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LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY 

Warszawa, 21 marca 2017 r. 

Szanowni Akcjonariusze, 

przekazujemy na Wasze ręce sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2016. 
Stanowi ono podsumowanie wyników finansowych oraz przedstawia najważniejsze dla Grupy wydarzenia 
ubiegłego roku. We wszystkich obszarach naszej działalności Grupa realizowała ambitne projekty, pracując 
nad zwiększeniem rozpoznawalności marki Platige Image na rynkach zagranicznych oraz umocnieniem 
swojej pozycji na rynku polskim. 

Dla Grupy Kapitałowej Platige Image był to kolejny wymagający rok. Jesteśmy szczególnie zadowoleni z 
efektów decyzji podjętych w latach ubiegłych. Mamy tu przede wszystkim na myśli rozwój kompetencji 
naszych zespołów grafików oraz nowoczesnych technologii do produkcji cinematików; integrację pionową 
usług dla branży reklamowej, a więc:  produkcji, postprodukcji i realizacji dźwięk u oraz udoskonalenie 
technologii stereoskopowej wykorzystywanej w scenografii w ramach autorskiej koncepcji  3D Live 
Theater . W 2016 roku utworzone zostały także studio produkcyjne Dobro oraz studio Fish Ladder 
zajmujące się tworzeniem i realizacją kreatywnych strategii i rozwiązań dla nauki, sztuki i biznesu. 

W 2016 roku, wizytówką Grupy Platige Image były m.in.: największy w historii polskiego rynku projekt 
content brandingowy Legendy Polskie dla Grupy Allegro, kilkanaście dużych projektów animacyjnych dla 
branży gier video i parków rozrywki, musicale „Sky” dla Theater Amsterdam i „Piotruś Pan” dla Teatru 
Muzycznego w Gdyni oraz kilkadziesiąt projektów reklamowych stworzonych dla największych polskich 
oraz międzynarodowych marek. Dużym sukcesem okazała się gra „Bound” wyprodukowana na konsole 
Playstation, oraz jej rozszerzona wersja przeznaczona na konsole Playstation VR. Zrealizowaliśmy także 
dwie uroczystości otwierające finały Ligi Europy UEFA oraz Superpucharu Europy UEFA.  

Film „Ambition – Epilogue” oraz projekt Rosetta VR to kontynuacja rozpoczętej w 2014 roku współpracy z 
Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), dla której zrealizowaliśmy film na zakończenie misji sondy Rosetta.  

W ubiegłym roku rozwijaliśmy produkcje własne m.in.: pełnometrażowe filmy animowane “Another Day of 
Life” oraz “Fatima”. W USA kontynuowane są rozmowy ze strategicznymi  partnerami do projektu 
filmowego „Wiedźmin”. 

Projekty i ich twórcy corocznie zdobywają najbardziej prestiżowe nagrody w swoich branżach. W 2016 
roku były to nagrody Animago, Animayo, KTR, Mixx Awards; nagrody na festiwalach filmowych: Sundance, 
Camerimage, Fantasport, a także „Paszport Polityki” dla Michała Staniszewskiego w kategorii „Kultura 
Cyfrowa”. 

Plany na 2017 rok zakładają dalszy rozwój Grupy. Koncentrujemy się na innowacyjnych technologiach, 
które zastosujemy w naszych kolejnych projektach. Eksplorujemy nowe rynki, poszukujemy nowych 
możliwości rozwoju. Jesteśmy przekonani, że w 2017 pokażemy kolejne produkcje, które zadowolą 
najbardziej wymagających odbiorców. 

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym sprawozdaniem finansowym. 

Z poważaniem, 
Zarząd Platige Image S.A.. 
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Rok zakończony Rok zakończony Rok zakończony Rok zakończony 

 

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 

 

w tys. PLN w tys. EUR 
          

Przychody ze sprzedaży 89 007                  69 938                  20 341                16 712     

Koszty działalnosci operacyjnej                 84 537                  66 486                  19 320                15 888     

Zysk na sprzedaży                   4 470                    3 452                    1 068                     825     
          

Pozostałe przychody operacyjne                      171                       499     39                 119     

Pozostałe koszty operacyjne                      957                       793     219                 189     

Zysk z działalności operacyjnej                   3 684                    3 158                       880                     755     
          

Przychody finasowe                        72                         78     16                   19     

Koszty finansowe                   1 129                       716     258                 171     
          

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

- 293                           -     - 67                     -     

          

Odpis wartości firmy                      112                       112     26                   27     

Odpis wartości firmy                          -                           -     0                     -     
          

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

                         -                           -     0                     -     

          

Zysk brutto                   2 222                    2 408                       546                     575     
          

Podatek dochodowy                      562                       617     128                 147     

Zyski (straty) mniejszości                      508                       128     116                   31     
          

Zysk netto                   1 152                    1 663     263                 397     
          

EBITDA                   6 971                    5 755     1 593              1 375     

Wykorzystano średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP dla EUR obowiązujących na ostatni 
dzień każdego zakończonego miesiąca roku okresie sprawozdawczym: 

1 EUR = 4,3757 PLN w 2016 oraz 1 EUR = 4,1848 PLN w 2015  
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  31 grudnia 2016 31 grudnia 2015 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015 

   w tys. PLN   w tys. EUR  

  
 

  
 

  

Aktywa trwałe                 28 409                  29 463                    6 422                  6 914     

Wartości niematerialne i prawne                   1 360                    1 878                       307                     441     

Wartość firmy jednostek 
podporządkowanych                          -                    1 854                           -                     435     

Rzeczowe aktywa trwałe                 24 317                  24 118                    5 497                  5 660     

Należności długoterminowe                          2                           2                           0                         0     

Inwestycje długoterminowe                      106                       443                         24                     104     

Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe                   2 624                    1 168                       593                     274     

          

Aktywa obrotowe                 30 951                  22 887                    6 656                  5 371     

Zapasy                   7 563                    4 840                    1 710                  1 136     

Należności krótkoterminowe                 13 649                  13 339                    3 085                  3 130     

Inwestycje krótkoterminowe                   1 637                    2 000                       370                     469     

Pozostałe aktywa obrotowe                   6 599                    2 708                    1 492                     635     

UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE                   1 503                             -                         -     

          

AKTYWA RAZEM                 59 360                  52 350                  13 078                12 284     

          

Kapitał własny                 25 684                  24 300                    5 806                  5 702     

Kapitały mniejszości                      256                    2 699                         58                     633     

Zobowiązania długoterminowe                   7 243                    6 773                    1 637                  1 589     

Zobowiązania krótkoterminowe                 17 221                  12 687                    3 893                  2 977     

Rezerwy na zobowiązania i 
rozliczenia międzyokresowe                   8 956                    5 891                    2 024                  1 382     

          

PASYWA RAZEM                 59 360                  52 350                  13 418                12 284     

Wykorzystano średni kurs EUR/PLN publikowany przez NBP i obowiazujący odpowiednio: 
w dniu 30.12.2016 i w dniu 31.12.2015 
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1. Oświadczenie Zarządu 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zarząd jednostki dominującej zapewnił 
sporządzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, przedstawiającego rzetelnie i jasno 
wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2016 
jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016. Przy sporządzeniu 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd jednostki dominującej zapewnił wybór właściwych 
zasad wyceny oraz sporządzenia sprawozdania finansowego. 

Na skonsolidowane sprawozdanie finansowe składają się: 

• wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 

• skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów 
wykazuje sumę 59.360 tys. złotych; 

• skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 
wykazujący zysk netto w kwocie 1.152 tys. złotych; 

• skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 
r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 217 tys. złotych; 

• zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 
2016 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.384 tys. złotych; 

• dodatkowe informacje i objaśnienia. 

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Spółki z Grupy 
Kapitałowej będą kontynuowały w dającej się przewidzieć przyszłości działalność gospodarczą w 
niezmniejszonym istotnie zakresie, co jest zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Zarząd jednostki 
dominującej ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości 
określonych przepisami prawa. 

Piotr Sikora  
Prezes Zarządu 

 

 

Jarosław Sawko  
Wiceprezes Zarządu 

Arkadiusz Dorynek  
Członek Zarządu 

 

Marcin Kobylecki 
Członek Zarządu 
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2. Wprowadzenie do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego 

Nazwa jednostki dominującej, adres siedziby, przedmiot działalności oraz numer w rejestrze sądowym 

Jednostką dominującą jest: PLATIGE IMAGE S.A. 

Dane adresowe 

Firma Platige Image S.A. 
Adres siedziby 02-634 Warszawa, ul Racławicka 99 
Telefon ( 48 ) 22 844 64 74 
Fax ( 48 ) 22 898 29 01 
Adres strony internetowej inwestor.platige.com 
Adres e-mail ir@platige.com 
 
REGON 142983580 
NIP  524 20 14 184 
Sąd rejestrowy:  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gosp. KRS 

Numer KRS:  0000389414 

Podstawowy przedmiot działalności to: 

• PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmami, nagrań wideo i programów telewizyjnych 
• PKD 59.12D ziałalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programów 

telewizyjnych 

Okres objęty skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 
grudnia 2016 r. Dane porównawcze obejmują okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015r. i są danymi 
skonsolidowanego sprawozdania spółki dominującej. Sprawozdania finansowe wszystkich jednostek 
podporządkowanych sporządzone zostały za ten sam okres sprawozdawczy, co sprawozdanie finansowe 
jednostki dominującej, przy zastosowaniu spójnych zasad rachunkowości. 

  

mailto:ir@platige.com
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Opis Grupy Kapitałowej 

Struktura Grupy Kapitałowej na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania przedstawia się następująca: 

 

Grupa Kapitałowa obejmuje nastepujące podmioty:  

1. jednostkę dominującą PLATIGE IMAGE S.A.  adres: ul. Racławicka 99, 02-634 Warszawa 

2. jednostkę zależną PLASTIC sp. z o.o.   adres: ul. Obywatelska 102/104, 94-104 Łódź.  
Emitent posiada 51% kapitału jednostki zależnej 

3. jednostkę zależną PLATIGE US, INC.   adres: 33 West 19th Street, 4th Floor, New York 
10011; USA.  Emitent posiada 100% kapitału jednostki zależnej 

4. jednostkę zależną PLATIGE FILMS sp. z o.o.  adres: ul. Racławicka 99, 02-634 Warszawa 
Emitent posiada 100% kapitału jednostki zależnej 

5. jednostkę zależną MORCORE sp. z o.o.  adres: ul. Racławicka 99, 02-634 Warszawa  
Emitent posiada 100% kapitału jednostki zależnej. Spółka Morcore Sp. z o.o. złożyła w Sądzie 
Rejestrowym wniosek o zmianę nazwy na Dobro sp. z o.o. oraz rejestrację podwyższenia kapitału 
zakładowego.  Po rejestracji zmian Platige Image posiadać będzie 75% udziałów, a pozostałe 25% 
posiadać będzie Sebastian Pańczyk. 

6. jednostkę stowarzyszoną VIVID GAMES S.A. s.k.a. adres: ul. Słowackiego 1 85-008 Bydgoszcz 
Emitent posiada 42,5% kapitału jednostki stowarzyszonej 

7. jednostkę pośrednio zależną PLATIGE IMAGE, LLC  adres: 33 West 19th Street, 4th Floor, 
New York 10011; USA kontrola PlatigeUS, Inc 100% 

8. jednostkę pośrednio zależną PLATIGE FILMS, LLC adres: 33 West 19th Street, 4th Floor, New York 
10011; USA kontrola PlatigeUS, Inc 100% 

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

• spółka Morcore sp. z o.o. została wyłączona ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 
2016 na podstawie art. 58 ust 1 Ustawy o Rachunkowosci1.  W 2016 roku spółka Morcore sp. z o.o. 
nie podjęła działalności gospodarczej.  

                                                             
1 Art. 58. 1. Konsolidacją można nie obejmować jednostki zależnej, jeżeli dane finansowe tej jednostki są nieistotne dla realizacji obowiązku 
określonego w art. 4 ust. 1 
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Czas działania jednostek z Grupy Kapitałowej 

Zgodnie z umową czas trwania działalności spółek z Grupy Kapitałowej jest nieograniczony.  

Założenie kontynuacji działalności 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości. 
Spółki uważają, że nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nie 
działalności. 

Wskazanie, czy w okresie, za który sporządzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe nastąpiło 
połączenie spółek 

W okresie, za który sporządzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie nastąpiło połączenie 
spółek. 

Omówienie obowiązujących przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego zasad 
(polityki) rachunkowości, w szczególności zasad grupowania operacji gospodarczych, metod wyceny 
aktywów i pasywów, dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ustalania wyniku finansowego, 
sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych oraz sposobu sporządzenia skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego 

Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości 
wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. nr 152 poz. 
1223 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. 

Przyjęte przez jednostkę dominującą zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z 
zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym., 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w tysiącach złotych. 

Stosowane zasady rachunkowości: 

Przychody i koszty 

Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, 
niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności. 

Spółki z Grupy prowadzą ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządzają rachunek zysków i 
strat w wariancie porównawczym. 

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy 
korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy. 
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Przychody ze sprzedaży usług o okresie realizacji krótszym niż 6 miesięcy ujmowane są w momencie 
wykonania usługi. 

Przychody i koszty z wykonania usługi okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy ustala się na dzień 
bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi. Stan zaawansowania realizacji umowy ustala 
się w powiązaniu ze stanem realizacji projektów.  

Odsetki 

Przychody odsetkowe są ujmowane w momencie ich naliczenia. 

Dywidendy 

Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych 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 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% 

Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez 
jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów 
amortyzacyjnych. 

Wartość firmy, która powstaje w związku z wniesieniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest 
ujmowana, jako składnik wartości niematerialnych. Wartość firmy wykazywana jest według cen nabycia 
skorygowanych o ujętą wartość netto (wartość godziwą) nabytych identyfikowalnych aktywów oraz o 
wartość przejętych zobowiązań i należności. Wartość firmy amortyzuje się metodą liniową przy 
zastosowaniu 5% stawki amortyzacyjnej. 

Środki trwałe 

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów 
wytworzenia, pomniejszonych 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 
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przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i 
związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. 

Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty 
jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, 
powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy 
przyjęciu do używania wartość użytkową. 

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym 
miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania. Składniki majątku o wartości początkowej większej 
niż 2,0 tys złotych oraz nie przekraczającej 3,5 tys. zł. są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów 
amortyzacji w momencie przekazania do użytkowania. 

Przykładowe stawki amortyzacyjne są następujące: 

• 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 następnych latach odpisów 
amortyzacyjnych. 

Inwestycje 

Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z 
przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w 
zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe 
oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są 
posiadane w celu osiągnięcia tych korzyści.  

Inwestycje w akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych 

Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych wycenia się metodą 
praw własności. 

Trwała utrata wartości aktywów 

Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości 
składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania 
wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie 
równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty 
wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat. W przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego 
przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza wysokość tego 
kapitału, a pozostała część straty jest odnoszone na rachunek zysków i strat. 
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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 przeniesienie zasadniczo całego 
ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot 
leasingu jest ujmowany w bilansie.[przypadek korzystającego] 

Zapasy 

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

Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe 

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość 
należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie 
odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów 
finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. 

Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. 

Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według 
średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten 
dzień. 

Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po 
obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 

Rozliczenia międzyokresowe 

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

Rezerwy na zobowiązania 

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. 
Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, 
których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji 
gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków 
toczącego się postępowania sądowego. 

Podatek dochodowy 

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną. 

Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. 
Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i 
aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego. 
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Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z 
kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny.  

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w 
przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które 
spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej 
możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności. 

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku 
dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic 
przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w 
przyszłości. 

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu 
stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. 

Różnice kursowe 

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

Instrumenty finansowe 

Klasyfikacja instrumentów finansowych 

Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 
dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i 
sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych 
opisane w poniższej nocie nie dotyczą instrumentów finansowych wyłączonych z Rozporządzenia w tym w 
szczególności udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z 
umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz 
instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe. 

Aktywa finansowe dzieli się na: 

• aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, 
• pożyczki udzielone i należności własne, 
• aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, 
• aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. 

Zobowiązania finansowe dzieli się na: 

• zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, 
• pozostałe zobowiązania finansowe. 
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Zasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych 

Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to 
jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników 
majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości 
otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia 
się poniesione przez Spółkę koszty transakcji.  

Aktywa finansowe nabyte w wyniku transakcji dokonanych na rynku regulowanym wprowadza się do 
ksiąg rachunkowych w dniu ich zawarcia / rozliczenia. 

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 

Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści 
ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych 
albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, a także inne aktywa finansowe, bez względu na 
zamiary, jakimi kierowano się przy zawieraniu kontraktu, jeżeli stanowią one składnik portfela podobnych 
aktywów finansowych, co do którego jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie 
zakładanych korzyści ekonomicznych. 

Do aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się pochodne 
instrumenty finansowe, z wyjątkiem przypadku, gdy Spółka uznaje zawarte kontrakty za instrumenty 
zabezpieczające. Do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się również zobowiązanie 
do dostarczenia pożyczonych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, w 
przypadku zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży krótkiej. 

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej, natomiast skutki okresowej 
wyceny, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, zalicza się 
odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło 
przeszacowanie.  

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 

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

Pożyczki udzielone i należności własne 

Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności 
(zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków 
pieniężnych.  Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne 
instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki 
pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli nad 
wydanymi instrumentami finansowymi.  
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Pożyczki udzielone i należności własne, które Spółka przeznacza do sprzedaży w krótkim terminie, zalicza 
się do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu. 

Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności, a także 
wpłat dokonanych przez Spółkę celem nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy, 
gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do 
akcji - także w obrocie wtórnym. 

Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, tj. 
zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Udzielone pożyczki i 
należności własne przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, wycenia się według wartości 
rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej. 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 

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

Przekwalifikowania aktywów finansowych 

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

Zobowiązania finansowe 

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym w szczególności instrumenty pochodne o 
ujemnej wartości godziwej, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające, wykazywane 
są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku 
zysków i strat. 

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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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 składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a 
zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze 
poinformowanymi stronami. 

Zasady konsolidacji 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie sprawozdania finansowego 
jednostki dominującej oraz sprawozdań jednostek kontrolowanych przez jednostkę dominującą (czyli jej 
jednostek zależnych). Jednostki zależne podlegają konsolidacji pełnej w okresie od objęcia nad nimi 
kontroli przez jednostkę dominującą do czasu ustania tej kontroli. Uznaje się, że kontrola występuje 
wówczas, gdy jednostka dominująca ma możliwość wpływania na politykę finansową i operacyjną 
podległej jednostki w celu osiągnięcia korzyści z jej działalności.  

W stosownych przypadkach w  sprawozdaniach finansowych jednostek zależnych dokonuje się korekt 
mających na celu ujednolicenie zasad rachunkowości stosowanych przez daną jednostkę z zasadami 
stosowanymi przez jednostkę dominującą.  

Aktywa i zobowiązania spółki zależnej na dzień włączenia jej do skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego ujmowane są według wartości godziwej. Różnica między wartością godziwą tych aktywów i 
zobowiązań oraz ceną przejęcia powoduje powstanie wartości firmy, które są wykazywane w odrębnej 
pozycji skonsolidowanego bilansu.  

Wszelkie transakcje, salda, przychody i koszty zachodzące między podmiotami powiązanymi objętymi 
konsolidacją podlegają eliminacji. 

Zmiany polityki rachunkowości 

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano zmiany zasad i polityki rachunkowości w Grupie Kapitałowej 
PLATIGE IMAGE w zakresie danych skonsolidowanych.  
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3. Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat - wariant porównawczy 

w tys. złotych Nota 

za okres 

01.01.2016 
31.12.2016 

01.01.2015 
31.12.2015 

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:   24 89 007     69 938     

 
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą 

konsolidacji pełnej  
-     -     

I Przychody netto ze sprzedaży produktów  
 

89 007     69 938     

II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, 
zmniejszenie - wartość ujemna)   

-     -   

III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   
 

                       -                            -     

IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  
 

                       -                             -     

B Koszty działalności operacyjnej   
 

84 537     66 486     

I Amortyzacja  
 

3 287     2 597     

II Zużycie materiałów i energii   
 

3 293     3 165     

III Usługi obce   
 

44 012     31 160     

IV Podatki i opłaty  
 

624     375     

V Wynagrodzenia   
 

30 564     26 677     

VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:  
 

1 689     1 578     

 
- emerytalne 

 
793     724     

VII Pozostałe koszty rodzajowe   
 

1 068     934     

C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)   
 

4 470     3 452     

D Pozostałe przychody operacyjne  
 

171     499     

I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych  
 

-     272     

II Dotacje  
 

  

III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  
 

-     -     

IV Inne przychody operacyjne  
 

171     152     

E Pozostałe koszty operacyjne  
 

957     793     

I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych  
 

189     -     

II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  
 

26     605     

III Inne koszty operacyjne  
 

742     188     

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

3 684 3 158     
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w tys. złotych Nota 

za okres 

01.01.2016 
31.12.2016 

01.01.2015 
31.12.2015 

G Przychody finansowe  
 

72     78     

I Dywidendy i udziały w zyskach   - - 
II Odsetki, w tym:  25                       8                         15     

 - od jednostek powiązanych                          -                            -     
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych                          -                            -     
IV Aktualizacja wartości inwestycji                          -                            -     
V Inne                        64                        63     

H Koszty finansowe  
 

1 129     716     

I Odsetki, w tym:  26                   479                       274     

 
- od jednostek powiązanych 

 
                       -                            -     

II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych 
 

                       -                            -     

III Aktualizacja wartości inwestycji  
 

                  336                       436     

IV Inne  
 

                  314                           6     

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

             - 293                         -     

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

2 334     2 520     

K Odpis wartości firmy  
 

112     112     

I Odpis wartości firmy  - jednostki zależne  
 

112     112     

II Odpis wartości firmy - jednostki współzależne  
 

                        -     -     

L Odpis ujemnej wartości firmy  
 

- -     

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

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

2 222     2 408     

O Podatek dochodowy  27                 562                    617     

P Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku 
 

-     -     

R Zyski (straty) mniejszości  
 

508     128     

S Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)  
 

1 152     1 663     
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4. Skonsolidowany Bilans 

AKTYWA        w tys. złotych Nota 
na dzień 

31.12.2016 
na dzień 

31.12.2015 

A AKTYWA TRWAŁE    28 409     29 463     

I Wartości niematerialne i prawne  1 1 360     1 878     

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych    -     -     

2 Wartość firmy    -     -     

3 Inne wartości niematerialne i prawne    1 267     1 878     

4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne    93     -     

II Wartość firmy jednostek podporządkowanych  2 -     1 854     

1 Wartość firmy - jednostki zależne    -     1 854     

2 Wartość firmy - jednostki współzależne    -     -     

III Rzeczowe aktywa trwałe  3 24 317     24 118     

1 Środki trwałe    21 854     20 991     

 
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego 

gruntu)  4  5 485  5 561     

 
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej    11 960     11 509     

 
c) urządzenia techniczne i maszyny    3 938     3 345     

 
d) środki transportu    352     437     

 
e) inne środki trwałe    119     139     

2 Środki trwałe w budowie    2 463     2 477     

3 Zaliczki na środki trwałe w budowie    -     650     
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AKTYWA TRWAŁE (c.d.)  w tys. złotych Nota 
na dzień 

31.12.2016 
na dzień 

31.12.2015 

     

IV Należności długoterminowe  8  2     2     

1 Od jednostek powiązanych    -     -     

2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale         -     

3 Od pozostałych jednostek    2     2     

V Inwestycje długoterminowe  9  106     443     

1 Nieruchomości    -     -     

2 Wartości niematerialne i prawne    -     -     

3 Długoterminowe aktywa finansowe    106     443     

 

a) w jednostkach zależnych, współzależnych 
niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub 
metodą proporcjonalną  

  6     6     

 
- udziały lub akcje  10  6     6     

 

b) w jednostkach zależnych, współzależnych i 
stowarzyszonych wycenianych metodą praw 
własności  

  -     -     

 
c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka 

posiada zaangażowanie w kapitale    100     437     

 
- udziały lub akcje    100     437     

 
d) w pozostałych jednostkach    -     -     

4 Inne inwestycje długoterminowe    -     -     

VI Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe    2 624     1 168     

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  29  1 808     1 164     

2 Inne rozliczenia międzyokresowe    816     4     
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AKTYWA               w tys. złotych Nota 
na dzień 

31.12.2016 
na dzień 

31.12.2015 

B AKTYWA OBROTOWE    29 448     22 887     

I Zapasy  11  7 563     4 840     

1 Materiały    -     -     

2 Półprodukty i produkty w toku    7 563     4 840     

3 Produkty gotowe    -     -     

4 Towary    -     -     

5 Zaliczki na dostawy    -     -     

II Należności krótkoterminowe  12  13 649     13 339     

1 Należności od jednostek powiązanych    -     -     

 
a) z tytułu dostaw i usług    -     -     

 
b) inne    -     -     

2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka 
posiada zaangażowanie w kapitale    -     5     

 
a) z tytułu dostaw i usług    -     5     

 
b)      inne    -     -     

3 Należności od pozostałych jednostek    13 649     13 334     

 
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:    10 989     13 029     

 
- do 12 miesięcy    10 989     13 029     

 
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń  

społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń    1 128     165     

 
c) inne    1 532     140     

 d) dochodzone na drodze sądowej    -     -     

III Inwestycje krótkoterminowe    1 637     2 000     

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe  13  1 637     2 000     

 
a) w jednostkach zależnych i współzależnych    -     -     

 
b) w jednostkach stowarzyszonych    -     146     

 
c) w pozostałych jednostkach     -     -     

 
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne    1 637     1 854     

 
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach    1 637     1 712     

 
- inne środki pieniężne    -     142     

2 Inne inwestycje krótkoterminowe    -     -     

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  14  6 599     2 708     

C NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY    -     -     

D UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE   44 1 503     -     

AKTYWA RAZEM  59 360     52 350     
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PASYWA           w tys. złotych Nota 
na dzień 

31.12.2016 
na dzień 

31.12.2015 

A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY  15  25 684     24 300     

I Kapitał (fundusz) podstawowy    318     318     

II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:  16  25 557     23 730     

 
- nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną 

udziałów (akcji)   791     791     

III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, tym:    -     -     

 
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej   -     -     

IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:  16  -     -     

 
- tworzone zgodnie z umową /statutem spółki   -     -     

V Różnice kursowe z przeliczenia    - 223     - 151     

VI Zysk (strata) z lat ubiegłych    - 1 120     - 1 260     

VII Zysk (strata) netto    1 152     1 663     

VIII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego    -     -     

B KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI    256     2 699     

C UJEMNA WARTOŚC FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH  -     -     

I Ujemna wartość firmy - jednostki zależne    -     -     

II Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne    -     -     

D ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA    33 420     25 351     

I Rezerwy na zobowiązania    2 128     425     

1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  30  1 002     24     

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  18  327     351     

 
- długoterminowa    -     -     

 
- krótkoterminowa    327     351     

3 Pozostałe rezerwy  19  799     50     

 
- długoterminowe    -     -     

 
- krótkoterminowe    799     50     
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PASYWA           w tys. złotych Nota 
na dzień 

31.12.2016 
na dzień 

31.12.2015 

II Zobowiązania długoterminowe    7 243     6 773     

1 Wobec jednostek powiązanych    -     -     

2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale    -     -     

3 Wobec pozostałych jednostek  20  7 243     6 773     

 
a) kredyty i pożyczki    6 940     6 773     

 
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych    -     -     

 
c) inne zobowiązania finansowe    303     -     

 
d) zobowiązania wekslowe    -     -     

 
e) inne     -     -     

III Zobowiązania krótkoterminowe    17 221     12 687     

1 Wobec jednostek powiązanych    -     -     

2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale    -     -     

3 Wobec pozostałych jednostek    17 221     12 687     

 
a) kredyty i pożyczki    7 396     6 168     

 
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych    -     -     

 
c) inne zobowiązania finansowe    1 083     165     

 
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:    6 458     4 013     

 
- do 12 miesięcy    6 458     4 013     

 
e) zaliczki otrzymane na dostawy    -     -     

 
f) zobowiązania wekslowe    -     -     

 
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń    812     1 028     

 
h) z tytułu wynagrodzeń    1 469     1 302     

 
i) inne    3     11     

4 Fundusze specjalne    -     -     

IV Rozliczenia międzyokresowe  21  6 828     5 466     

1 Ujemna wartość firmy    -     -     

2 Inne rozliczenia międzyokresowe    6 828     5 466     

 
 - długoterminowe    5 599     4 343     

 
 - krótkoterminowe    1 229     1 123     

PASYWA RAZEM    59 360     52 350     
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5. Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych - metoda pośrednia 

 w tys. złotych 

Nota za okres 

 

01.01.2016 
31.12.2016 

01.01.2015 
31.12.2015 

A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  

I Zysk / Strata netto  
 

1 152     1 663     

II Korekty razem   31 2 142     459     

1 Zyski (straty) mniejszości  
 

508     128     

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

-     -     

3 Amortyzacja  
 

2 830     2 597     

4 Odpisy wartości firmy  
 

112     112     

5 Odpisy ujemnej wartości firmy  
 

-     -     

6 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  
 

168     118     

7 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  
 

735     254     

8 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej  
 

26     769     

9 Zmiana stanu rezerw  
 

1 703     69     

10 Zmiana stanu zapasów  
 

- 1 712     - 2 498     

11 Zmiana stanu należności  
 

- 1 249     - 3 090     

12 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 
kredytów   

5 424     854     

13 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  
 

- 5 221     1 409     

14 Inne korekty z działalności operacyjnej  
 

- 1 182     - 263     

III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)  
 

3 294     2 122     

B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  

I Wpływy    511     492     

1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych    365     492     

2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 
prawne    -     -     

3 Z aktywów finansowych, w tym:    146     -     

 
a) w jednostkach powiązanych    -     -     

 
b) w pozostałych jednostkach    146     -     

4 Inne wpływy inwestycyjne    -     -     

 

  w tys. złotych Nota za okres 
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01.01.2016 
31.12.2016 

01.01.2015 
31.12.2015 

II Wydatki    4 480     5 067     

1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych    3 200     5 061     

2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne    -     -     

3 Na aktywa finansowe, w tym:     1 280     6     

 
a) w jednostkach powiązanych    -     6     

 
b) w pozostałych jednostkach    1 280     -     

4 Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) 
mniejszościowym  -     -     

5 Inne wydatki inwestycyjne    -     -     

III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)    - 3 969     - 4 575     

C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  

I Wpływy    6 938     1 185     

1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału    -     -     

2 Kredyty i pożyczki    6 938     706     

3 Emisja dłużnych papierów wartościowych    -     -     

4 Inne wpływy finansowe    -     479     

II Wydatki    6 476     255     

1 Spłaty kredytów i pożyczek    5 714     -     

2 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego    318     5     

3 Z tytułu innych zobowiązań finansowych    -     -     

4 Odsetki     444     250     

III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej   (I-II)    462     930     

D Przepływy pieniężne netto razem    - 213     - 1 523     

E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym    - 217     - 1 510     

 
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych    - 4     - 4     

F Środki pieniężne na początek okresu    1 854     3 364     

G Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym    1 637     1 854     

 
- o ograniczonej możliwości dysponowania    -     -     
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6. Zestawienie Zmian w Skonsolidowanym Kapitale Własnym 

w tys. złotych Nota 

za okres 

01.01.2016  
31.12.2016 

01.01.2015 
31.12.2015 

I Kapitał własny na początek okresu  
 

24 300     22 718     

 
 

- korekty błędów  
 

   -     

Ia Kapitał własny na początek okresu, po korektach  
 

24 300     22 718     

 1. Kapitał podstawowy na początek okresu  
 

318     318     

 
 

Zmiany kapitału podstawowego  
 

-     -     

 
 

a) zwiększenie  
 

-     -     

 
 

b) zmniejszenie  
 

-     -     

 
 

Kapitał podstawowy na koniec okresu  
 

318     318     

 2. Kapitał zapasowy na początek okresu  
 

23 730     23 139     

 
 

- korekty błędów  
 

  -     

 
 

Kapitał zapasowy na początek okresu, po korektach  
 

23 730     23 139     

 
 

Zmiany kapitału zapasowego  
 

1 827     591     

 
 

a) zwiększenie  
 

2 670     591     

 
 

- z podziału zysku  
 

1 877     591     

 
 

- z tytułu sprzedaży udziałów spółki zależnej 
 

793     -     

 
 

b) zmniejszenie  
 

843     -     

 
 

- pokrycie straty  
 

-     -     

 
 

- z tytułu sprzedaży udziałów spółki zależnej  
 

843     -     

 
 

Stan kapitału zapasowego na koniec okresu  
 

25 557     23 730     

 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu  
 

-     -     

 
 

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny  
 

-     -     

 
 

a) zwiększenie  
 

-     -     

 
 

b) zmniejszenie  
 

-     -     

 
 

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu  
 

-     -     

 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu  
 

-     -     

 
 

Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych  
 

-     -     

 
 

a) zwiększenie  
 

-     -     

 
 

b) zmniejszenie  
 

-     -     

 
 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu  
 

-     -     

 5. Różnice kursowe z przeliczenia  
 

- 223     - 151     
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w tys. złotych Nota 

za okres 

01.01.2016  
31.12.2016 

01.01.2015 
31.12.2015 

 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu  
 

403     - 669     

 6.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu  
 

403     - 669     

 
 

- korekty błędów  
 

-     -     

 
 

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach  
 

403     - 669     

 
 

a) zwiększenie  
 

354     -     

 
 

- przeniesienie zysku z ubiegłego roku  
 

-                           -     

 
 

- dot. wyniku z lat ubiegłych sprzedanej spółki   
 

354                           -     

 
 

b) zmniejszenie  
 

1 877                      591     

 
 

- podziału zysku z lat ubiegłych ( na kapitał zapasowy )  
 

1 877                      591     

 
 

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu  
 

- 1 120     - 1 260     

 6.2 Strata z lat ubiegłych na początek okresu  
 

-      -  

 
 

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach  
 

-      -  

 
 

a) zwiększenie  
 

-      -  

 
 

- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia  
 

-      -  

 
 

b)  zmniejszenie  
 

-      -  

 
 

- pokrycie straty z lat ubiegłych ( z kapitału zapasowego )  
 

-      -  

 
 

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu  
 

-      -  

 
 

Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu  
 

- 1 120     - 1 260     

 7. Wynik netto  
 

1 152     1 663     

 
 

a)  Zysk netto  
 

1 152     1 663     

 
 

b)  Strata netto  
 

-      -  

 
 

c)  Odpisy z zysku  
 

-      -  

II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu  
 

25 684     24 300     

III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału 
zysku (pokrycia straty)    

25 684     24 300     
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7. Noty do Sprawozdania Finansowego 

O ile inaczej nie zaznaczono wszystkie wartości w Notach do Sprawozdania Finansowego wykazano w tys. 
złotych 

Nota nr 1: Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych w 2016 

 

Koszty 
zakończonych prac 

rozwojowych Wartość firmy 

Inne wartości 
niematerialne i 

prawne 

Zaliczki na 
wartości 

niematerialne i 
prawne Razem 

Wartość brutto            

na dzień 31.12.2015  -     -     6 017     -     6 017     

 Zwiększenia  -     -     746     93     839     

 Zmniejszenia  -     -     1 311     -     1 311     

na dzień 31.12.2016  -     -     5 452     93     5 545     

Umorzenie            

na dzień 31.12.2015  -     -     4 139     -     4 139     

 Zwiększenia  -     -     813     -     813     

 Zmniejszenia  -     -     767     -     767     

na dzień 31.12.2016  -     -     4 185     -     4 185     

Odpisy aktualizujące            

na dzień 31.12.2015  -     -     -     -     -     

 Zwiększenia  -     -     -     -     -     

 Zmniejszenia  -     -     -     -     -     

na dzień 31.12.2016  -     -     -     -          

Wartość netto            

na dzień 31.12.2015  -     -     1 878     -     1 878     

na dzień 31.12.2016  -     -     1 267     93     1 360     
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Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych w 2015 

 

Koszty 
zakończonych prac 

rozwojowych Wartość firmy 

Inne wartości 
niematerialne i 

prawne 

Zaliczki na 
wartości 

niematerialne i 
prawne Razem 

Wartość brutto            

na dzień 31.12.2014  -     -     4 140 -     4 140 

 Zwiększenia  -     -     2 561     -     2 561     

 Zmniejszenia  -     -     684 -     684 

na dzień 31.12.2015  -     -     6 017 -     6 017 

Umorzenie        -       

na dzień 31.12.2014  -     -     3 573 -     3 573 

 Zwiększenia -     -     645 -     645 

 Zmniejszenia  -     -     79 -     79 

na dzień 31.12.2015  -     -     4 139 -     4 139 

Odpisy aktualizujące        -       

na dzień 31.12.2014  -     -     -     -     -     

 Zwiększenia  -     -     -     -     -     

 Zmniejszenia  -     -     -     -     -     

na dzień 31.12.2015  -     -     -     -     -     

Wartość netto        -       

na dzień 31.12.2014  -     -     567 -     567 

na dzień 31.12.2015  -     -     1 878    -     1 878    

 

Nota nr 2: Wartość firmy jednostek podporządkowanych 

Wartość firmy jednostki JUICE Sp. z o.o. na dzień 31.12.2016 na dzień 31.12.2015 

Cena nabycia  3 830     3 830     
Nabyte aktywa netto wycenione w wartości godziwej  1 593     1 593     

Wartość firmy brutto na początek okresu  2 237     2 237     

Umorzenie wartości firmy na początek okresu  383     271     
Odpis wartości firmy na początek okresu  -     -     
Wartość firmy netto na początek okresu  1 854     1 966     
Amortyzacja wartości firmy w okresie sprawozdawczym  112     112     
Odpis wartości firmy w okresie sprawozdawczym  -     -     

Zmniejszenia w tym:  1 742     -     

z tytułu sprzedaży spółki zależnej  1 742     -     

Wartość firmy netto   -     1 854     
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Nota nr 3: Zmiana stanu środków trwałych w 2016  

 

Grunty (w tym 
prawo 

wieczystego 
użytkowania 

gruntów) 

Budynki, lokale  
i obiekty 
inżynierii 
lądowej  
i wodnej 

Urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

Środki 
transportu 

Inne środki 
trwałe 

Środki 
trwałe w 
budowie 

Zaliczki na 
środki trwałe  
w budowie Razem 

Wartość brutto                  

stan na 31.12.2015  5 870     13 619     14 693     1 246     662     2 477     650     39 217     

Zwiększenia  -     872     2 273     138     24     -     -     3 307     

Zmniejszenia  -     102     850     384     5     14     650     2 005     

stan na 31.12.2016  5 870     14 389     16 116     1 000     681     2 463     -     40 519     

Umorzenie    
 

            

stan na 31.12.2015  309     2 110     11 348     809     523     -     -     15 099     

Zwiększenia  76     351         1 280     203     44     -     -     1 954     

Zmniejszenia  -     32     450     364     5     -     -     851     

stan na 31.12.2016  385     2 429     12 178     648     562     -     -     16 202     

Odpisy aktualizujące                  

stan na 31.12.2015  -     -     -     -     -     -     -     -     

Zwiększenia  -     -     -     -     -     -     -     -     

Zmniejszenia  -     -     -     -     -     -     -     -     

stan na 31.12.2016  -     -     -     -     -     -     -     -     

Wartość netto  
 

              

stan na 31.12.2015  5 561     11 509     3 345     437     139     2 477     650       24 118     

stan na 31.12.2016  5 485     11 960     3 938     352     119            2 463     -       24 317     
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Zmiana stanu środków trwałych w 2015 

 

Grunty (w tym 
prawo 

wieczystego 
użytkowania 

gruntów) 

Budynki, lokale  
i obiekty 
inżynierii 
lądowej  
i wodnej 

Urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

Środki 
transportu 

Inne środki 
trwałe 

Środki 
trwałe w 
budowie 

Zaliczki na 
środki trwałe  
w budowie Razem 

Wartość brutto                  

stan na 31.12.2014   5 572        4 580        12 461        1 008        545        12 325        -        36 491       

Zwiększenia   505        9 363        2 439        238        126        -        650        13 321       

Zmniejszenia   207        324        207        -        9        9 848        -        10 595       

stan na 31.12.2015   5 870        13 619        14 693        1 246        662        2 477        650        39 217       

Umorzenie          

stan na 31.12.2014   244        2 152        10 204        612        460        -        -        13 672       

Zwiększenia   65        282        1 328        197        72        -        -        1 944       

Zmniejszenia   -        324        184        -        9        -        -        517       

stan na 31.12.2015   -        324        184        -        9        -        -        517       

Odpisy aktualizujące   309        2 110        11 348        809        523        -        -        15 099       

stan na 31.12.2014          

Zwiększenia  
    

    

Zmniejszenia   -        -        -        -        -        -        -        -       

stan na 31.12.2015   -        -        -        -        -        -        -        -       

Wartość netto   -        -        -        -        -        -        -        -       

stan na 31.12.2014   5 328        2 428        2 257        396        85        12 325        -        22 819       

stan na 31.12.2015   5 561        11 509        3 345        437        139        2 477        650        24 118       

Nota nr 4: Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych wieczyście 

Grupa użytkuje wieczyście grunty o powierzchni 21.819 m² zlokalizowane w Warszawie przy ulicy 
Racławickiej  99A  (część Fortu Mokotów) o wartości księgowej 5.572 tys. zł. W związku z aktualizacją 
opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu, Platige Image S.A. otrzymała wyliczenie wartości prawa 
użytkowania wieczystego na kwotę 35.881 tys. zł. W ocenie Zarządu jest to zawyżona wartość i Spółka 
podjęła kroki w celu jej zweryfikowania. 
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Nota nr 5: Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, 
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu 

 

Grunty (w tym 
prawo wieczystego 

użytkowania 
gruntów) 

Budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 

lądowej  
i wodnej 

Urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

Środki 
transportu Inne środki trwałe Razem 

na dzień 31.12.2016  5 572                   -     376     171                   -     6 119     

na dzień 31.12.2015  5 572                   -                   -                95                   -     5 667     

Nota nr 6: Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe 

 
01.01.2016 - 31.12.2016 01.01.2015 - 31.12.2015 

poniesione w roku  3 200                      5 061     

planowane na rok następy  6 000                      3 000     

w tym na ochronę środowiska:                             -                              -     

Nota nr 7: Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie: w tym odsetki oraz skapitalizowane 
różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania 

 
na dzień 31.12.2016 na dzień 31.12.2015 

koszt wytworzenia środków trwałych w budowie                     2 463                         3 1277     

odsetki                             -     - 

skapitalizowane różnice kursowe                             -     - 

RAZEM                     2 463                           3 1277     

 

  



  

PLATIGE IMAGE S. A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2016 37 

 

Nota nr 8: Należności długoterminowe 

 

od jednostek powiązanych od jednostek pozostałych Razem 

WARTOŚĆ BRUTTO  

na dzień 31.12.2015                                      -                                         2                                         2     

na dzień 31.12.2016                                      -                                         2                                         2     

ODPISY AKTUALIZUJĄCE  

na dzień 31.12.2015                                      -                                         2                                         2     

Zwiększenia                                      -                                         -                                         -     

Wykorzystanie                                      -                                         -                                         -     

Rozwiązanie                                      -                                         -                                         -     

na dzień 31.12.2016                                      -                                         2                                         2     

WARTOŚĆ BILANSOWA  

 na dzień 31.12.2015                                      -                                         2                                         2     

 na dzień 31.12.2016                                      -                                         2                                         2     

Nota nr 9: Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych 

 
Nieruchomości 

Wartości niematerialne  
i prawne 

Długoterminowe aktywa 
finansowe 

Inne inwestycje 
długoterminowe Razem 

WARTOŚĆ BRUTTO  

na dzień 31.12.2015                -                   -           1 315                   -           1 315     

Zwiększenia                -                   -                   -                   -                   -     

Zmniejszenia                -                   -                   -                   -                   -     

na dzień 31.12.2016                -                   -           1 315                   -           1 315     

UMORZENIE  

na dzień 31.12.2015                -                   -                   -                   -                   -     

Zwiększenia                -                   -                   -                   -                   -     

Zmniejszenia                -                   -                   -                   -                   -     

na dzień 31.12.2016                -                   -                   -                   -                   -     

ODPISY AKTUALIZUJĄCE  

na dzień 31.12.2015                -                   -              872                   -              872     

Zwiększenia                -                   -              337                   -              337     

Zmniejszenia                -                   -                   -                   -                   -     

na dzień 31.12.2016                -                   -           1 209                   -           1 209     

WARTOŚĆ NETTO  

na dzień 31.12.2015                -                   -              443                   -              443     

na dzień 31.12.2016                -                   -              106                   -              106     
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Nota nr 10: Udziały i akcje w jednostkach zależnych wg stanu na 31.12.2016 

Nazwa 

Wartość brutto 
udziałów i akcji  
w cenie nabycia 

Odpisy 
aktualizujące 

Wartość 
bilansowa 

udziałów i akcji 
Udział w 

kapitale (%) 
Udział w 

głosach (%) 
Zysk/strata 
netto Spółki 

Kapitał własny 
Spółki 

PLASTIC Sp. z o.o.              300                      -                 300     51% 51% -           211                 150     

PLATIGEUS, Inc.              554                      -                 554     100% 100%             635                 112     

PLATIGE FILMS Sp. z o.o.           1 310                      -              1 310     100% 100%          1 119              1 257     

VIVID GAMES S.A. s.k.a 1 309  1 209  100  43% 43% -  -  

MORCORE sp. z o.o.                 5                      -                     5     100% 100%                  -                     5     

RAZEM           3 478              1 209              2 269             

Nota nr 11: Zapasy 

zmiany w 2016 Materiały 
Półprodukty  

i produkty w toku Produkty gotowe Towary 
Zaliczki na 

poczet dostaw Razem 

WARTOŚĆ BRUTTO  

na dzień 31.12.2015                -           4 840                   -     -     -     4 840     

na dzień 31.12.2016                -           7 563                   -     -     -     7 563     

ODPISY AKTUALIZUJĄCE  

na dzień 31.12.2015                -                   -                   -     -     -                   -     

Zwiększenia                -                   -                   -     -     -                   -     

Zmniejszenie                -                   -                   -     -     -                   -     

na dzień 31.12.2016                -                   -                   -     -     -                   -     

WARTOŚĆ BILANSOWA  

na dzień 31.12.2015                -           4 840                   -     -     -           4 840     

na dzień 31.12.2016                -           7 563                   -     -     -           7 563     

 

zmiany w 2015 Materiały Półprodukty  
i produkty w toku Produkty gotowe Towary Zaliczki na 

poczet dostaw Razem 

WARTOŚĆ BRUTTO  

na dzień 31.12.2014                -           3 552                   -     -     -     3.552     

na dzień 31.12.2015                -           4 840                   -     -     -     4 840     

ODPISY AKTUALIZUJĄCE  

na dzień 31.12.2014                -                   -                   -     -     -                   -     

Zwiększenia                -                   -                   -     -     -                   -     

Zmniejszenie                -                   -                   -     -     -                   -     

na dzień 31.12.2015                -                   -                   -     -     -                   -     

WARTOŚĆ BILANSOWA  

na dzień 31.12.2014                -           3 552                   -     -     -           3 552     

na dzień 31.12.2015                -           4 840                   -     -     -           4 840     
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Nota nr 12: Należności krótkoterminowe 

zmiany w 2016 

od jednostek powiązanych 

od pozostałych jednostek, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w 

kapitale od jednostek pozostałych 

Razem  
należności z 

tytułu dostaw i 
usług 

pozostałe 
należności, w 

tym dochodzone 
na drodze 
sądowej 

należności z tytułu 
dostaw i usług 

pozostałe 
należności, w tym 

dochodzone na 
drodze sądowej 

należności z tytułu 
dostaw i usług 

pozostałe 
należności, w tym 

dochodzone na 
drodze sądowej 

WARTOŚĆ BRUTTO  

stan na 31.12.2015  -     -                  5           13 072     305     13 382     

stan na 31.12.2016  -     -                   -              11 015     2 660     13 675     

ODPISY AKTUALIZUJĄCE  

stan na 31.12.2015  -     -                   -                   -                43                   -     43     

Zwiększenia  -     -                   -                   -                26                   -     26     

Wykorzystanie  -     -                   -                   -                   -                   -     -     

Rozwiązanie  -     -                   -                   -                43                   -     43     

stan na 31.12.2016  -     -                   -                   -                26                   -     26     

WARTOŚĆ BILANSOWA  

stan na 31.12.2015  -     -                  5           13 029     305     13 339     

stan na 31.12.2016  -     -                   -           10 989     2 660     13 649     

 

zmiany w 2015 

od jednostek powiązanych 

od pozostałych jednostek, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w 

kapitale od jednostek pozostałych 

Razem  
należności z 

tytułu dostaw i 
usług 

pozostałe 
należności, w 

tym dochodzone 
na drodze 
sądowej 

należności z tytułu 
dostaw i usług 

pozostałe 
należności, w tym 

dochodzone na 
drodze sądowej 

należności z tytułu 
dostaw i usług 

pozostałe 
należności, w tym 

dochodzone na 
drodze sądowej 

WARTOŚĆ BRUTTO  

stan na 31.12.2014  34    -                  -             9 795     464     10 292     

stan na 31.12.2015  5    -                   -              13 072     305     13 382     

ODPISY AKTUALIZUJĄCE  

stan na 31.12.2014  -     -                   -                   -                43                   -     43     

Zwiększenia  -     -                   -                   -                -                   -                -     

Wykorzystanie  -     -                   -                   -                   -                   -                 -     

Rozwiązanie  -     -                   -                   -                -                   -                -     

stan na 31.12.2015  -     -                   -                   -                43                   -            43     

WARTOŚĆ BILANSOWA  

stan na 31.12.2014  34    -                  -       9 751     464     10 249     

stan na 31.12.2015  5    -                   -       13 029     305     13 339     
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Nota nr 13: Krótkoterminowe aktywa finansowe 

  na dzień 31.12.2016 na dzień 31.12.2015 

w jednostkach stowarzyszonych                                  -                         146     

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                          1 637                      1 854     

środki pieniężne w kasie i na rachunkach                       1 637                      1 712     

inne środki pieniężne                               -                         142     

Razem                          1 637                      2 000     

Nota nr 14: Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 

 
na dzień 31.12.2016 na dzień 31.12.2015 

koszty filmów własnych w trakcie realizacji 1 880 1 282 

koszty innych projektów w trakcie realizacji 1 793 - 

rozliczenia międzyokresowe kontraktów 1 961 - 

wsparcie techniczne i programowe 628 464 

VAT naliczony do odliczenia w miesiącach następnych 232 868 

pozostałe 105 94 

Razem 6 599 2 708 

Nota nr 15: Dane o strukturze własności kapitału podstawowego na 31.12.2016 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Liczba akcji 

uprzywilejowanych 
Wartość akcji w 

tysiącach złotych 

Wartość akcji 
uprzywilejowanych  
w tysiącach złotych 

Udział w kapitale 
podstawowym % 

Jarosław Sawko  1 094 000     850 000     109     85     34,37% 

Piotr Sikora  1 048 220     850 000     105     85     32,93% 

Tomasz Bagiński  260 736     200 000     26      20     8,19% 

Pozostali z udziałem poniżej 5%  779 901     100 000     78     10     24,51% 

Razem  3 182 857     2 000 000     318     200     100,00% 
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Nota nr 16: Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia  
i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów zapasowych i rezerwowych 

 
na dzień 31.12.2016 na dzień 31.12.2015 

kapitał zapasowy na początek okresu  23 730                           23 139     

 w tym agio  791                                791     

 zmiany w okresie                          1 827                                591     

 zwiększenie                           2 670                                591     

 z podziału zysku  1 877                                591     

 z innych tytułów  793                                     -     

 zmniejszenie  843                                     -     

kapitał zapasowy na koniec okresu                        25 557                           23 730     

   
  na dzień 31.12.2016 na dzień 31.12.2015 

 pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu                                  -                                     -     

 zmiany w okresie                                  -                                     -     

 zwiększenie                                   -                                     -     

 zmniejszenie                                   -                                     -     

pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu                                  -                                     -     

Nota nr 17: Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 

  01.01.2016 - 31.12.2016 01.01.2015 - 31.12.2015 

Zysk / strata netto                   1 152                         1 663     

Podział zysku / pokrycie straty                      1 152                         1 663     

 Kapitał zapasowy                      1 152                         1 663     

Nie podzielony zysk / nie pokryta strata                              -                                 -     
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`Nota nr 18: Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 

 
Na nagrody jubileuszowe Na odprawy emerytalne Inne Razem 

na dzień 31.12.2015                              -                                 -     351     351     

 długoterminowe                              -                                 -     -     -     

 krótkoterminowe                              -                                 -     351     351     

 Zwiększenia                              -                                 -     327     327     

 Wykorzystanie                              -                                 -     271     271     

 Rozwiązanie                              -                                 -     80     80     

na dzień 31.12.2016                              -                                 -     327     327     

 długoterminowe                              -                                 -     -     -     

 krótkoterminowe                              -                                 -     327     327     

Nota nr 19: Pozostałe rezerwy 

 
Na koszty projektowe Na badanie sprawozdania Razem 

 na dzień 31.12.2015                                    21                                       29                              50     

 długoterminowe                                       -                                          -                                 -     

 krótkoterminowe                                    21                                       29                              50     

 Zwiększenia                                  770                                       29                            799     

 Wykorzystanie                                    21                                       29       

 Rozwiązanie                                       -                                          -                                 -     

 na dzień 31.12.2016                                  770                                       29                            799     

 długoterminowe                                       -                                          -                                 -     

 krótkoterminowe                                  770                                       29                            799     
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Nota nr 20: Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek pozostałych,  
o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty 

na dzień 31.12.2016  
w tym przypadające do spłaty  

Kredyty i pożyczki  
Z tytułu emisji 

dłużnych papierów 
wartościowych  

 Inne zobowiązania 
finansowe   Razem  

powyżej 1 roku do 3 lat                      6 317                                 -                            303                         6 620     

powyżej 3 lat do 5 lat                         623                                 -                                 -                            623     

powyżej 5 lat                              -                                 -                                 -                                 -     

Razem                      6 940                                 -                            303                         7 243     

przypadające do spłaty do 1 roku                      7 396                                 -                         1 083                         8 479     

 
    na dzień 31.12.2015  

w tym przypadające do spłaty  
Kredyty i pożyczki 

Z tytułu emisji 
dłużnych papierów 

wartościowych 

Inne zobowiązania 
finansowe Razem 

powyżej 1 roku do 3 lat                      4 733                                 -                                 -                         4 733     

powyżej 3 lat do 5 lat                      2 040                                 -                                 -                         2 040     

powyżej 5 lat                              -                                 -                                 -                                 -     

Razem                      6 773                                 -                                 -                         6 773     

przypadające do spłaty do 1 roku                      6 168                                 -                            165                         6 333     

Nota nr 21: Rozliczenia międzyokresowe 

   na dzień 31.12.2016   na dzień 31.12.2015  

Otrzymana dotacja                          3 886                         4 148     

Inne                          2 942                         1 318     

Razem                          6 828                         5 466     
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Nota nr 22: Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych  
na majątku Spółek z Grupy (ze wskazaniem jego rodzaju) 

na dzień 31.12.2016 
Kwota 

zobowiązania 
Kwota 

zabezpieczenia Rodzaj zabezpieczenia 
Rodzaj majątku, będącego 

zabezpieczeniem 

Kredyt inwestycyjny   € 2 082   € 3 750  zabezpieczenie spłaty 
hipoteka ustanowiona na  prawie 

użytkowania wieczystego  
gruntu oraz nieruchomości 

Limit wierzytelności   PLN 5 000   PLN 7 500  zabezpieczenie spłaty 
hipoteka ustanowiona na  prawie 

użytkowania wieczystego  
gruntu oraz nieruchomości 

Kredyt rewolwingowy   PLN 1 500   PLN 2 250  zabezpieczenie spłaty 
hipoteka ustanowiona na  prawie 

użytkowania wieczystego  
gruntu oraz nieruchomości 

Kredyt inwestycyjny   PLN 1 000   PLN 1 500  zabezpieczenie spłaty 
hipoteka ustanowiona na  prawie 

użytkowania wieczystego  
gruntu oraz nieruchomości 

Limit gwarancji bankowej   PLN 500   PLN 750  zabezpieczenie spłaty 
hipoteka ustanowiona na  prawie 

użytkowania wieczystego  
gruntu oraz nieruchomości 

     

na dzień 31.12.2015 
Kwota 

zobowiązania 
Kwota 

zabezpieczenia Rodzaj zabezpieczenia 
Rodzaj majątku, będącego 

zabezpieczeniem 

Kredyt inwestycyjny   € 1 961   € 3 750  zabezpieczenie spłaty 
hipoteka ustanowiona na  prawie 

użytkowania wieczystego  
gruntu oraz nieruchomości 

Limit wierzytelności   PLN 3 000   PLN 4 500  zabezpieczenie spłaty 
hipoteka ustanowiona na  prawie 

użytkowania wieczystego  
gruntu oraz nieruchomości 

Limit gwarancji bankowej   PLN 500   PLN 750  zabezpieczenie spłaty 
hipoteka ustanowiona na  prawie 

użytkowania wieczystego  
gruntu oraz nieruchomości 

Nota nr 23: Zobowiązania warunkowe 

  
na dzień 31.12.2016 na dzień 31.12.2015 

kwota % aktywów kwota % aktywów 

umowy inwestycyjna ZCP z dnia 27.07.2014  
w spółce JUICE                -     0%       1 280     2% 

Razem                -     0%       1 280     2% 
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Nota nr 24: Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów  
ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 

Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności)  01.01.2016 - 31.12.2016 01.01.2015 - 31.12.2015 

Przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym:                          89 007                           69 938     

- usługi                          89 007                           69 938     

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów                                   -                                     -     

RAZEM                          89 007                           69 938     

      

Struktura terytorialna  01.01.2016 - 31.12.2016 01.01.2015 - 31.12.2015 

Przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym:                          89 007                           69 938     

Kraj                          48 612                           33 637     

Eksport                          40 395                           36 301     

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów                                   -                                     -     

RAZEM                          89 007                           69 938     

Nota nr 25: Przychody odsetkowe 

01.01.2016- 31.12.2016   Odsetki 
otrzymane  

 Odsetki nieotrzymane o terminie wymagalności:  

 Razem  
 do 3 miesięcy  

 od 3 do 12 
miesięcy  

 powyżej 12 
miesięcy  

Pożyczki udzielone i należności własne              -                 -                 -                 -                 -     

Pozostałe aktywa             8                 -                 -                 -                8     

RAZEM             8                 -                 -                 -                8     

            

01.01.2015- 31.12.2015   Odsetki 
otrzymane  

 Odsetki nieotrzymane o terminie wymagalności:  

 Razem  
 do 3 miesięcy  

 od 3 do 12 
miesięcy  

 powyżej 12 
miesięcy  

Dłużne instrumenty finansowe              -                 -                 -                 -                 -     

Pożyczki udzielone i należności własne           12                 -                 -                 -              12     

Pozostałe aktywa             3                 -                 -                 -                3     

RAZEM           15                 -                 -                 -              15     
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Nota nr 26: Koszty odsetkowe 

01.01.2016- 31.12.2016   Odsetki 
zapłacone  

 Odsetki niezapłacone o terminie wymagalności:  

 Razem  
 do 3 miesięcy  

 od 3 do 12 
miesięcy  

 powyżej 12 
miesięcy  

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania 
finansowe           22                 -                 -                 -              22     

Długoterminowe zobowiązania finansowe         450                 -                 -                 -            450     

Pozostałe pasywa             7                 -                 -                 -                7     

RAZEM         479                 -                 -                 -            479     

      

 01.01.2015- 31.12.2015   Odsetki 
zapłacone  

 Odsetki niezapłacone o terminie wymagalności:  

 Razem  
do 3 miesięcy 

od 3 do 12 
miesięcy 

powyżej 12 
miesięcy 

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania 
finansowe           10                 -                 -                 -              10     

Długoterminowe zobowiązania finansowe         247                 -                 -                 -            247     

Pozostałe pasywa           17                 -                 -                 -              17     

RAZEM         274                 -                 -                 -            274     

Nota nr 27: Struktura podatku dochodowego 

  01.01.2016 - 31.12.2016 01.01.2015  31.12.2015 

Podatek dochodowy bieżący                            228                             1 045     

Dodatkowe zobowiązania podatkowe za lata poprzednie                                    -     

Zmiana stanu odroczonego podatku dochodowego                            334     -                          428     

RAZEM                            562                                617     
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Nota nr 28: Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym 
od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto 

Przychody bilansowe  01.01.2016-31.12.2016 01.01.2015  - 31.12.2015 

 sprzedaż produktów i usług        89 007            69 938     
 pozostałe przychody operacyjne                  171                499     
 przychody finansowe              72                     78     
 zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek 

podporządkowanych   - 293                     -     

Razem             88 957             70 515     
Przychody korygujące podstawę opodatkowania      

 uzyskane dotacje                            -                2 413     
 przychody z kontraktów długoterminowych   - 4 195                1 823     
 inne przychody różniące podstawę opodatkowania      898       
 niezrealizowane przychody finansowe (różnice kursowe, odsetki)  - 89  - 40     
 korekty konsolidacyjne (ujemna wartość firmy, udział w wyniku   
jednostek podporządkowanych)               -                          -     

Razem  - 3 596               4 196     
PRZYCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU              85 361            74 711     

  
 Koszty bilansowe  01.01.2016 - 31.12.2016 01.01.2015  - 31.12.2015 

 koszty działalności operacyjnej              84 537            66 486     
 pozostałe koszty operacyjne                      957                    793     
 koszty finansowe                1 129                    716     
 odpis wartości firmy                   112                112  

Razem              86 735             68 107     
Koszty korygujące podstawę opodatkowania      

 koszty działalności operacyjnej                 115     - 2 986     
 amortyzacja      192                  826     
 rozliczenia międzyokresowe               1 379     - 3 990     
 inne koszty działalności operacyjnej  - 1 456                   178     

 pozostałe koszty operacyjne                   195                   702     
 aktualizacja wartości aktywów niefinansowych           -                   605     
 odpisy aktualizujące należności i należności spisane        73                  104     
 przeterminowane zobowiązania                      -     - 66     
 pozostałe                  122                     59     

 koszty finansowe                   619                   368     
 aktualizacja wartości inwestycji      336                  436     
 niezrealizowane koszty finansowe (różnice kursowe, odsetki)                  283     - 68     

 korekty konsolidacyjne (odpis wartości firmy)                  112                  112     
Razem                1 041     - 1 804     
RAZEM KOSZTY PODATKOWE              85 694             69 911     

   
Pozostałe korekty korygujące podstawę opodatkowania  01.01.2016 - 31.12.2016 01.01.2015  - 31.12.2015 

 Rozliczenie strat spółek                   826     - 59     
 Pozostałe                         -     - 643     

Razem                   826     - 702     

  
 

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych  - 1 159                5 502     
 Stawka podatku dochodowego od osób prawnych  19% 19% 
Podatek dochodowy bieżący                   228                1 045     
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Nota nr 29: Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

   na dzień 31.12.2016   na dzień 31.12.2015  

  kwota 
ujemnej 
różnicy 

przejściowej 
stawka 

podatku 
kwota 

aktywów 

kwota 
ujemnej 
różnicy 

przejściowej 
stawka 

podatku 
kwota 

aktywów 

Saldo na początek okresu      1 164         752     

rozliczenia międzyokresowe przychodów  
i kosztów operacyjnych  

1 163     19% 221     1 811     19% 344     

 przychody  689     19% 131     922     19% 175     

 koszty  474     19% 90     889     19% 169     

wycena aktywów niefinansowych i należności  11     19% 2     44     19% 8     

wycena aktywów inwestycyjnych  
i zobowiązań finansowych  

384     19% 73     2 692     19% 509     

 aktywa inwestycyjne  337     19% 64     873     19% 165     

 zobowiązania finansowe  47     19% 9     1 819     19% 344     

w związku ze stratą podatkową  2 942     19% 559       19%                 -     

pozostałe  - 1 110     19% - 211     1 601     19% 303     

Saldo na koniec okresu  3 390       1 808     6 148       1 164     

 Zmiana w okresie      644      6 148                 412     

Nota nr 30: Rezerwa  z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

   na dzień 31.12.2016   na dzień 31.12.2015  

  
kwota 

dodatnia 
różnicy 

przejściowej 
stawka 

podatku 
kwota 

rezerwy 

kwota 
dodatnia 
różnicy 

przejściowej 
stawka 

podatku 
kwota 

rezerwy 

Saldo na początek okresu      24         40     

wycena należności i innych aktywów   21     19% 4     127     19% 24     

należności  5     19% 1     191     19% 36     

aktywa inwestycyjne  16     19% 3     - 64     19% - 12     

różnice z tytułu projektów  
w trakcie realizacji  

5 126 19% 974 -  -  -  

Saldo na koniec okresu  5 147       1 002     127       24     

Zmiana w okresie      978         - 16     
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Nota nr 31: Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych 

  01.01.2016 - 31.12.2016 01.01.2015 - 31.12.2015 

 środki pieniężne w kasie i na rachunkach                     1 637                         1 712     

 inne środki pieniężne                            -                            142     

 inne aktywa pieniężne                            -                                 -     

Środki pieniężne w bilansie                     1 637                         1 854     

Różnice kursowe z wyceny bilansowej  - 4     - 4     

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ogółem  
wykazane w rachunku przepływów pieniężnych                     1 633                         1 850     

     01.01.2016 - 31.12.2016 01.01.2015 - 31.12.2015 

Amortyzacja                     2 830                         2 597     

 amortyzacja wartości niematerialnych                        645                            645     

 amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych                     2 185                         1 952     

      

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                            -                                 -     

      

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                         26                            769     

 zysk/(strata) ze zbycia środków trwałych                            -     -                      272     

 odpis aktualizujący wartość inwestycji                        -                             436     

 aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                          26                            605     

      

 

  01.01.2016 - 31.12.2016 01.01.2015 - 31.12.2015 

   

Zmiana stanu zapasów      

 w bilansie  - 2 723     - 1 288     

 w sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych  - 1 712     - 2 498     

korekty  - 1 011     - 1 210     

 zmiana prezentacji praw do filmu   - 1 210     - 1 210     

 pozostałe                        199                                 -     

      

Zmiana należności      

 w bilansie  - 310     - 3 090     

 w sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych  - 1 249     - 3 090     

korekty                     939                                 -     

 stan należności wyłączony w wyniku sprzedaży 
udziałów jednostki zależnej                   939                                 -     
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Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych,   
z wyjątkiem pożyczek i kredytów  

    

 w bilansie                     3 306                            853     

 w sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych                     5 424                            854     

 korekty  - 2 118                                 -     

 stan zobowiązań operacyjnych wyłączony w wyniku 
sprzedaży udziałów jednostki zależnej   - 2 118                                 -     

      

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych      

 w bilansie  - 3 985                         1 409     

 w sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych  - 5 221                         1 409     

 korekty               1 236                                 -     

 stan rozliczeń międzyokresowych wyłączony w 
wyniku sprzedaży udziałów jednostki zależnej                1 236                                 -     

      

Inne korekty z działalności operacyjnej  - 1 182     - 263     

 pozostałe, w tym:  - 1 182     - 263     

 stan środków pieniężnych wyłączony w wyniku 
sprzedaży udziałów jednostki zależnej  - 844                                 -     

 

Nota nr 32: Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów 
nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, 

finansową i wynik finansowy jednostki 

W roku obrotowym objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym spółki Grupy kapitałowej nie 
były stronami istotnych umów nie uwzględnionych w bilansie.  

Nota nr 33: Informacje o istotnych transakcjach  zawartych przez jednostki na innych warunkach niż  
rynkowe ze stronami powiązanymi (wraz z ich kwotami, charakterem transakcji) 

Spółki podlegające konsolidacji nie zawierały pomiędzy sobą transakcji na warunkach innych niż rynkowe. 
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Nota nr 34: Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu,  
z podziałem na grupy zawodowe 

  01.01.2016 - 31.12.2016 01.01.2015 - 31.12.2015 

Pracownicy umysłowi                        72                           58     

Pracownicy fizyczni                           -                              -     

Razem                        72                           58     

Nota nr 35: Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub 
należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących albo administrujących 

spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy 

 
01.01.2016 - 31.12.2016 01.01.2015 - 31.12.2015 

Organy zarządzające                   3 117                      3 516     

Organy administrujące                           -                              -     

Organy nadzorujące                        17                           52     

Razem                   3 134                      3 568     

Nota nr 37: Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta  
lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

  01.01.2016 - 31.12.2016 01.01.2015 - 31.12.2015 

Obowiązkowe badania rocznego sprawozdania finansowego                        32                           29     

Inne usługi poświadczające                           -                              -     

Razem                        32                           29     

Nota nr 38: Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie 
uwzględnionych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 

Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu. 
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Nota nr 39: Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w 
tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one 

istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy  jednostki, ich przyczyny i 
spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym 

W 2016 roku wprowadzono zmiany zasad ( polityki ) rachunkowości w zakresie sposobu sporządzania 
sprawozdania finansowego zgodnie z nowelizacją Ustawy o Rachunkowości (tekst jednolity z dnia 

2.06.2016 r. ) 

Nota nr 40: Informacje dodatkowe do sprawozdania  
finansowego sporządzonego za okres w którym nastąpiło połączenie 

W roku obrotowym nie wystąpiły zdarzenia związane z połączeniem. 

Nota nr 41: Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji 

W roku obrotowym nie wystąpiły wspólne przedsięwzięcia, które nie zostały ujęte w skonsolidowanym 
sprawozdaniu. 

Nota nr 42: Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi 

 

  Sprzedaż   Zakupy   Należności  Zobowiązania  

 w tys. złotych  za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.   na dzień 31.12.2016 r.  

Juice sp. z o.o. 24 1 906 - - 
Plastic sp. z o.o. 24 - 25 - 
Platige Films sp. z o.o. 6 230 107 2 428 - 
PlatigeUS, Inc. 4 284 379 1 729 - 
Juice Sound sp. z o.o. 6 246 - - 
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Nota nr 43: Zwolnienia lub wyłączenia z konsolidacji 

Podstawa prawna wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji: 

spółka Morcore sp. z o.o. została wyłączona ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016 
na podstawie art. 58 ust 1 Ustawy o Rachunkowosci2.  W 2016 roku spółka Morcore sp. z o.o. nie podjęła 
działalności gospodarczej. 

Nota nr 44: Nabycie akcji własnych 

W dniu 30 grudnia 2016 Emitent zawarł umowę na mocy której sprzedał wszystkie posiadane udziały w 
Spółce Juice sp. z o.o. Szczegóły transakcji zostały opisane w Raporcie Bieżącym ESPI nr. 10/2016. 

Elementem zapłaty za udziały Juice jest przeniesienie na Emitenta przez Adama Tunikowskiego 37.857 
akcji Serii F Platige Image S.A. za kwotę 794.997 zł.  Transakcja przeniesienia akcji zostanie zrealizowana w 
2017 po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy dobrowolnego umorzenia udziałow Juice sp. z o.o.  W 
kolejnym etapie zamknięcia transakcji akcje te zostaną umorzone pod warunkiem uzyskania zgody 
najbliższego Walnego Zgromadzenia Emitenta. 

Nota nr 45: Zbycie akcji własnych 

W roku obrotowym 2016 w Grupie Kapitałowej Platige Image nie dokonano transakcji zbycia akcji 
własnych. 

Nota nr 46: Występowanie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności 

W roku obrotowym nie wystąpiła niepewność kontynuacji dzialalności. 

Nota nr 47: Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz wynik 
finansowy grupy 

W roku obrotowym nie wystąpiły inne informacje  mające istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej, 
majątkowej oraz wynik finansowy grupy. 

  

                                                             
2 Art. 58. 1. Konsolidacją można nie obejmować jednostki zależnej, jeżeli dane finansowe tej jednostki są nieistotne dla realizacji obowiązku 
określonego w art. 4 ust. 1 
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Nota nr 48: Kursy przyjęte do wyceny poszczególnych pozycji bilansu  
oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych 

Rodzaj waluty  Kurs w PLN Nr tabeli  Data  

 Euro  4,4240  252/A/NBP/2016   30.12.2016  

 Dolar  4,1793  252/A/NBP/2016   30.12.2016  
 Funt Brytyjski  5,1445  252/A/NBP/2016   30.12.2016  

Nota nr 49: Charakterystyka instrumentów finansowych 

w tys. złotych  Charakterystyka  

Wartość 
bilansowa 
31.12.2016 

Wartość 
bilansowa 
31.12.2015 

Warunki i terminy 
wpływające na 

przyszłe przepływy 
pieniężne 

Aktywa  Środki pieniężne  1 637     1 854     
 

Pasywa Zobowiązania leasingowe  592     165     
 

  Kredyty bankowe  14 336     13 106     
 istotna część 

kredytu 
wyrażona jest w 

walucie Euro  

Nota nr 50: Wartość bilansowa instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej 

Grupa nie posiada instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej. 

Nota nr 51: Informacje na temat ryzyka stopy procentowej 

Rodzaje instrumentów finansowych   Wartość bilansowa 

Wcześniej przypadający 
termin wykupu lub 

przeszacowania wartości Rodzaj ryzyka 

 Kredyty bankowe                14 336     

 Każda spłata kredytu 
ulega automatycznie 
proporcjonalnemu 

obniżeniu.  

 ryzyko zmiany 
przepływów pieniężnych  

Grupa posiada oprocentowane instrumenty finansowe w postaci limitu wierzytelności w PLN oraz kredytu 
inwestycyjnego wyrażonego w Euro.  Koszt limitu wierzytelności określany jest jako stawka referencyjna 1 
M WIBOR plus stala marża banku, natomiast koszt kredytu inwestycyjnego wyrazony jest jako # M Euribor 
plus stała marża banku.  Grupa ponosi ryzyko stopy procentowej w odniesieniu d o 1 M WIBOR dla kwoty 
do 5 mln zł oraz w odniesieniu do 3 M Euribor dla kwoty 2,1 mln Euro. 
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Nota nr 52: Informacje na temat ryzyka kredytowego 

Zarząd stosuje politykę kredytową, zgodnie z którą ekspozycja na ryzyko kredytowe jest monitorowana na 
bieżąco. Ocena wiarygodności kredytowej jest przeprowadzana w stosunku do wszystkich klientów 
wymagających kredytowania powyżej określonej kwoty. Spółka nie wymaga zabezpieczenia majątkowego 
od swoich klientów w stosunku do aktywów finansowych. 

Na dzień bilansowy nie występowała znacząca koncentracja ryzyka kredytowego. Wartość bilansowa 
każdego aktywa finansowego przedstawia maksymalną ekspozycję na ryzyko kredytowe. 
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1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Grupy Kapitałowej, jakie 
nastąpiły w roku obrotowym 

PONIŻEJ PRZEDSTAWIONO WYBÓR NAJWAŻNIEJSZYCH PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ GRUPĘ 
KAPITAŁOWĄ PLATIGE IMAGE W 2016 ROKU. Charakterystykę istotnych dokonań i niepowodzeń Emitenta 
Opis najważniejszych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki. Informacja zarządu na 
temat aktywności jaką w okresie objętym raportem podejmował w obszarze prowadzonej działalności. 

Platige Image Animacja  

Legendy Polskie: „Twardowsky 2.0”, „Operacja Bazyliszek”, „Jaga” 
Platige Image, Fish Ladder i Grupa Allegro kontynuowali  projekt: Legendy Polskie. Realizowane filmy na 
przedstawiały na nowo znane, tradycyjne polskie historie w sposób atrakcyjny i zrozumiały dla młodego 
odbiorcy żyjącego w świecie Internetu i mediów społecznościowych. Legendy to niestandardowy projekt z 
pogranicza kultury, wideo i literatury.  Wzięli w nim udział popularni  aktorzy i muzycy, zaś jego reżyserii 
podjął się Tomasz Bagiński.  

W ramach współpracy Emitent  zobowiązał się do wyprodukowania: 3 filmów, 3 teledysków 
zapowiadające nowe postacie oraz 3 trailerów do każdego z filmów. O sukcesie Legend może świadczyć 
liczba wyświetleń filmów, które wchodzą w skład cyklu – do tej pory produkcje zostały mają ponad 30 mln 
wyświetleń („Twardowsky 2.0. – 3,54 mln;  „Operacja Bazyliszek” – 3,46 mln; „Jaga” – 3,37 mln, teledyski:  
7 mln oraz wcześniejsze produkcje: „Smok” - 3,99 mln; „Twardowsky” – 4,19 mln). „Twardowsky 2.0”, 
„Operacja Bazyliszek” oraz „Jaga” znalazły się w pierwszej piątce YouTube Ads Leaderboard 2016, 
rocznego zestawienia najpopularniejszych reklam na YouTube w Polsce. Dodatkowo kilka tygodni po 
premierze każdego filmu Emitent przygotowywał pakiet materiałów promocyjnych, które przedstawialy 
kulisy produkcji każdego z nich. 

Oficjalna strona projektu: www.legendy.allegro.pl 

  

http://www.legendy.allegro.pl/
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Cinematiki do gier komputerowych  

W roku 2016 Emitent zrealizował 7 znaczących projektów.    

Hitman 
Emitent stworzył sześć cutscen, czyli filmów animowanych będących częscią rozgrywki do najnowszej 
wersji  gry „Hitman”. Reżyserem całości jest Peter Gornstein z I0 Interactive, natomiast ze strony 
Emintenta projekt reżyserował Jakub Jabłoński. Nowa seria „Hitman” charakeryzuje się podziałem na 
epizody, które udostępniane są w odstępach czasowych. Filmy wyprodukowane przez Platige Image 
znajdują się na końcu każdego z sześciu epizodów. Gra spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem przez 
graczy. 

Prey 
Emitent dla Bethesda Softworks przygował cinematik zapowiadający grę „Prey” tworzoną przez Arkanę 
Studios (twórcy gry „Dishonored”). Zwiastun został zaprezentowany w czasie targów E3. Reżyserem jest 
Bartek Kik. Trailer – jak również sama gra –  spotkała się ze sporym zaintersowaniem branży.  

Kingsglaive Final Fantasy XV 
Platige Image połączyło siły z legendarnym japońskim studiem gier komputerowych Square Enix oraz 
innymi studiami animacji 3D. Efektem tej prestiżowej współpracy jest film animowany „Kingsglaive Final 
Fantasy XV”, którego premiera odbyła się 19 sierpnia 2016 r. W Europie produkcja ukazała się na DVD I 
Blu-Ray 30 września oraz jako dodatek do kolekcjonerskiej edycji gry „Final Fantasy XV” w dniu 29 
listopada 2016.  

„Kingsglaive Final Fantasy” rozgrywa się w tym samym czasie, co najnowsza odsłona gry. Film opowiada 
historię króla Regisa, władcy krainy Lucis, który wraz ze swoją armią broni ojczyzny przed zakusami 
złowrogiego Nilfheimu. W przepełnionej akcją I pięknymi krajobrazami animacji, głosu głównym 
bohaterom udzielili: Aaron Paul, Lena Headey i Sean Bean. 

Frostpunk 
Emitent przygotował teaser do najnowszej produkcji 11bit Studios „Frostpunk”. Teaser w reżyserii Jakuba 
Jabłońskiego utrzymany jest w mroźnym klimacie oddający specyfikę gry.  Obecnie w studio Platige Image  
trwają prace nad trailerem do gry. „Frostpunk” to kolejna po „This War is Mine” gra typu survival 
autorstwa 11bit Studios. 
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Watch Dogs 2 (trailer zapowiadający oraz spot TV)  
Damian Nenow wyreżyserował cinematik zapowiadający drugą część „Watch Dogs” oraz spoty telewizyjne 
dla Ubisoft. W spocie ponownie pojawia sie postać genialnego hakera Marcusa Hollowaya. Jest on w 
stanie zhakować każdą osobę i urządzenie, aby przeciwstawić się zorganizowanym grupom przestępczym i 
masowej korupcji. Produkcja została świetnie przyjęta, o czym świadczy  ponad 10 mln wyświetleń na 
kanałach YouTube. Premiera miała miejsce przed targami E3, a cinematik stworzony przez Emitenta był 
głównym zwiastunem zapowiadającym nadchodzące tytuły. 

Dodatkowo, Emitent przygotował pakiet materiałów promocyjnych z produkcji Watch Dogs 2, które 
przybliżają kulisy pracy nad projektem. Ich emisja odbyła się na początku lutego 2017 roku. Przygotowanie 
własnego kontentu promocyjnego z produkcji filmów to element nowej strategii marketingowej studia. 
Jednym z jej celów jest zwiększenie zasięgu odbiorców oraz przedstawienie złożoności realizowanych 
przez studio projektów. 

Making of Watch Dogs 2 (spot TV): www.youtube.com/watch?v=8GSQIJ8nTeo 

Supercity 
Platige Image stworzyła cinematiki do gry społecznościowej „Super City”, rosyjskiego developera gier 
Playkot. Gra otrzymała nagrodę najlepszej nowej gry na Facebooku w 2014 i mieści się w czołówce gier 
społecznościowych (20 ml użytkowników, 400 tys graczy dziennie). Jest to kolejna (po cinematiku „World 
of Tanks”;  „War Thunder” i „Skyforge”) produkcja dla klietna z Rosji. Reżyserem cinematiku jest Bartek 
Kik. 

Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands 
Emitent stworzył cinematik do Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands, będącej kolejną odsłoną 
bestsellerowejj serii trzecioosobowych gier akcji produkcji Ubisoft. Jej bohaterami są komandosi z 
fikcyjnej jednostki Ghost Recon, wykreowanej przez amerykańskiego pisarza political-fiction, Toma 
Clancy’ego. Reżyserii podjął się Damian Nenow, artysta od lat współpracujący ze studiem.  
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Segment reklama  

W 2016 roku Platige Image S.A.  zrealizowało postprodukcję i produkcję reklam dla wielu wiodących 
marek polskich i międzynarodowych. Głównymi odbiorcami usług, poza Polską, są: Zjednoczone Emiraty 
Arabskie, Rosja, Grecja, Portugalia oraz Chiny. W 2016 r. Emitent znacząco zwiększył liczbę reżyserów 
reklamowych, których reprezentuje w zakresie produkcji i postprodukcji.  

Do grona twórców dołączyli:  

• Karol Kołodziński, reżyser o dużym doświadczeniu w animacji, ilustracji oraz pracy reżyserskiej na 
planach zdjęciowych. Jego specjalizacją są produkcje CGI. Przed rozpoczęciem współpracy z Platige 
Image, przygotowywał reklamy dla takich firm jak HBO, Casino Saga, Al Jazeera, Disney, British 
Ariways, Chanel, GE i Ubisoft. Jego prace były nagradzane m.in.  na festiwalach Cannes Lions i Promax 
BDA. 

• Tomek Karelus, od dziesięciu lat zajmujący się reżyserią filmów animowanych i łączących zdjęcia 
fabularne z grafiką 3D. Współtworzył agencję reklamową RED8 Advertising, był także ilustratorem 
wielu okładek magazynu „Przekrój”. Karelus ma swoim koncie kampanie tworzone z takimi markami 
jak: Bonduelle, KFC, Tesco czy Harnaś (za kampanię dla tej marki otrzymał złotą nagrodę Effie i 
Kreaturę).  

• Marcin Władyniak, twórca ponad 200 projektów reklamowych dla takich klientów jak: Lidl, Carrefour, 
Orange czy Venus. Specjalizuje się w filmach produktowych i „food-owych”. 

Poniżej zestawienie najważniejszych realizacji z 2016 roku  

Fundacja Alivia – Pojedynek 
Spot  zrealizowany z agencją Saatchi & Saatchi / Interactive Solutions, zachęcający do wsparcia Fundacji 
Alivia, która pomaga młodym osobom chorych na raka. Kampania jest przykładem kompleksowej usługi 
obejmującej: wsparcie kreatywne współpracującego z agencją reżysera, produkcję zrealizowaną przez 
Dobro oraz postprodukcję Platige Image. Reklama została wielokrotnie doceniona przez najważniejsze 
branżowe serwisy reklamowe na świecie. Za reżyserię spotu odpowiadał Karol Kołodziński. 

Seria reklam dla Carrefour 
Dobro razem z Platige Image kontynuują współpracę z marką Carrefour. W 2016 została zrealizowana  
seria spotów wizerunkowych oraz produktowych w ramach największej kampanii marketingowej 
prowadzonej do tej pory przez markę Carrefour  w Polsce. Jej bohaterem został Napoleon, w którego rolę 
wcielił się aktor Jacek Barciak. Celem kampanii jest przedstawienie pozytywnych zmian jakie zostały 
wprowadzone w firmie, usługach i produktach. 

XTB z Madsem Mikkelsenem 
Platige Image zrealizował spot do kampanii reklamowej domu maklerskiego XTB z udziałem ambasadora 
marki Madsa Mikkelsena, znanego m.in. z filmów „Casino Royale” czy serialu „Hannibal”. Kampania jest 
prowadzona pod hasełm „ I trade you. I love it”. Emisja spotu odbyła się z Polsce, Niemczech, Rumunii i na 
Węgrzech.  
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Żubr 
Platige Image kontynuuje udaną, blisko piętnastoletnią współpracę z marką Żubr. W jej ramach, Emitent  
zrealizował w 2016 roku trzy spoty: do kampanii „Jeśli przerwa między Żubrami to mała” oraz „Para 
żubrów działa najlepiej”.  

nc+  
Platige Image oraz kreatywne studio produkcyjne Dobro zrealizowały kampanię dla nc+ z udziałem 
Krzysztofa Stelmaszyka i Rafała Cieszyńskego. Kampania towarzyszyła startowi usługi Unlimited TV. 
Reżyserii serii zabawnych i intrygujących spotów podjął się Sebastian Pańczyk, reprezentowany przez 
Platige Image oraz Dobro.  

Orange 
Seria reklam wyprodukowanych przez Dobro dla marki Orange we współpracy z agencją VML. 
Postprodukcja: Platige Image. Reżyseria: Karol Kołodziński oraz Szymon Pawlik.  

Samsung – Add Wash 
Platige Image i kreatywny dom produkcyjny Dobro, wspólnie z agencją Cheil Poland, przygotowały 
kampanię reklamującą nową linię pralek Samsung AddWash. W spocie połączono produkcję reklamową z 
zaawansowanymi efektami VFX. Reżyseria: Szymon Pawlik.  

Continente - Popota 
Seria pięciu reklam zrealizowanych dla portugalskiej sieci handlowej Continente. Platige Image 
odpowiadał za stworzenie ośmiu planów, ponad 40 postaci oraz kilkuset animowanych elementów. 
Reżyseria: Tomek Karelus 

Piraeus Bank 
Dwie reklamy wchodzące w skład kampanii wizerunkowej zrealizowane dla banku Piraeus Bank we 
współpracy z grecką agencją reklamową The Newtons Laboratory. Reżyseria: Fernando Livshitz. 
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Platige Entertainment 

Wchodzące w skład struktur produkcyjnych Emitenta, dział Platige Entertainment w 2016 roku zrealizował 
dwa duże projekty: „Sky” oraz  „Piotrusia Pana”. W III kwartale Spółka rozpoczęła prace nad oprawą 
wizualną do „Pilotów”, największego musicalu w historii warszawskiego Teatru Muzycznego Roma. 

Projekt „Sky”w holenderskim Theatre Amsterdam 
3 kwietnia w Theatre Amsterdam odbyła się uroczysta premiera przedstawienia „Sky”. Sztuka została 
zrealizowana w ramach koncepcji 3D Live Theatre, opracowanej przez Platige Image. Spektakl był 
koprodukowany razem z holenderską spółką Imagine Nation, założoną przez Robina de Levitę (producenta 
spektakli teatralnych na Broadwayu i West End) oraz Keesa Abrahamsa (producenta telewizyjnych show 
m.in.: „Who wants to be a millionaire” czy „Take it or leave it”). Stereoskopową scenografię do „Sky” 
przygotował Platige Entertainment – powołany dział zajmujący się wykorzystaniem i rozwojem technologii 
na potrzeby „live theatre”. 

Projekt „Piotruś Pan” w Teatrze Muzycznym w Gdyni 
9 kwietnia odbyła się premiera w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Platige Image wyprodukowało 
stereoskopową do musicalu „Piotruś Pan”. To już czwarty projekt realizowany przez spółkę w ramach 
koncepcji  3D Live Theatre. Libretto spektaklu zostało przygotowane przez Jeremiego Przyborę, wybitnego 
polskiego satyryka, współtwórcę „Kabaretu Starszych Panów”. Autorem muzyki jest Janusz Stokłosa. 
Reżyserem spektaklu jest Janusz Józefowicz. 

Projekt „Piloci” w Teatrze Muzycznym Roma 
Spółka jest w trakcie produkcji oprawy wizualnej do „Pilotów”. Przedstawienie jest inspirowane 
wydarzeniami historycznymi, przede wszystkim związanymi z Bitwą o Anglię. Przygotowywana przez 
Platige Image oprawa wizualna składać się będzie z blisko 40 animowanych filmów krótkometrażowych, 
inspirowanych materiałami archiwalnymi oraz animacji mapowanej na obiektach znajdujących się na 
scenie. Nie zabraknie dynamicznych walk samolotów, bitew powietrznych i animowanego show, które 
przeniesie widzów w lata 30-te. Łączna długość trwania animacji wyniesie ponad 50 minut. Autorem 
libretta oraz reżyserem przedstawienia jest dyrektor Teatru Muzycznego Roma  - Wojciech Kępczyński.  
Reżyserem animacji po stronie Platige Image jest Kamil Pohl od dziesięciu lat związany z Platige Image. 
Premiera spektaklu przewidziana jest na początek października 2017 roku. Wartość kontraktu wynosi 
2,35  mln zł. 
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Dobro 

Platige Image utworzyło studio produkcyjne Dobro. Jego współtwórcą jest Sebastian Pańczyk reżyser od 7 
lat związany z Platige Image na wyłączność produkcyjną i postprodukcyjną. Dobro ma integrować 
kreatywną pracę reżyserów, proces produkcji oraz zaplecze postrprodukcje  i technologiczne Platige 
Image tak, aby osiągnąć jak najlepsze efekty filmowe.  W roku 2016 Dobro wyprodukowało m.in. 
wielokrotnie docenianą przez zagraniczne serwisy branżowe reklamę kampanii społecznej prowadzonej 
przez Fundację Alivia, serię reklam dla marki Carrefour, kampanię dla nc+ , która towarzyszyła 
wprowadzeniu usługi Unlimited TV, serię reklam dla Orange oraz teledyski dla Dawida Podsiadło 
(„Forest”, „Postempomat”). 

Platige Events 

Emitent wyprodukował ceremonie otwarcia finału Ligi Europy UEFA oraz UEFA Super Cup. Pierwsza 
odbyła się 18 maja na stadionie  St. Jakob-Park w Bazylei pomiędzy Liverpool FC oraz Sevilla FC zaś druga 9 
sierpnia w norweskim Trondheim pomiędzy Real Madryt C.F. i Sevilla FC. Były to kolejne dwa wydarzenia 
zorganizowane przez Platige Image dla piłkarskiej organizacji UEFA.  
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Fish Ladder 

W II kwartale 2016, Emitent wyodrębnił w ramach swojej struktury organizacyjnej studio Fish Ladder. 
Studio zajmuje się projektowaniem  i realizacją zaawansowanych przedsięwzięć, tworzy strategie i 
kreatywne rozwiązania. Wykorzystuje design, technologię i kulturę jako współczesne nośniki interakcji 
biznesowych i społecznych. Zespół tworzy swoje projekty w dialogu z osobowościami nauki, sztuki i 
biznesu. Kreuje nowe modele współpracy i projektuje nową jakość odbioru doświadczeń. 

Trzon zespołu Fish Ladder kierowanego przez Marcina Kobyleckiego stanowią Łukasz Alwast, Krzysztof 
Noworyta, Tobiasz Piątkowski, Jan Pomierny i Marta Staniszewska. Osoby te w ostatnich latach tworzyły 
takie projekty jak kampania „Move Your Imagination”, koncepcje wystaw stałych Muzeum Historii Polski i 
Muzeum Józefa Piłsudskiego, projekt „Ambition” dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, scenariusz wystawy 
polskiego pawilonu na Expo 2015 w Mediolanie oraz filmy „Starość aksolotla” i „Legendy polskie” dla 
Grupy Allegro. 

Projekty realizowane przez Fish Ladder 

Ambition – Epilogue oraz RosettaVR  
Platige Image i Fish Ladder we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) przygotowali film na 
finał jednego z najważniejszych przedsięwzięć naukowych tej dekady. 30 września 2016 roku po ponad 
dwunastu latach w kosmosie, swoją misję kończy sonda Rosetta. Spot jest kontynuacją współpracy z ESA, 
rozpoczętej w 2014 poprzez stworzenie krótkiego metrażu science-fiction „Ambition” w reżyserii  Tomka 
Bagińskiego. W „Ambition – Epilogue” widzimy powrót głównej bohaterki  - Aisling Franciosi -  
(„Gra o tron”, „Upadek”) i dalszy ciąg jej kosmicznej historii.  

Reżyserem „Ambition – Epilogue” jest Maciej Jackiewicz, a za produkcję odpowiadał zespół Fish Ladder: 
Marta Staniszewska i Jan Pomierny. Producentem wykonawczym filmu jest prof. Mark McCaughrean, 
Senior Science Advisor w ESA. 

Podczas wydarzenia towarzyszącego zakończeniu misji Rosetta - kontrolowanego rozbicia sondy 
kosmicznej na powierzchni komety 67P/C-G  – 30 września w Centrum Kontroli Lotów Europejskiej Agencji 
Kosmicznej (ESA) w Darmstadt (Niemcy) odbył się pokaz RosettaVR – sześciominutowego doświadczenia 
w wirtualnej rzeczywistości przybliżającego odbiorcom przebieg tej misji kosmicznej. Aplikacja została 
opracowana przez Emitenta w ramach działań zespołu Fish Ladder i jego partnerów z obszaru science 
communication jako element rozwoju współpracy z ESA. Na wiosnę  2017 planowane jest opublikowanie 
tej produkcji w wersji freeware jako realizacji o charakterze naukowo-edukacyjnym. 

Muzeum Historii Polski  
7 listopada 2016 roku Emitent podpisał umowę na wykonanie projektu plastyczo-przestrzennego wystawy 
stałej Muzeum Historii Polski w Warszawie. Kontrakt jest efektem zwycięstwa Emitenta w 2011 roku, w 
międzynarodowym konkursie na stworzenie koncepcji ekspozycji organizowanym przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Muzeum Historii Polski. Autorami koncepcji są Fish Ladder oraz 
studio architektoniczne WWAA, z którym Emitent zawiązał konsorcjum dla realizacji projektu. Jest to 
kolejny krok w realizacji strategii zespołu Fish Ladder mającej na celu udział I kreację ważnych 
przedsięwzięć kulturalno-edukacyjnych, w tym nowoczesnych ekspozycji. Muzeum Historii Polski jest 
jednym z największych realizowalnych obecnie przedsięwzięć kulturalnych w Polsce. 

Konkurs: www.youtube.com/watch?v=TkTImPmyrWc 
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Startup Collider 
Za pośrednictwem zespołu Fish Ladder Emitent nawiązał współpracę z zespołem Innowacji oraz badań i 
rozwoju firmy konsultingowej PwC Polska. Przygotował krótki zwiastun zachęcający młode firmy z Europy 
Środkowo-Wschodniej, działające w sektorze fintech, do uczestnictwa w programie akceleracyjnym 
Startup Collider organizowanym przez PwC. Oba zespoły kontynuują współpracę w obszarze badania 
modeli i mechanizmów otwartych innowacji na pograniczu przemysłów kreatywnych, nauki i biznesu. 

Teaser: www.youtube.com/watch?v=s3hPUsQ7Qfs 

  

https://www.youtube.com/watch?v=s3hPUsQ7Qfs
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Ważniejsze osiągnięcia Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej. 

Platige Films sp. z o.o. 

Projekt Fatima and the secret treasure 
Film animowany: „Fatima: and the secret treasure” - 31 października 2016 roku,  spółka zależna emitenta 
Platige Films sp. z o.o. oraz portugalski producent Imaginew Internacional Unipessoal Lda, podpisali 
umowę na koprodukcję familijnego, animowanego filmu fabularnego. Wartość kontraktu wynosi  4,5 mln 
euro. Emitent poinformował o tym fakcie w raporcie bieżącym ESPI7/2016.  Za finalną wersję scenariusza 
odpowiada Philip LaZebnik, który pracował przy takich tytułach jak „Pocahontas”, „Mulan” czy „Książę 
Egiptu”. Reżyserem animacji jest Bartek Kik, od lat związany z Platige Image.  

„Fatima” to historia 12-letniej Magdaleny, która straciła wiarę, oraz jej młodszego brata Tomasa, 
ciekawego świata pasjonata nowych technologii. W ich życiu, pojawiają się nagle: śliczna i intrygująca Lily 
oraz fajtłapowaty, nieco namolny Angelo. Dziewczynka będzie musiała wybrać między dobrem a złem. 
„Fatima” będzie dynamiczną, barwną opowieścią inspirowaną historią objawień fatimskich, powstającą z 
okazji ich setnej rocznicy. Sponsorem filmu jest Jeronimo Martins, portugalskie przedsiębiorstwo będące 
właścicielem między innymi sieci handlowej Biedronka. Zawarcie umowy jest realizacją strategii Emitenta 
polegającej na tworzeniu własnego IP (Intellectual Property) i rozwijaniu produkcji filmowych. 

Projekt Another Day of Life  
Platige Image ukończyło prace związane z animacją, przygotowaniem efektów specjalnych i pozostałymi 
etapami, do których  zobowiązane było w ramach podziału prac w produkcji. Do jej zamknięcia wymagane 
jest jeszcze zakończenie prac przez pozostałych koproducentów: 

• Belgia - mattepaint, oświetlenie, rendering i kompozycja 89% filmu; 

• Hiszpania - nagranie głosów, kompozycja muzyki, realizacja dźwięku, kolor korekcja, przygotowanie 
kopii. 

Równocześnie prowadzone były prace związane z promocją projektu, m.in. podczas Warszawskiego 
Festiwalu Filmowego, a także przygotowaniem strony internetowej filmu i nowych materiałów 
promocyjnych. 

Projekt Wiedźmin 
Film fabularny „Wiedźmin”- kontynuowane są rozmowy z potencjalnymi partnerami w USA. Do dnia 
przygotowania niniejszego raportu nie udało się doprowadzić tych rozmów do etapu uzasadniającego 
opublikowania kolejnych szczegółów produkcji. W międzyczasie prowadzone są dalsze prace nad 
scenariuszem. 

Projekt Privisa 
Rozwój projektu „Privisa” - Platige Films prowadzi obecnie prace związane z przygotowaniem scenariusza 
projektu oraz analizą potencjału pomysłu. Projekt został zakwalifikowany do programu „Kino dzieci pro” 
prowadzonego przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty. Reżyserem projektu jest Leszek Nowicki. 
„Privisa” to animowany film dla całej rodziny, którego akcja toczy się w czasach pierwszych Słowian. 
Opowiada historię 11-letniego chłopca – Wilkana, jego dziadka Stanimira i ojca Borzymira. To historia o 
rodzinie, dorastaniu i sztuce podejmowania wyborów. 
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Plastic Studio 

Premiera gry konsolowej „Bound” na konsole VR 
16 sierpnia miała miejsce premiera „Bound” w wersji tradycyjnej 2D. 13 października odbyła się 
zapowiadana wcześniej premiera pierwszej polskiej gry na najnowszą platformę PlayStation VR. Chwilę 
później (14 listopada) wydane zostało rozszerzenie do gry, obsługujące  PlayStation 4 PRO. Za produkcję 
wszystkich wersji odpowiada łódzkie studio Plastic, kierowane przez Michała „Bonzaja” Staniszewskiego. 
Powstanie gry może stać się bodźcem, który sprawi, że jeszcze wiele innych gier z polskim rodowodem 
zostanie stworzonych dla nowego, rewolucyjnego sposobu rozrywki jakim jest PlayStation VR.  

O grze „Bound” 
Ta okraszona niespotykanym nigdzie indziej klimatem z pogranicza snu i jawy, stylowa platformówka 
opowiada o kruchości więzów rodzinnych. Gracz steruje główną bohaterką poruszającą się pełnymi gracji 
ruchami baletowymi. Jego zadaniem jest wytańczenie drogi przez surrealistyczne krajobrazy, które 
wykorzystują zmienną geometrię i wzorują się na kalejdoskopowej, modernistycznej estetyce sztuki z 
początku XX wieku.  

Dzięki rozbudowanej ścieżce fabularnej, gracz doświadcza pełnych emocji chwil, podczas których napotyka 
metaforyczne wyobrażenia osób najbliższych dla głównej bohaterki. Każdemu wykonanemu krokowi 
towarzyszy muzyka skomponowana przez Olega „Heinali” Shpudeikę, która idealnie łączy balet z muzyką 
elektroakustyczną. 

Gameplay: www.youtube.com/watch?v=sC-0iiResKU 

Oficjalna strona gry: www.bound.playstation.com 

  

http://www.bound.playstation.com/
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Juice Sp. z o.o. 

Rynek reklamowy  
Nowa strategia spółki mająca na celu pozyskanie klientów premium, zaczęła przynosić wymierne efekty w 
postaci kolejnych kontraktów na rynku azjatyckim. Spółka zrealizowała projekty z zakresu CGI dla znanych 
marek z segmentu samochodowego m.in. Mercedes AEG, Audi, Nissana czy Toyoty. 

Studio kontynuuje rozwój działu serwisowania produkcji zagranicznych w Polsce. Jest to odpowiedź na 
zapotrzebowanie klientów na usługi postprodukcyjne, którzy szukają możliwości realizacji zdjęć w Polsce, 
a więc atrakcyjnym i konkurencyjnym cenowo państwie europejskim.  Spółka podpisała też kontrakt na 
produkcję assetów do gier dla branży bettingowej, z którą związane są duże nadzieje wynikające z 
wysokiej rentowości tego rynku. 

Spółki Juice oraz Platige Image zrealizowały spot w technice 360 stopni, inspirowany limitowaną edycją 80 
etykiet Owoców Świata. Spot został zrealizowany na 80 urodziny Tymbarku. Premiera spotu odbyła się w 
kwietniu 2016 r. 

Po raz drugi Spółka realizowała także promocję portugalskiego  festiwalu grafiki komputerowej „Trojan 
Horse and Unicorn”. Jest to jeden z najważniejszych festiwali poświęconych animacji komputerowej w 
Europie. 

Zlecenia publiczne  
Spółka realizuje kolejne zlecenia na rynku zamówień publicznych. Dla Muzeum Teatru we Wrocławiu 
przygotowała mapping, autorską kompozycję wokalną oraz udźwiękowienie projektu. Zakończyła również 
wykonanie strony internetowej dla otworzonego niedawno Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. 
Kolejnym dużym projektem realizowanym w tym mieście jest animacja dla Polskiego Instytutu Pamięci 
Narodowej, w związku z obchodami zakończenia II wojny światowej. Projekt jest reżyserowany przez 
Michała Misińskiego i powstaje we współpracy z Fish Ladder, zespołem projektów specjalnych Emitenta.  

15 września premierę miał film dokumentalny „Bitwa Wrocławska”, który opowiada o największych w 
Polsce zamieszkach ulicznych po wprowadzenia stanu wojennego, które miały miejsce w sierpniu 1982 
roku we Wrocławiu. Spółka jest koproducentem filmu oraz realizuje promocyjny teledysk. projekt jest 
efektem współpracy Juice Sp. z o.o. z Wrocławskim Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość. 

Zlecenie filmowo - telewizyjne 
Spółka rozpoczęła prace nad testem serialu historycznego “Liberator” w reżyserii Grzegorza Jonkajtysa. 
Projekt realizowany jest we współpracy z amerykańską firmą School of Humans na zlecenie 
amerykańskiego oddziału History Channel. 
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2. Istotne zdarzenia jakie nastąpiły po zakończeniu roku obrotowego, do 
dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

W marcu 2017 roku została podpisana umowa na mocy, której zmieniony został przedmiot działalności 
oraz firma spółki Morcore sp. z o.o.  Z uwagi na fakt, że spółka Morcore sp. z o.o. nie podjęła działalności 
gospodarczej w zakresie budowy centrum renderingu i storage jedyny udziałowiec spółki tj. Platige Image 
S.A. podjął decyzję o zmianie przedmiotu działalności oraz o zmianie nazwy.  Po rejestracji w sądzie spółka 
działać będzie pod firmą Dobro sp. z o.o. i będzie realizowała projekty produkcji zdjęciowej w ramach 
Grupy Platige Image.  Kapitał zakładowy spółki został podwyższony z kwoty 5.000 zł do kwoty 50.000 zł.  
Emitent posiada 75% w kapitale zakładowym spółki, a Sebastian Pańczyk objął 25% udziału w 
podwyższonym kapitale. Zmiana sposobu prowadzenia działalności produkcji zdjęciowej poprzez 
oddzielną spółkę ma na celu oddzielenie procesów produkcyjnych od procesów związanych z 
postprodukcją i animacją komputerową znacznie różniących się sposobem realizacji i cyklem rozliczania 
projektów. Prowadzenie projektów zdjęciowych w oddzielnej spółce umożliwi poprawę zarządzania tymi 
projektami i pozwoli na zoptymalizowanie ich finansowania i rozliczania. 

W marcu 2017 roku została podjęta decyzja o wydzieleniu aktualnie prowadzonych projektów filmowych 
do spółek celowych.  W pierwszym etapie zostały powołane spółki w organizacji Fatima Film sp. z o.o. oraz 
Fatima Film sp. z o.o. sp. k. które przejmą produkcję filmu Fatima.  Do tej pory wszystkie projekty filmowe 
realizowane były przez spółki Platige Films sp. z o.o., Platige Films, LLC i Platige Image S.A.  Ze względu na 
złożone procesy finansowo-prawne, koniecznym stało się rozdzielenie ich realizacji do oddzielnych 
podmiotów.  

3. Przewidywane kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej  

Grupa Kapitałowa Platige Image jest liderem na krajowym rynku postprodukcji i animacji komputerowej.  
Świadczy usługi na najwyższym światowym poziomie co zostaje potwierdzane przez kolejne nagrody jakie 
zdobywają produkcje Grupy.  Główne kierunki rozwoju to: 

• Ekspansja na rynkach zagranicznych i uzyskanie ok. 50% przychodów z projektów zagranicznych; 

• Rozszerzenie oferty usług dla klientów poza usługi stricte postprodukcyjne i oferowanie rozwiązań 
zintegrowanych; 

• Stworzenie własnych produktów i własności intelektualnej, które wygenerują przychody w dłuższym 
okresie.  Działania te obejmują np. koprodukcje filmów, widowisk, gier komputerowych; 

• Promocja artystów współpracujących z Grupą Platige Image. 

W szczególności w 2017 roku Grupa Platige Image kontynuować będzie aktywności mające na celu 
wyprodukowanie własnych treści kontentowych mających na celu zmianę struktury przychodowej Grupy 
ze struktury usługowej na strukturę usługowo tantiemową. W tym celu Grupa kontynuować będzie 
inwestycje w projekty związane z budową portfela własnego IP („Intelectual Property”).  Obszary 
zainteresowania Grupy to szeroko pojęty segment nowoczesnej rozrywki: film animowany lub efektowy 
(VFX), widowiska w technologii 3D, projekty interaktywne.  Projekty te charakteryzują się stosunkowo 
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długim okresem przygotowań (development) i obarczone są ryzykiem akceptacji pomysłów artystycznych 
przez publiczność.  Dodatkowo nakłady na wyprodukowanie takich projektów przekraczają obecne 
możliwości finansowe Grupy, dlatego Grupa Platige Image zamierza aktywnie przygotowywać takie 
projekty na etapie pomysłu kreatywnego, a następnie realizować je w formie koprodukcji lub spółek 
celowych z partnerami strategicznymi. 

4. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju 

W pierwszych miesiącach 2016 roku rozpoczęte zostały prace nad projektem badawczo-rozwojowym w 
ramach Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-
2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego majacego na celu 
wytworzenie innowacyjnego systemu do zastosowań scenicznych. W grudniu 2016 zidentyfikowane 
zostały istotne zagrożenia w projekcie związane m.in. z pojawieniem się na rynku konkurencyjnych 
technologii, które stanowią atrakcyjną ekonomicznie alternatywę w porównaniu do prowadzenia 
własnego projektu B+R.  Projekt badawczo-rozwojowy został zmodyfikowany tak, aby zamknąć I etap 
prac, które w przyszłości mogą zostać zaimplementowane do innowacyjnych projektów scenicznych 
Emitenta.  W ramach I etapu w 2016 roku powstały m.in. komponenty usprawniające procesy integracji i 
wymiany danych silników renderujących z funkcjonującym w Platige Image S.A. systemem Motion Capture 
oraz szereg algorytmów udoskonalających obsługę technolologii 360 stopni. 

W Platige Image S.A. w sposób ciągły kontynuowane są prace nad rozwojem systemu do zarządzania 
środowiskiem uruchomieniowym aplikacji. Stanowi on w tej chwili jeden z głównych systemów 
usprawniających, porządkujących i ujednolicających w znaczący sposób pracę nad projektami. 

W ciągu 2016 roku Platige Image S.A. rozpoczęła stopniowy proces migracji inftrastruktury w kierunku 
rozproszonych systemów przetwarzania i przechowywania danych, co skutkuje znacznym poprawieniem 
skalowalności oraz wydajności infrastruktury obliczeniowej. 

W drugiej połowie 2016 roku rozpoczęto prace nad nowymi kierunkami rozwoju dotyczącymi 
alternatywnych metod renderingu grafiki komputerowej. 

Analizie podlegały także funkcjonujące w firmie procesy produkcyjne oraz w szczególności wspierające je 
oprogramowanie, które w ciągu roku 2017 będą optymalizowane oraz integrowane. 

Koniec 2016 to także szereg zmian w strukturze organizacyjnej pionu technologicznego firmy, które mają 
na celu podniesienie dynamiki rozwoju i wdrażania nowych technologii w Platige Image S.A. 
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5. Nagrody i wyróżnienia 

Nagrody osobowe 

Polska Rada Biznesu 

Piotr Sikora i Jarosław Sawko zostali finalistami piątej edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana 
Wejcherta, w kategorii „Sukces”. 

Paszport POLITYKI dla Michała Staniszewskiego 

6 grudnia 2016 roku, nominację do nagrody Paszporty POLITYKI w kategorii „Kultura Cyfrowa” otrzymał 
Michał Staniszewski, prezes studia Plastic, należącego do Emitenta. 10 stycznia 2017 roku, Michał 
Staniszewski zostaje jej laureatem. Jurorzy uzasadnili swoją decyzję w trzech punktach. Za to, że gry wideo 
mogą łączyć elementy wszystkich dziedzin sztuki. Za konsekwencję w badaniu granic cyfrowego medium i 
za artystyczną dojrzałość „Bound”, doświadczenia, które jak dotąd najpełniej uzmysławia potencjał nowej 
przestrzeni twórczej – wirtualnej rzeczywistości.  

Wydana w 2016 roku,  przez współtworzone przez niego studio Plastic, „Bound” pokazuje, że nominowany 
działa dziś w zupełnie innej skali. Przygotowana z myślą o konsoli PlayStation 4 i systemie VR (virtual 
reality) gra, której bohaterką jest kobieta, która wraca do wspomnień z dzieciństwa, przenosząc się 
w fantastyczny świat kolorów i tańca, była chwalona na całym świecie m.in.: za walory wizualne. Mimo 
olbrzymiego sukcesu cały czas drzemie w niej duch demosceny. 

Nagrody dla cinematików 

• Animago - trailer „Watch Dogs 2” – nominacja do nagrody w kategorii „Jury’s Prize”.  

• Siggraph Asia 2016 –  trailer „Watch Dogs 2”  i „ Hitman Episode 2: Sapienza” znalazły się oficjalnej 
selekcji. 

• Animayo – trailer „ Starość Aksolota” zdobyła nagrodę w kategorii „Best TV Commercial”. Natomiast  
trailer „For Honor” zdobył nagrodę w kategorii „Best Game Cinematic”. 

Nagrody dla produkcji reklamowych  

Nagrody KTR (Klub Twórców Reklamy) 

Kreatywne studio produkcyjne Dobro otrzymało 2 nagrody KTR za kampanię marki Carrefour: Srebro w 
kategorii Warsztat Audio Video/ Zdjęcia, oraz Brąz w kategorii Warsztat Audio Video /Reżyseria. 

Nagrody dla Legend Polskich 

Legendy Polskie doceniane są zarówno przez środowisko filmowe, jak i branżę marketingową. W 
listopadzie ich twórcy gościli na festiwalu Camerimage w Bydgoszczy. W grudniu na gali Mixx Awards 
Allegro odebrało za ten projekt aż cztery nagrody: dwie złote statuetki w kategoriach Branded Content i 
Video on-line, srebrną statuetkę w kategorii Brand Awareness and Positioning oraz tytuł Best in Show. 
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Shots.net 

Spot „Alivia Pojedynek” – wyróżnienie na stronie internetowej branżowego portalu 

Nagrody Filmowe 

Nominacje dla teledysku Dawida Podsiadło 

Teledysk „Pastempomat” Dawida Podsiadło, otrzymał nominację w kategoriach: „Najlepszy wideoklip” 
oraz „Najlepsze zdjęcia w wideoklipie” podczas ubiegłorocznej edycji prestiżowego festiwalu filmowego 
Camerimage. Wyróżniono go także podczas konkursu wideoklipów Yach Film nominacją do nagrody Grand 
Prix oraz za najlepszy scenariusz. Produkcja: Dobro; postprodukcja: Platige Image; reżyseria i scenariusz: 
Sebastian Pańczyk; zdjęcia: Marek Sanak.  

Link do teledysku: www.vimeo.com/170941778 

Nagrody dla „Córek Dancingu” (koprodukcji Platige Image) 

• Festiwal Sundance – zwycięzca konkursu „World Dramatic Cinema Competition”. 

• Festiwal  Fantasporto w Portugali – nagroda za najlepsze efekty specjalne i reżyserię. 

6. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa  

Dane za lata 2015-2016 zawarte w poniższym omówieniu dotyczą danych finansowych skonsolidowanych 
Grupy Kapitałowej Platige Image.  

Rachunek zysków i strat 

Przychody ze sprzedaży 

W 2016 roku Grup Platige Image zrealizowała łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 76,1 mln zł. W 
stosunku do roku 2015 przychody wzrosły o 19,1 mln zł. i stanowi to wzrost o 27,3 %.  

Grupa Platige Image sprzedaje swoje usługi zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych. 

dane w tys. złotych         
Przychody 2016 2015 zmiana dynamika% 
Sprzedaż krajowa             48 612               33 637               14 975     44,5% 
Sprzedaż eksportowa             40 395               36 301                 4 094     11,3% 
RAZEM             89 007               69 938               19 069     27,3% 

W 2016 roku udział sprzedaży eksportowej wyniósł 45,4% w całości przychodów.  Udział sprzedaży 
eksportowej zmniejszył się w ciągu roku z poziomu 51,9%.  Zmiana ta spowodowana jest przede 
wszystkim dzialaniami realizowanym przez jednostkę dominującą tj. Platige Image S.A., a mianowicie 



  

PLATIGE IMAGE S. A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2016 89 

 

bardzo dynamicznym rozwojem studia produkcyjnego Dobro, które realizuje swoje projekty głównie na 
rynku krajowym. 

Od lat Emitent stara się utrzymać zdywersyfikowane źródła przychodów tak aby sprzedaż eksportowa 
stanowiła około 50% przychodów. W 2016 roku sprzedaż eksportowa w ujęciu nominalnym wzrosła o 
4,1 mln zł. 

Na rynku krajowym przychody zwiększyły się aż o blisko 15 mln zł. osiągając dynamikę 44,5%. Jak 
wspomniano powyżej dynamika wzrostu krajowych przychodów to głownie efekt rozwoju studia 
produkcyjnego „Dobro”.  Drugim czynnikiem wzrostu krajowych przychodów był kontrakt na trzy filmy 
krótkometrażowe dla Grupy Allegro realizowane od II kwartału 2016 przez Platige Image S.A. 

Koszty operacyjne, pozostałe przychody i koszty operacyjne, zysk operacyjny i EBITDA  

Koszty działalności operacyjnej wyniosły 84,5 mln zł. w 2016 roku i były o 18,1 mln zł. wyższe niż w 2015 
roku. Dynamika wzrostu kosztów działalności operacyjnej wyniosła 27,2% i była nieznacznie niższa niż 
dynamika przychodów (o 0,1 pkt. procentowego) co spowodowało, że marża na sprzedaży nieznacznie 
poprawila się z 4,9% w 2015 do 5,0% w 2016. 

Poniżej zaprezentowano strukturę kosztów operacyjnych wraz z dynamiką roczną. 

dane w tys. złotych           
Koszty wg rodzaju 2016 2015 zmiana dynamika% struktura % 

1. Amortyzacja 3 287 2 597 690 26,6% 3,9% 
2. Zużycie materiałów i energii 3 293 3 165 128 4,0% 3,9% 
3. Usługi obce 44 012 31 160 12 852 41,2% 52,1% 
4. Podatki i opłaty 624 375 249 66,4% 0,7% 
5. Wynagrodzenia 30 564 26 677 3 887 14,6% 36,2% 
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 689 1 578 111 7,0% 2,0% 
7. Pozostałe koszty rodzajowe 1 068 934 134 14,3% 1,3% 

RAZEM 84 537 66 486 18 051 27,2% 100,0% 

W strukturze kosztów operacyjnych największe pozycje to koszty usług obcych oraz koszty wynagrodzeń.   

Usługi obce stanowią 52,1% kosztów działalności operacyjnej.  W roku 2016 usługi obce wzrosły o 
12,9 mln zł. tj. o 41,2% w stosunku do roku 2015. Podstawowe składniki usług obcych to: usługi związane z 
produkcją (usługi graficzne, animacyjne, wypożyczenie sprzętu, plany zdjęciowe, dźwiękowe i inne) 
czynsze oraz usługi wsparcia software’u.   

Grupa Platige Image poszukując nowych niszy w których może oferować swoje usługi konsekwentnie 
wchodzi na nowe obszary biznesowe. Przykładem są usługi związane z produkcją zdjęć, usługi studia 
dźwiękowego oraz usługi związane z obsługą dużych imprez np. organizacja oprawy finałów dla UEFA. Te 
nowe obszary biznesowe charakteryzują się inną strukturą kosztową niż dotychczasowa podstawowa 
działalność Grupy tj produkcja filmów animowanych i usługi postprodukcji video.  W dużo mniejszym 
stopniu wykorzystują talent podstawowego zespołu artystów grafików i opierają się głównie na zakupie 
usług obcych.  Rozwój nowych obszarów biznesowych skutkuje istotnym wzrostem kosztów usług obcych 
w ujęciu rok do roku.  Wzrost udziału takich usług w przychodach będzie przekładać się na wzrost 
kosztów. 
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Udział usług obcych w strukturze kosztów operacyjnych w ciągu 2016 roku wzrósł o 5,2 pkt procentowych 
z 46,9%.  Wzrost ten wynika w pierwszej kolejności wynika z osiągniętej struktury przychodów w 2016.  
Grupa Kapitałowa zrealizowała bardzo dużo planów zdjęciowych zarówno w studiu kreatywnym Dobro jak 
i przy realizacji trzech filmów z cyklu „Legendy Polskie”, których koszt realizacji w znakomitej większości 
składa się z usług obcych takich jak wypożyczenia sprzętu i uslugi organizacji planu. 

Grupa planuje pozyskiwanie projektów produkcyjnych na szerokim rynku odbiorców (obsługa imprez, 
produkcje filmowe, projekty niestandardowe) o różnym stopniu złożoności i różnej wartości dodanej do 
projektu. W zależności od ilości i wartości pozyskanych zleceń, które wymagają udziału w kosztach zakupu 
znacznej ilości sprzętu typu projektory, monitory i specjalistycznych usług obcych koszty usług obcych i 
materiałów mogą ulegać wahaniom w kolejnych latach.  Grupa spodziewa się wahań tych pozycji 
skorelowanych ze zmianami przychodów. 

Drugą najistotniejszą pozycją w strukturze kosztów spółki to koszty wynagrodzeń. Wynoszą one 
30,6 mln  zł. co stanowi 36,2% całkowitych kosztów operacyjnych. W roku 2016 łączne koszty 
wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych wzrosły o 4,0 mln zł. tj. o 14,1% .  Po uwzględnieniu kosztów 
ubezpieczeń społecznych i świadczeń pracowniczych udział kosztów pracy wyniósł 38,2% w całości 
kosztów działalności operacyjnej.  Pomimo nominalnego wzrostu kosztów wynagrodzeń udział tej pozycji 
kosztowej (wraz ze świadczeniami) w całkowitych kosztach operacyjnych zmniejszył się z 42,5% w 2015.  

W zwiazku z dynamicznym wzrostem sprzedaży i wzrostem ilości realizowanych projektów Grupa ponosiła 
zwiększone koszty związane z najmem przestrzeni biurowej (wraz z kosztami powiązanym typu energia, 
ochrona remonty i adaptacje) oraz wzrostem zatrudnienia i wzrostem kosztów pozyskania (sprzedaż i 
development) i realizacji projektów (produkcja). 

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 171 tys. zł w 2016 na które składają się głównie przychody ze 
sprzedaży pakietów medycznych i sportowych dla pracownikow i współpracownikow Spółki. Pozostale 
przychody operacyjne zmniejszyły się w stosunku do roku 2015 kiedy wyniosły 499 tys. zł.  W 2015 roku 
Spółka rozpoznała w tej pozycji zysk ze sprzedaży środków trwałych. 

Pozostałe koszty operacyjne wyniosły w 2016 roku 957 tys. zł. i były wyższe w stosunku do roku 2015 
kiedy osiągnęły poziom 793 tys. zł. Najistotniejsze pozycje pozostałych kosztów operacyjnych to koszty 
pakietów medycznych i sportowych dla pracownikow i wspólpracownikow Spółki, likwidacja wartości 
niematerialnych i prawnych, koszty zobowiązań spornych i koszty likwidacji niezamortyzowanych 
inwestycji w obcych środkach trwałych (adaptacje powierzchni biurowych). 

W roku 2016 zysk z działalnosci operacyjnej wyniósł 3,7 mln zł. i był wyższy o 0,5 mln zł. w stosunku do 
zysku operacyjnego osiągniętego w 2015, kiedy to wyniósł 3,2 mln zł., natomiast osiągnięta marża zysku 
opeacyjnego w 2016 w wysokości 4,1% była niższa niż w 2015, kiedy wyniosla 4,5% Wzrost zysku 
operacyjnego wynika z: 

wzrost przychodów             19 069     

(wzrost)/spadek kosztów działalności operacyjnej            -18 051     

(wzrost)/spadek salda pozostałych przychodów i kosztów 
operacyjnych                  -492     

zmiana zysku z działalności operacyjnej                   526     
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Zysk EBITDA w roku 2016 wyniósł 7,8 mln zł. i był wyższy od zysku EBITDA zrealizowanego w 2015 roku o 
1,7 mln zł. Marża zysku EBITDA w 2016 wyniosła 7,8% i zmniejszyła się w 2015 z poziomu 8,2%3. 

Przychody i koszty finansowe 

Przychody z tytułu odsetek w 2016 roku wyniosły 8 tys. zł. natomiast w 2015 roku wyniosły one 15 tys. zł.   

Koszty finansowe Grupy stanowią głównie odsetki od kredytów bankowych i leasingów oraz różnice 
kursowe (o ile występuje nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi). Koszty odsetek i 
odsetkowej części rat leasingowych wyniosły w 2016 roku 479 tys. zł., a w 2015 koszty te wyniosły 274 tys. 
zł.  Różnice kursowe wykazane w kosztach finansowych w 2016 roku wyniosły 276 tys zł. z czego kwota 
138 tys. to kwota niezrealizowanych różnic kursowych z wyceny bilansowej.  

Różnice kursowe wykazywane bądź w przychodach bądź kosztach finansowych dotyczą zarówno 
zrealizowanych różnic kursowych na sprzedaży eksportowej jak i różnic niezrealizowanych dotyczących 
wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy.  Największy wpływ na niezrealizowane różnice kursowe 
ma wycena kredytu hipotecznego zaciągniętego w Euro. 

Dodatkowo Grupa rozpoznała w ciężar kosztów finansowych utratę wartości inwestycji w kwocie 336 tys. 
w 2016 oraz 436 tys w roku 2014.   

Z tytułu rozliczenia w konsolidacji wartości transakcji sprzedaży udziałów Juice sp. z o.o z aktywami netto i 
wartością firmy Grupa wykazała ujemny wynik w wysokości 293 tys zł 

Zysk z działalności gospodarczej 

W 2016 roku Grupa Kapitałowa Platige Image wykazała zysk z działalności gospodarczej w wysokosci 2,3 
mln zł, który był niższy o 0,2 mln zł w stosunku do zysku z działalności gospodarczej wykazanego w 2015 
roku. 

Zysk netto 

W 2016 obciążenie wyniku z tytułu podatku dochodowego wyniosło 562 tys zł.  Część bieżąca podatku 
wyniosła 228 tys zł., a zmiana stanu aktywa i rezerwy na podatek odroczony wyniosła 334 tys. zł.  Podatek 
odroczony wynika ze zmiany przejściowych różnic między kosztami bilansowymi, a podatkowymi.   

Zysk mniejszości w latach 2016 i 2015 wyniósł odpowiednio 508 tys. i 128 tys.  

Zysk netto w roku 2016 wyniósł 1,15 mln zł. i był niższy o 0,5 mln zł. od zysku osiągniętego w roku 2015, 
kiedy wyniósł 1,66 mln zł.   

                                                             
3 Zysk EBITDA nie jest wskaźnikiem definiowanym w Ustawie o Rachunkowości. W opinii Spółki wskaźnik ten jest ważnym parametrem do 
analizy Rachunku Zysków i Strat.  Podawanany zysk EBITDA liczny jest jako EBITDA = Zysk (strata) z działalności operacyjnej plus 
amortyzacja, natomiast marża EBITDA% = EBITDA / Przychody ze sprzedaży*100% 
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Bilans 

Aktywa trwałe 

Na dzień 31.12.2016 wartość aktywów trwałych wyniosła 30,7 mln zł., co stanowiło 57,8% aktywów 
ogółem. Wartość aktywów trwałych zmniejszyła się o 1,6 mln zł. w stosunku do 2015 roku, a ich udział w 
sumie bilansowej spadł z poziomu 67,6%.  Spadek aktywów wynika m.in. ze sprzedaży udziałów w spółce 
zależnej Juice sp. z o.o. 

Aktywa obrotowe 

Należności krótkoterminowe 

Na dzień 31.12.2016 należności krótkoterminowe wynosiły 13,6 mln zł. i były wyższe od stanu na dzień 
31.12.2015 o 0,3 mln zł.. Stan należności krótkoterminowych wynika z poziomu sprzedaży osiągniętej w 
grudniu analizowanego roku. W zależności od wartości wystawionych faktur w grudniu saldo należności 
może istotnie zmieniać się.  

Grupa aktywnie monitoruje poziom należności, aby ograniczać ich przeterminowanie i ryzyko 
nieściągalności.  Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek niepowiązanych zmniejszyły się z kwoty 
13 mln na dzień 31.12.2015 do kwoty 11 mln zł na dzień 31.12.2016.   

Branża, w której Grupa Platige Image realizuje największe obroty, charakteryzuje się wydłużonymi 
terminami płatności. Ze względu na plany dalszego rozwoju i zakładany wzrost sprzedaży należy się 
spodziewać, że poziom zaangażowanej gotówki w finansowanie kapitału obrotowego może się zwiększyć 
w przyszłości.  

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 

Na dzień 31.12.2016 saldo gotówki Grupy wynosiło 1,6 mln zł. i było niższe od stanu na dzień 31.12.2015 o 
0,2  mln zł., kiedy wynosiło 1,8 mln zł. 

Kapitał Własny 

Na dzień 31.12.2016 kapitał własny wyniósł 25,7 mln zł. i był wyższy od kapitału własnego na koniec 2015 
o 1,4 mln zł.  

Zobowiązania długoterminowe 

Na dzień 31.12.2016 zobowiązania długoterminowe wynosiły 7,2 mln zł. i były wyższe od stanu na dzień 
31.12.2015 o 0,5 mln zł.. Na zobowiązania długoterminowe składają się kredyt hipoteczny zaciągnięty w 
walucie Euro na zakup nieruchomości i spłatę zobowiązań inwestycyjnych oraz leasing finansowy stacji 
graficznych. Zmiana salda wynika ze zwiększenia kredytu i podpisania umów leasingowych w 2016, spłaty 
rat kredytowych w roku obrotowym oraz wyceny na dzień bilansowy salda wyrażonego w Euro.  Na dzień 
31.12.2016 saldo kredytu hipoteczenego wynosiło 2,1 mln Euro, z czego 1,6 mln Euro rozpoznano w części 
długoterminowej. 
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Zobowiązania krótkoterminowe 

Na dzień 31.12.2016 zobowiązania krótkoterminowe wynosiły 17,2 mln zł. i były wyższe od stanu na dzień 
31.12.2015 o 4,5 mln zł.. W saldzie z dnia 31.12.2016 ujęto krótkoterminową część kredytu hipotecznego i 
zobowiązań leasingowych przypadających do spłaty w 2016 roku w wysokości 2,5 mln zł..  Wzrost 
zobowiązań krótkoterminowych wynika głównie ze wzrostu zobowiązań handlowych o 2,4 mln zł. oraz 
zwiększenia wykorzystania dostępnych linii kredytów w rachunku bieżącym . 

Grupa korzysta z limitu wierzytelności w postaci limitu w rachunku bieżącym i kredytu rewolwingowego.  
Łączny limit do wykorzystania wynosi 5 mln zł.  Na dzień 31.12.2016 wykorzystanie limitu wierzytelności 
wynosiło 4,2 mln zł.  W czerwcu 2016 Grupa podpisała umowę kredytu rewolwingowego w kwocie 1,5 
mln zł na 13 miesięcy na finansowanie realizacji projektów Studia Kreatywnego „Dobro”.  Na dzień 
31.12.2016 wykorzystanie tego kredytu wynosiło 280 tys zł. 

Okresowo Grupa finansuje swoje należności faktoringiem.  Na dzień 31.12.2016 limit faktoringowy nie był 
wykorzystany.  

Rachunek przepływów pieniężnych 

Przepływy netto z działalności operacyjnej w 2016 roku wyniosły 3,3 mln zł. wobec 2,1 mln zł. w 2015 
roku, co stanowi wzrost o 1,2 mln zł..  Przepływy finansowe z działalności operacyjnej są wyższe od zysku 
EBITDA o 3,7 miliona zł. Największy wpływ na tę różnicę ma zmiana stanu należności i zobowiązań 
krótkoterminowych oraz rozliczeń międzyokresowych. 

Przepływy netto z działalności inwestycyjnej w 2016 roku wyniosły – 4,0 mln zł. wobec – 4,6 mln zł. w 
2015 roku. Wydatki na nabycie majątku trwałego wyniosły 3,0 mln zł..  Główne wydatki inwestycyjne 
ponoszone były na zakupy sprzętu i technologii IT. 

Przepływy netto z działalności finansowej w 2016 roku wyniosły 0,46 mln zł. wobec wpływu netto 0,9 mln 
zł. w 2015 roku. W roku 2016 w wyniku zaciągnięcia i spłaty kredytów kwota przepływów z tego tytułu 
wyniosła persaldo 1,2 mln zł. Przepływy finansowe z tytułu odsetek i kosztów finasowych wzrosły z 250 tys 
zł w 2015 do 444 tys. zł w 2016. Koszty obsługi kredytów wzrosły z powodu uruchomienia nowych linii 
kredytowych (krótkoterminowych i długoterminowych) w 2016 roku. 

Przewidywana sytuacja finansowa 

W 2016 roku Emitent podjął działania mające na celu zoptymalizowane posiadanych aktywów i procesów 
zarządczych.  Zostało podjętych szereg działań reorganizacji wewnętrznej w tym:  

• zmiana struktury organizacyjnej firmy ukierunkowana na centralizację zarządzania i poprawę 
wewnętrznej komunikacji; 

• zainicjowano działania mające na celu redukcję kosztów stałych w Grupie;  

• dokonano reorganizacji w Grupie Kapitałowej poprzez sprzedaż udziałów w spółce Juice sp. z o.o. oraz 
zaplanowano prowadzenie działalności produkcji zdjęciowej w formie oddzielnej spółki.  Prowadzone 
są analizy możliwości wykorzystania pozostałych aktywów finansowych w Grupie 

• zaplanowano restrukturyzację sposobu produkcji filmowej w Grupie poprzez wypracowanie modelu 
tworzenia spółek celowych; 
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• prowadzone są analizy lepszego wykorzystania posiadanej nieruchomości, w tym rozważana jest 
sprzedaż jej części  

Dodatkowo prowadzone są działania mające na celu pozyskiwanie nowych projektów długoterminowych 
w obszarze związany z budową portfela własnego IP („Intelectual Property”). 

Powyższe działania mają na celu zwiększenie rentowności Grupy i wypracowanie wolnych środków 
finansowych umożliwiających uruchomienie projektów inwestycyjnych zarówno technologicznych jak i 
kreatywnych. 

7. Informacja dotycząca wykonania prognozy 

Grupa Kapitałowa nie publikował prognozy wyników na rok 2016. 

8. Informacja o  nabyciu akcji własnych 

W dniu 30 grudnia 2016 Emitent zawarł umowę na mocy której sprzedał wszystkie posiadane udziały w 
Spółce Juice sp. z o.o. Szczegóły transakcji zostały opisane w Raporcie Bieżącym ESPI nr. 10/2016. 

Elementem zapłaty za udziały Juice jest przeniesienie na Emitenta przez Adama Tunikowskiego 37.857 
akcji Serii F Platige Image S.A. za kwotę 794.997 zł.  Transakcja przeniesienia akcji zostanie zrealizowana w 
2017 po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy dobrowolnego umorzenia udziałow Juice sp. z o.o.  W 
kolejnym etapie zamknięcia transakcji akcje te zostaną umorzone pod warunkiem uzyskania zgody 
najbliższego Walnego Zgromadzenia Emitenta. 

9. Informacja o posiadanych przez Grupę Kapitałową oddziałach (zakładach)  

Emitent nie posiada wydzielonych oddziałów ani zakładów. 
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10. Informacja o posiadanych przez Grupę Kapitałową instrumentach 
finansowych oraz ryzykach związanych z prowadzeniem działalności 

Informacja o posiadanych przez Spółkę instrumentach finansowych w zakresie: 

• ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty 
płynności finansowej, na jakie narażona jest Grupa Kapitałowa, 

• przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami 
zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość 
zabezpieczeń. 

Instrumenty finansowe 

Instrumenty finansowe posiadane przez spółkę to kredyt hipoteczny udzielony w Euro.  Na dzień 
31.12.2016 saldo kredytu wynosiło 2,1 mln Euro. Z tytułu tego kredytu Grupa oprócz normalnego ryzyka 
operacyjnego utraty płynności ponosi ryzyko związane z możliwością osłabiania się waluty PLN wobec 
EUR. Grupa potrzebuje ok 600 tys. Euro rocznie na obsługę rat kapitałowych i odsetkowych.  
Zabezpieczeniem przed ww. ryzykami jest naturalny hedging.  Emitent historycznie generował dużą część 
przychodów w walutach obcych oraz w swojej strategii ma działania zorientowane na zwiększanie 
eksportu, co w opinii Zarządu adekwatnie zabezpiecza powyższe ryzyka. 

11. Informacja o ryzykach związanych z prowadzeniem działalności 

Najistotniejsze ryzyka operacyjne na które narażona jest Grupa 

1.  Ryzyko związane z zasobami ludzkimi. Grupa Platige Image działa w branży kreatywnej i artystycznej.  
Osiągnięcie sukcesu na rynku jest w głównej mierze uzależnione od wykorzystania talentu artystów z 
którymi Grupa współpracuje oraz od zdolności i kwalifikacji pozostałych pracowników i 
współpracowników.  Utrzymanie talentu, zapewnienie dostępności najwyższej jakości artystów jest 
podstawowym wyzwaniem związanym z operacyjnym zarządzaniem Grupy.  Ryzyko utraty talentu lub 
brak dostępności do grafików posiadających określone umiejętności mogą spowodować zmniejszone 
zainteresowanie lub konieczność odrzucania zleceń i wobec tego negatywnie wpłynąć na wyniki 
operacyjne Grupy. 

2. Grupa prowadzi działalność na rynku, na którym kluczową rolę, oprócz zasobów ludzkich, odgrywa 
stale ewoluująca technologia. Wymogi rynkowe narzucają na studia postprodukcyjne stałe 
podnoszenie jakości i efektywności oferowanych usług, co z kolei determinowane jest posiadaniem 
nowoczesnego sprzętu i oprogramowania i konieczność onoszenia nakładów na utrzymanie i 
zwiększanie poziomu technologicznego. Ponadto, z uwagi na stosunkowo wczesną fazę rozwoju 
rynku, innowacyjne rozwiązania oraz nowe, nieoferowane dotąd przez nikogo usługi pozwalają na 
zdobycie dominującej pozycji wobec podmiotów konkurencyjnych. Ryzyko związane z technologią jest 
zatem pochodną jakości oferowanych usług i nowatorskiego podejścia do rozwiązań 
postprodukcyjnych i koniecznością prowadzenia działań badawczo-rozwojowych. 
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3. Ewentualna utrata, częściowa bądź całkowita, danych związana z awarią systemów komputerowych 
lub zniszczeniem bądź utrata kluczowego, rzeczowego majątku trwałego Emitenta mogłaby 
skutkować czasowym wstrzymaniem lub ograniczeniem możliwości realizacji projektów, co mogłoby 
mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe.  W celu ograniczenia ryzyka Emitent posiada szereg 
systemów chroniących przed utratą danych. 

4. Ryzyko wejścia na nowe rynki.  Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej przewiduje ustawiczne 
poszukiwanie innowacyjnych nisz produktowych i nowych rynków geograficznych.  Działania to 
obarczone są ryzykiem niepowodzenia i podjęcia działań, które mogą okazać się nietrafione i nie 
przyniosą w przyszłości spodziewanych efektów ekonomicznych. Rozpoczęcie oferowania i 
świadczenia nowych usług, nawet w przypadku gdy ich specyfikacja jest zbliżona do dotychczasowej 
działalności Emitenta, wiąże się z ryzykiem, iż obecne doświadczenie Spółki okaże się niewystarczające 
do osiągnięcia wymiernych korzyści finansowych z wejścia w nowe segmenty rynku. 

5. Ryzyko produktów kreatywnych.  Grupa Platige Image działa na rynku artystycznym i kreatywnym.  W 
swojej strategii Grupa przewiduje inwestycje w rozwój projektów, które obarczone są ryzykiem 
nietrafienia w gusta odbiorców.  Mogą to być projekty o stosunkowo dużych budżetach i straty 
związane z trwałą utratą wartości mogą istotnie wpłynąć na sytuację finansową Grupy 

6. Ryzyko uzależnienia Emitenta od osób zajmujących kluczowe stanowiska. Wypracowany przez osoby 
zajmujące kluczowe stanowiska, szeroki zakres know-how i efektywnie rozbudowana sieć kontaktów 
osobistych determinują działalność operacyjną Grupy Kapitałowej.  Odejście jednego lub kilku 
członków kadry zarządzającej mogłoby niekorzystnie wpłynąć na prowadzoną działalność, a w 
konsekwencji na osiągane przez Grupę wyniki finansowe. 

7. Ryzyko związane z odbiorcami.  Grupa Platige Image jest największym studiem animacji 
komputerowej w Polsce.  Wyniki finansowe Grupy w znacznym stopniu uzależnione są od stałego 
dopływy nowych projektów.  Zachwianie ciągłości realizacji nowych projektów może mieć negatywny 
wpływ na wyniki finansowe grupy ze względu na duży udział kosztów stałych w tym kosztów 
utrzymania zespołów grafików. 

8. Ryzyko związane z realizacją projektów. Realizacja projektów animacyjnych i postprodukcyjnych wiąże 
się z występowaniem dwóch podstawowych zagrożeń – ryzykiem niedotrzymania terminu oraz 
ryzykiem przekroczenia budżetu.  W szczególności w przypadku dużych projektów za niedotrzymanie 
terminów lub inne uchybienia w realizacji umów Grupa Platige Image może być zobowiązana do 
zapłacenia kar umownych przewidzianych w umowach lub też odpowiedzialności odszkodowawczej z 
innych tytułów. Duże zlecenia od kontrahentów zagranicznych podpisywane są najczęściej wg prawa 
właściwego dla siedziby zleceniodawcy.  Umowy wg prawa obcego mogą zawierać zapisy, które są 
inaczej interpretowane niż w prawie polskim i Grupa narażona jest na niedostateczną ochronę 
prawną z tego tytułu.  W ekonomicznie uzasadnionych przypadkach Grupa angażuje praników 
zagranicznych do asystowania w negocjacjach. 

9. Ryzyko związane z poziomem i strukturą zadłużenia. Istotnym źródłem finansowania majątku Spółki 
jest kapitał obcy. W chwili obecnej zadłużenie Grupy wynosi 14 mln zł.  Znaczny udział kapitałów 
obcych w sumie bilansowej Emitenta rodzi potencjalne ryzyko ograniczenia możliwości spłaty 
zadłużenia w przypadku zachwiania w płynności Grupy lub pozyskanie finansowania dłużnego na 
nowe projekty kreatywne, inwestycyjne i rozwojowe może być ograniczone. 
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10. Ryzyko konkurencji.  Dynamiczny rozwój technologii oraz rosnący wachlarz sposobów wykorzystania 
animacji 3D powoduje wyraźny wzrost zainteresowania tym segmentem rynku, nie tylko ze strony 
potencjalnych zleceniodawców, ale również zleceniobiorców.  Nieuniknionym jest pojawianie się 
coraz liczniejszej konkurencji. Konkurencja z biegiem czasu może próbować dogonić Grupę Kapitałową 
Platige Image pod względem zasobów kapitałowych i ludzkich, pokonując kolejne bariery wejścia 
stojące na drodze do najbardziej ambitnych i wymagających projektów.  

11. Ryzyko zmiany kursów walutowych. Obecność Emitenta na rynkach zachodnioeuropejskich oraz 
realizacja strategii obejmującą między innymi ekspansję zagraniczną powodują, że Spółka jest 
narażona na ryzyko niekorzystnych zmian kursów walutowych. W przypadku takich zmian może dojść 
do sytuacji, w której rzeczywisty dochód ze zrealizowanego projektu odbiegać będzie od 
wcześniejszych założeń Emitenta.  Spółka jest stroną umowy kredytowej wyrażonej w euro 
Ewentualne osłabienie PLN w stosunku do euro może spowodować konieczność rozpoznania w 
Rachunku Zysków i Strat ujemnych różnic kursowych.  

12. Ryzyko zmiennych przepisów prawnych i podatkowych Potencjalnym zagrożeniem dla działalności 
Emitenta mogą być zmieniające się przepisy prawa (zarówno krajowego, jak i wspólnotowego) lub 
brak jednolitej ich interpretacji. Przepisy prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej 
przez Emitenta, które w ostatnich latach ulegają częstym zmianom, to przede wszystkim: prawo 
podatkowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo handlowe, a także uregulowania 
dotyczące działalności inwestycyjnej i usług elektronicznych. Spośród zmian dotyczących przepisów 
prawa, o których mowa powyżej, najczęściej dokonywane są zmiany w systemie podatkowym. Wiele z 
przepisów prawa podatkowego sformułowanych jest w sposób nieprecyzyjny, a ich stosowanie 
utrudniają, prowadzące często do sprzecznych rezultatów, niejednoznaczne sposoby ich wykładni. 
Interpretacje przepisów podatkowych ulegają częstym zmianom, a zarówno praktyka organów 
skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w sferze opodatkowania, nie są jednolite. Taki stan może 
prowadzić do sytuacji, w której Emitent działając zgodnie z prawem i przyjętą jego interpretacją, 
zostanie pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu zobowiązań podatkowych, co może wpłynąć 
negatywnie na wyniki finansowe Emitenta. Emitent stara się zapobiegać wspomnianemu ryzyku 
poprzez korzystanie z usług podmiotów profesjonalnie zajmujących się doradztwem podatkowym.  

12. Informacja o stosowaniu Zasad Ładu korporacyjnego w przypadku 
jednostek, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu 
na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego 

Akcje Platige Image S.A. serii C,D,E są dopuszczone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku 
NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, który nie jest rynkiem 
regulowanym.   

Emitent przestrzega zasad ładu korporacyjnego zgodnie z oświadczeniem o stosowaniu Dobrych Praktyk 
Spółek Notowanych na NewConnect opublikowanym na  stronie internetowej emitenta  

http://inwestor.platige.com/spolka/#lad-korporacyjny 
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13. Kluczowe wskaźniki finansowe i niefinansowe, łącznie z informacjami 
dotyczącymi zagadnień środowiska naturalnego i zatrudnienia, a także 
dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu 
finansowym 

Na dzień 31.12.2016 roku zatrudnienie pracowników etatowych w przeliczeniu na pełne etaty w Grupie 
Platige Image wyniosło 72 etaty. Dodatkowo w celu realizacji projektów grafiki 3D i animacji Grupa 
współpracuje z ponad 250 artystami grafikami realizującymi projekty Spółki. 

W 2016 Grupa Platige Image nie prowadziła projektów, w tym inwestycji, związanych z zagadnieniami 
środowiska naturalnego. 

Podstawowe wskaźniki finansowe zostały zaprezentowane w tabeli poniżej: 
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ANALIZA FINANSOWA - WSKAŹNIKI 

 
rok zakończony rok zakończony 

31.12.2016 31.12.2015 

   RENTOWNOŚĆ MAJĄTKU 
2,1% 3,4% wynik finansowy netto 

średnioroczny stan aktywów 

   RENTOWNOŚĆ KAPITAŁU WŁASNEGO 
4,6% 7,1% wynik finansowy netto 

średnioroczny stan kapitału własnego 

   
RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY NETTO 

1,3% 2,4% wynik finansowy netto 
przychody netto ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów 

   
WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI I 

1,8 1,8 aktywa obrotowe 
zobowiązania krótkoterminowe 

   
WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI II 

1,4 1,4 aktywa obrotowe - zapasy 
zobowiązania krótkoterminowe 

   
SZYBKOŚĆ SPŁATY NALEŻNOŚCI W DNIACH 

59 59 średnioroczny stan ogółu należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni 
przychód netto ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów 

   
SZYBKOŚĆ SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ W DNIACH 

22 22 średnioroczny stan ogółu zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 
dni 

koszt działalności operacyjnej - amortyzacja 

   POKRYCIE AKTYWÓW TRWAŁYCH KAPITAŁEM WŁASNYM 
I REZERWAMI DŁUGOTERMINOWYMI  

0,8 
 
0,8 kapitał (fundusz) własny + rezerwy długoterminowe 

aktywa trwałe 

   MARŻA NA SPRZEDAŻY  
5,0% 

 
4,9% zysk(strata) na sprzedaży 

przychody ze sprzedaży 

   WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ  
8,07 

 
7,63 kapitał własny 

liczba akcji 

   WYNIK FINANSOWY NA JEDNĄ AKCJĘ  
0,36 

 
0,52 wynik finansowy netto za ostatnie 12 miesięcy 

średnia liczba akcji 
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Oświadczenie Zarządu Platige Image S.A. w sprawie rzetelnego sporządzenia Skonsolidowanego 
Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania z Działalności Grupy kapitałowej 

Zarząd Platige Image Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, 
roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z 
obowiązującymi zasadami rachunkowości, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny 
sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta oraz jej wynik finansowy, oraz że 
sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Grupy 
Kapitałowej Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

Piotr Sikora  
Prezes Zarządu 

 

 

Jarosław Sawko  
Wiceprezes Zarządu 

Arkadiusz Dorynek  
Członek Zarządu 

 

Marcin Kobylecki 
Członek Zarządu 
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Oświadczenie Zarządu Platige Image S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania Sprawozdania 
Finansowego 

Zarząd Platige Image Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadcza, że podmiot uprawniony do 
badania sprawozdań finansowych tj. PKF CONSULT Sp. z o.o. sp. k.  z siedzibą w Warszawie, dokonujący 
badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami 
prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali 
warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa 
krajowego i normami zawodowymi. 

Piotr Sikora  
Prezes Zarządu 

 

 

Jarosław Sawko  
Wiceprezes Zarządu 

Arkadiusz Dorynek  
Członek Zarządu 

 

Marcin Kobylecki 
Członek Zarządu 
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OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA 

WARSZAWA  21 MARCA 2017 

 
































	SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2016
	LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY
	WYBRANE DANE FINANSOWE
	SPRAWOZDANIE FINANSOWE
	1. Oświadczenie Zarządu
	2. Wprowadzenie do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
	3. Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat - wariant porównawczy
	4.  Skonsolidowany Bilans
	5. Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych - metoda pośrednia
	6. Zestawienie Zmian w Skonsolidowanym Kapitale Własnym
	7. Noty do Sprawozdania Finansowego

	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA
	1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Grupy Kapitałowej, jakie nastąpiły w roku obrotowym
	2. Istotne zdarzenia jakie nastąpiły po zakończeniu roku obrotowego, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego
	3. Przewidywane kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej
	4. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju
	5. Nagrody i wyróżnienia
	6. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa
	7. Informacja dotycząca wykonania prognozy
	8. Informacja o  nabyciu akcji własnych
	9. Informacja o posiadanych przez Grupę Kapitałową oddziałach (zakładach)
	10. Informacja o posiadanych przez Grupę Kapitałową instrumentach finansowych oraz ryzykach związanych z prowadzeniem działalności
	11. Informacja o ryzykach związanych z prowadzeniem działalności
	12. Informacja o stosowaniu Zasad Ładu korporacyjnego w przypadku jednostek, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego
	13. Kluczowe wskaźniki finansowe i niefinansowe, łącznie z informacjami dotyczącymi zagadnień środowiska naturalnego i zatrudnienia, a także dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym

	OŚWIADCZENIA ZARZĄDU
	OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA

	2016_Skonsolidowany i Jednostkowy Raport Roczny_Platige Image-20170321g.15.00 - SKONSOLIDOWANY-niu.pdf
	SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2016
	LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY
	WYBRANE DANE FINANSOWE
	SPRAWOZDANIE FINANSOWE
	1. Oświadczenie Zarządu
	2. Wprowadzenie do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
	3. Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat - wariant porównawczy
	4.  Skonsolidowany Bilans
	5. Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych - metoda pośrednia
	6. Zestawienie Zmian w Skonsolidowanym Kapitale Własnym
	7. Noty do Sprawozdania Finansowego

	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA
	1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Grupy Kapitałowej, jakie nastąpiły w roku obrotowym
	2. Istotne zdarzenia jakie nastąpiły po zakończeniu roku obrotowego, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego
	3. Przewidywane kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej
	4. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju
	5. Nagrody i wyróżnienia
	6. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa
	7. Informacja dotycząca wykonania prognozy
	8. Informacja o  nabyciu akcji własnych
	9. Informacja o posiadanych przez Grupę Kapitałową oddziałach (zakładach)
	10. Informacja o posiadanych przez Grupę Kapitałową instrumentach finansowych oraz ryzykach związanych z prowadzeniem działalności
	11. Informacja o ryzykach związanych z prowadzeniem działalności
	12. Informacja o stosowaniu Zasad Ładu korporacyjnego w przypadku jednostek, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego
	13. Kluczowe wskaźniki finansowe i niefinansowe, łącznie z informacjami dotyczącymi zagadnień środowiska naturalnego i zatrudnienia, a także dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym

	OŚWIADCZENIA ZARZĄDU
	OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA


	2016_Skonsolidowany i Jednostkowy Raport Roczny_Platige Image-20170321g.15.00 - SKONSOLIDOWANY-niu2.pdf
	SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2016
	LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY
	WYBRANE DANE FINANSOWE
	SPRAWOZDANIE FINANSOWE
	1. Oświadczenie Zarządu
	2. Wprowadzenie do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
	3. Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat - wariant porównawczy
	4.  Skonsolidowany Bilans
	5. Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych - metoda pośrednia
	6. Zestawienie Zmian w Skonsolidowanym Kapitale Własnym
	7. Noty do Sprawozdania Finansowego

	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA
	1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Grupy Kapitałowej, jakie nastąpiły w roku obrotowym
	2. Istotne zdarzenia jakie nastąpiły po zakończeniu roku obrotowego, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego
	3. Przewidywane kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej
	4. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju
	5. Nagrody i wyróżnienia
	6. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa
	7. Informacja dotycząca wykonania prognozy
	8. Informacja o  nabyciu akcji własnych
	9. Informacja o posiadanych przez Grupę Kapitałową oddziałach (zakładach)
	10. Informacja o posiadanych przez Grupę Kapitałową instrumentach finansowych oraz ryzykach związanych z prowadzeniem działalności
	11. Informacja o ryzykach związanych z prowadzeniem działalności
	12. Informacja o stosowaniu Zasad Ładu korporacyjnego w przypadku jednostek, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego
	13. Kluczowe wskaźniki finansowe i niefinansowe, łącznie z informacjami dotyczącymi zagadnień środowiska naturalnego i zatrudnienia, a także dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym

	OŚWIADCZENIA ZARZĄDU
	OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


