

dla klientów krajowych wyniosły 19,6 mln zł i były wyższe 

o 2,3 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu 

2013 roku.

przychody eksportowe w okresie 01.01.2014 – 30.09.2014 

wzrosły o 0,5 mln zł i osiągnęły wartość 20,4 mln zł. 

Wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku 

wyniósł 2,3%.

Udział eksportu w przychodach ogółem wyniósł 51,0% i był 

o 3 pkt % niższy w stosunku do analogicznego okresu 

2013 roku.
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KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 

I mARŻA NA SPRZEDAŻY

KWARtAlNiE W oKRESiE 

01.07.2014 – 30.09.2014

W iii kwartale 2014 roku koszty działalności operacyjnej 

zmniejszyły się o 7,7% w stosunku do ii kwartału 2014 

roku. Ze względu na fakt, że kwartalne przychody w iii 

kwartale 2014 w stosunku do poprzedniego kwartału 

były niższe o 16% kwartalna marża na sprzedaży wyniosła 

–4,2% i spadła z poziomu 5,2% w ii kwartale 2014. W ana-

logicznym okresie roku ubiegłego, tj. w iii kwartale 2013 

roku marża na sprzedaży wyniosła –7,1%.

W okresie iii kwartału 2014 roku koszty działalności 

operacyjnej wzrosły o 2,3% do 13,1 mln zł w stosunku 

do iii kwartału 2013 roku, kiedy to wyniosły 12,8 mln zł 

oraz zmniejszyły się o 1,1 mln zł czyli 7,7% w stosunku 

do poprzedniego kwartału.

Na kwartalny wzrost kosztów operacyjnych o 0,3 mln zł 

w ujęciu rok do roku największy wpływ miały wzrost kosz-

tów usług obcych o 1,4 mln zł. Koszty zużycia materiałów 

i energii oraz koszty amortyzacji zmniejszyły się łącznie 

o 0,3 mln zł. Koszty wynagrodzeń wraz z obciążeniami 

zmniejszyły się o 0,7 mln zł. W ostatnich kwartałach projekty 

realizowane przez Grupę platige image w większym stopniu 

wymagają zakupu usług obcych. projekty te to głównie 

obszar produkcji zdjęciowej i postprodukcji dźwięku.

W UJĘCiU NARAStAJĄCYM W oKRESiE 

01.01.2014 – 30.09.2014

W okresie 01.01.2014 – 30.09.2014 marża na sprzedaży 

wyniosła 0,5% i wzrosła z ujemnego poziomu – 0,6% w 2013. 

Wzrost ten jest rezultatem wzrostu kosztów działalności 

operacyjnej o 6,4%, przy wzroście przychodów o 7,5%.

W 2014 roku, w okresie 3 kwartałów zakończonych 

30.09.2014, łączne koszty działalności operacyjnej wy-

niosły 39,8 mln zł i były o 2,4 mln zł wyższe niż w analogicz-

nym okresie 2013 roku kiedy osiągnęły poziom 37,4 mln 

złotych. Wzrost kosztów operacyjnych w analizowanym 

okresie wyniósł 6,4%.

Największy udział w kosztach operacyjnych mają koszty 

wynagrodzeń (wraz z narzutami) oraz koszty usług obcych, 

których łączna wartość wyniosła 36,0 mln zł w okresie 

3 kwartałów zakończonych 30.09.2014 oraz 32,4 mln zł 

w analogicznym okresie w 2013, a ich udział w kosztach 

działalności wyniósł odpowiednio 90,7% w 2014 i 86,6% 

w 2013. Wzrost kosztów osobowych i usług obcych wyniósł 

3,7 mln zł jest głównym czynnikiem powodującym wzrost 

kosztów ogółem. pozostałe koszty rodzajowe były niższe 

niż przed rokiem.

POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE

W iii kwartale 2014 roku Grupa nie odnotowała istotnych 

przychodów i kosztów operacyjnych.

ZYSK EBITDA

W iii kwartale 2014 Grupa platige image osiągnęła 97,2 

tys. zł zysku EBitdA. Marża zysku EBitdA wyniosła 1 %. 

W iii kwartale roku 2013 Grupa wykazała stratę na po-

ziomie EBitdA w wysokości 260 tys. złotych. W stosunku 

do zysku EBitdA wypracowanego w ii kwartale 2014 zysk 

EBitdA wypracowany w iii kwartale 2014 jest mniejszy 

o 1,4 mln złotych.

W okresie 01.01.2014 – 30.09.2014 zysk EBitdA wyniósł 

2,2 mln zł, a marża zysku EBitdA 5,5%. Zysk EBitdA jest 

wyższy o 0,2 mln zł w stosunku do okresu 01.01.2013 – 

30.09.2013 przy czym marża zysku EBitdA wzrosła o 0,2 

pkt % z 5,3%.

PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE

W iii kwartale 2014 roku Grupa wykazała ujemne saldo 

przychodów i kosztów finansowych w wysokości 69,5 

tys. zł. Na kwotę tę składają się głownie odsetki od kre-

dytów bankowych w kwocie 79 tys.

W okresie 01.01.2014 – 30.09.2014 roku Grupa zanotowała 

ujemne saldo przychodów i kosztów finansowych w wyso-

kości 244,3 tys. zł. Saldo to wynika głównie z zapłaconych 

odsetek od kredytów bankowych w wysokości 210 tys. zł 

oraz zrealizowanych i niezrealizowanych różnic kursowych 

i kosztów obsługi faktoringu.
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Zastosowany do wyceny wierzytelności z tytułu kredytu 

w walucie obcej kurs Euro to 4,1755 na 30.09.2014 oraz 

4,1472 na 31.12.2013.

ZYSK NETTO

W iii kwartale 2014 Grupa wykazała stratę netto w wyso-

kości 620,3 tys. złotych i jest to wynik o 390 tys. złotych 

lepszy niż w iii kwartale 2013 roku, kiedy to strata 

wyniosła 1 mln zł. W ii kwartale 2014 Grupa wypracowała 

530 tys. zł zysku netto.

W okresie 01.01.2014 – 30.09.2014 Grupa platige image 

wykazała stratę netto w wysokości łącznie 270,2 tys. zł. 

Jest to istotna poprawa w stosunku do ubiegłego roku, 

kiedy to skonsolidowana strata wyniosła 1,3 mln złotych.

BILANS

KAPITAŁ WŁASNY

Na dzień 30.09.2014 kapitał własny wynosił 22,3 mln zł 

i w stosunku do stanu na dzień 30.09.2013 wzrósł o 0,9 mln 

złotych. W okresie iii kwartału 2014 roku kapitał własny 

zmniejszył się o 672 tys. złotych. Zmiana kapitału własne-

go w analizowanym okresie wynika głównie z rozliczenia 

wyniku wypracowanego w 2013 i w 2014 r.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERmINOWE

Na dzień 30.09.2014 należności krótkoterminowe wyno-

siły 10 mln zł i były niższe od stanu na dzień 30.09.2013 

o 1,2 mln zł. W stosunku do 30.06.2014 należności krótko-

terminowe zwiększyły się o 0,9 mln zł. Wzrost należności 

w ciągu ostatniego kwartału wynika ze zwiększonej sprze-

daży w ii kwartale 2014 roku i wydłużonych terminach 

płatności od klientów. Emitent aktywnie monitoruje 

poziom należności, aby ograniczać ich przeterminowanie 

i ryzyko nieściągalności. Branża, w której Grupa realizuje 

największe obroty, charakteryzuje się wydłużonymi ter-

minami płatności.

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE

Na dzień 30.09.2014 saldo gotówki wynosiło 1,7 mln zł 

i było niższe od stanu na dzień 30.09.2013 o 0,8 mln zł. 

W stosunku do stanu na 30.06.2014 saldo gotówki zwięk-

szyło się o 0,5 mln zł.

ZOBOWIĄZANIA DŁUgOTERmINOWE

Na dzień 30.09.2014 zobowiązania długoterminowe Gru-

py wynosiły 8,0 mln zł i były wyższe od stanu na dzień 

30.09.2013 o 0,9 mln zł. Zwiększenie wartości zobowiązań 

długoterminowych wynika ze zwiększenia kwoty kredytu 

hipotecznego w i kwartale 2014 roku. W stosunku do sta-

nu na dzień 30.06.2014 zobowiązania długoterminowe 

zmniejszyły się o kwotę 0,3 mln zł.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERmINOWE

Na dzień 30.09.2014 zobowiązania krótkoterminowe wyno-

siły 10,1 mln zł i były wyższe od stanu na dzień 30.09.2013 

o 0,5 mln zł. W stosunku do stanu na 30.06.2014 zobowią-

zania krótkoterminowe zwiększyły się o 1,5 mln zł. W sal-

dzie zobowiązań krótkoterminowych kwota ok. 1 mln zł 

stanowi krótkoterminową część kredytu hipotecznego.

dodatkowo, Emitent korzysta z limitu wierzytelności 

w postaci limitu w rachunku bieżącym i kredytu rewol-

wingowego. Łączny limit do wykorzystania wynosi 3 mln 

złotych. Na dzień 30.09.2014 wykorzystanie limitu wie-

rzytelności wynosiło 2,84 mln zł.

Na dzień 30.06.2014 wykorzystanie limitu wierzytelności 

wynosiło 1,6 mln zł. Na dzień 31.03.2014 wykorzystanie 

limitu wierzytelności wynosiło 2,0 mln.
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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 kosztu, niezbędnego do wyprodukowania 

filmów animowanych przy najwyższej jakości wymaganej 

przez projekt.

W iii kwartale 2014 roku realizowane były dwa projekty. 

prace nad pełnym wykorzystaniem i zintegrowaniem 

stanowiska motion capture z pipelinem firmy. Motion 

capture służy do cyfrowej rejestracji ruchu aktora w celu 

późniejszej obróbki graficznej zarejestrowanego mate-

riału. drugi projekt to tzw. face scanner czyli stanowisko 

do cyfrowej rejestracji szczegółów mimiki twarzy w celu 

ich dalszej obróbki w systemach do animacji kompu-

terowej. Urządzenie zostało bezproblemowo włączone 

w system pracy oraz kilkukrotnie użyte z dużym sukcesem 

w poprzednich kwartałach. W iii kwartale 2014 trwały 

prace nad rozbudową systemu.

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.

PODPISY CZłONkÓw ZArZĄDU

 Jarosław Sawko Piotr Sikora
 wiCepreZes ZarZĄdU wiCepreZes ZarZĄdU

 Arkadiusz Dorynek
 CZłonek ZarZĄdU

WARSZAWA
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