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z badania sprawozdania finansowego
MEDIACAP S.A.
z siedzib• w Warszawie
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OPINIA NIEZALE•NEGO BIEG•EGO REWIDENTA

Dla Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.

Opinia o sprawozdaniu finansowym
Przeprowadzili#my badanie za"!czonego sprawozdania finansowego MEDIACAP S.A.
z siedzib! w Warszawie przy ul. Francuskiej 37, zwanej dalej Spó"k!, na które sk"ada si•
rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z ca"kowitych dochodów, sprawozdanie z sytuacji
finansowej sporz!dzone na dzie• 31 grudnia 2016 roku, sprawozdanie z przep"ywów
pieni•$nych oraz sprawozdanie ze zmian w kapitale w"asnym za rok obrotowy ko•cz!cy si•
tego dnia, informacje dodatkowe o przyj•tych zasadach rachunkowo#ci oraz inne informacje
obja#niaj!ce.

Odpowiedzialno•• Zarz•du oraz Rady Nadzorczej
Zarz•d Spó•ki jest odpowiedzialny za sporz•dzenie i rzeteln• prezentacj! tego sprawozdania
finansowego zgodnie z Mi!dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo"ci Finansowej,
które zosta•y zatwierdzone przez Uni! Europejsk•, jego zgodno"# z obowi•zuj•cymi Spó•k!
przepisami prawa oraz statutem, a tak$e za prowadzenie ksi•g rachunkowych zgodnie
z zasadami okre"lonymi w Ustawie z dnia 29 wrze"nia 1994 roku o rachunkowo"ci (Dz.U.
2016 r. poz. 1047 z pó%niejszymi zmianami), zwanej dalej ustaw• o rachunkowo"ci. Zarz•d
Spó•ki jest odpowiedzialny równie$ za kontrol! wewn!trzn•, któr• uznaje za niezb!dn•,
aby sporz•dzane sprawozdania finansowe by•y wolne od nieprawid•owo"ci powsta•ych wskutek
celowych dzia•a& lub b•!dów.
Zgodnie z ustaw• o rachunkowo"ci, Zarz•d Spó•ki oraz cz•onkowie Rady Nadzorczej s•
zobowi•zani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spe•nia•o wymagania
Mi!dzynarodowych Standardów Sprawozdawczo"ci Finansowej, które zosta•y zatwierdzone
przez Uni! Europejsk• oraz ustawy o rachunkowo"ci.

Odpowiedzialno•• Bieg•ego Rewidenta
Naszym zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyra$enie opinii wraz z raportem
o tym sprawozdaniu finansowym.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzili"my stosownie do postanowie& Krajowych
Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Mi!dzynarodowych Standardów Badania
przyj!tych przez Krajow• Rad! Bieg•ych Rewidentów (uchwa•a nr 2783/52/2015 Krajowej Rady
Bieg•ych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. z pó%niejszymi zmianami), zwanych dalej
Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej, oraz rozdzia•u 7 ustawy o rachunkowo"ci.
Regulacje te nak•adaj• na nas obowi•zek post!powania zgodnego z zasadami etyki oraz
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zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyska# wystarczaj•c• pewno"#,
$e sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekszta•cenia.
Badanie polega na przeprowadzeniu procedur s•u$•cych uzyskaniu dowodów badania
dotycz•cych kwot i ujawnie& zawartych w sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania
zale$y od naszego os•du, w tym oceny ryzyka wyst•pienia istotnego zniekszta•cenia
sprawozdania finansowego na skutek celowych dzia•a& lub b•!dów. Dokonuj•c oceny tego
ryzyka bierzemy pod uwag! kontrol! wewn!trzn• w zakresie dotycz•cym sporz•dzania oraz
rzetelnej prezentacji sprawozdania finansowego Spó•ki w celu zaprojektowania stosownych
w danych okoliczno"ciach procedur badania, nie za" wyra$enia opinii o skuteczno"ci kontroli
wewn!trznej Spó•ki. Badanie obejmuje równie$ ocen! odpowiednio"ci stosowanej polityki
rachunkowo"ci, racjonalno"ci ustalonych przez Zarz•d Spó•ki warto"ci szacunkowych oraz
ocen! ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.
Wyra$amy przekonanie, $e uzyskane przez nas dowody badania stanowi• wystarczaj•c•
i odpowiedni• podstaw! do wyra$enia przez nas opinii z badania.
Zgodnie z ustaw• o rachunkowo"ci jeste"my tak$e zobowi•zani stwierdzi# w opinii,
czy sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i tre"ci z obowi•zuj•cymi Spó•k!
przepisami prawa i statutem oraz czy zosta•o ono sporz•dzone na podstawie prawid•owo
prowadzonych ksi•g rachunkowych. Stwierdzenia w tym zakresie sformu•owali"my w oparciu
o prace wykonane w trakcie badania.

Opinia
Naszym zdaniem, za••czone sprawozdanie finansowe MEDIACAP S.A.:
· przedstawia rzetelnie i jasno sytuacj! maj•tkow• i finansow• Spó•ki na dzie& 31 grudnia
2016 roku, wynik finansowy oraz przep•ywy pieni!$ne za rok obrotowy ko&cz•cy si! tego
dnia zgodnie z Mi!dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo"ci Finansowej, które
zosta•y zatwierdzone przez Uni! Europejsk• i przyj!tymi zasadami (polityk•) rachunkowo"ci,
· zosta•o sporz•dzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Mi!dzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczo"ci Finansowej, które zosta•y zatwierdzone przez Uni!
Europejsk•,
· jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do formy i tre"ci z rozporz•dzeniem
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bie$•cych i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów warto"ciowych oraz warunków uznawania
za równowa$ne informacji wymaganych przepisami prawa pa&stwa nieb!d•cego pa&stwem
cz•onkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133 z pó%niejszymi zmianami), zwanym dalej
rozporz•dzeniem o informacjach bie$•cych i okresowych, oraz z wp•ywaj•cymi na jego tre"#
postanowieniami statutu Spó•ki,
· zosta•o sporz•dzone na podstawie prawid•owo prowadzonych, we wszystkich istotnych
aspektach, ksi•g rachunkowych, zgodnie z zasadami okre"lonymi w ustawie
o rachunkowo"ci.
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Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Informacje o wype•nieniu innych obowi•zków wynikaj•cych z przepisów prawa
dotycz•cych sprawozdania finansowego
Inne informacje zamieszczone w raporcie rocznym
Inne informacje obejmuj• informacje finansowe i niefinansowe inne ni! sprawozdanie finansowe
oraz opinia wraz z raportem z badania. Zarz•d Spó"ki jest odpowiedzialny za te inne informacje.
Nasza opinia o sprawozdaniu finansowym nie obejmuje tych innych informacji oraz, o ile nie
zosta"o to jednoznacznie wskazane w Sprawozdaniu na temat innych wymogów prawa
i regulacji, nie wyra!amy !adnej formy zapewnienia o tych innych informacjach. Ponadto zakres
naszych prac oraz charakter naszego zapewnienia s• wy"•cznie takie jak opisujemy.
W zwi•zku z przeprowadzanym badaniem sprawozdania finansowego, naszym zadaniem,
zgodnie z wymogami Krajowych Standardów Rewizji Finansowej, jest zapoznanie si# z tymi
innymi informacjami oraz rozwa!enie, czy nie zawieraj• one istotnej niespójno$ci ze zbadanym
sprawozdaniem finansowym. Je$li stwierdzimy takie istotne niespójno$ci, jeste$my zobowi•zani
poinformowa% o tym w naszej opinii.
Nie mamy nic do przekazania w tym zakresie.
Sprawozdanie z dzia•alno!ci
Raport roczny zawiera sprawozdanie z dzia"alno$ci MEDIACAP S.A. za rok obrotowy ko&cz•cy
si# 31 grudnia 2016 r. Zarz•d Spó"ki jest odpowiedzialny za jego sporz•dzenie oraz z"o!enie
w tym sprawozdaniu o$wiadczenia o stosowaniu "adu korporacyjnego. Zarz•d Spó"ki oraz
cz"onkowie Rady Nadzorczej s• odpowiedzialni za zapewnienie, aby sprawozdanie
z dzia"alno$ci by"o zgodne z wymogami rozporz•dzenia o informacjach bie!•cych i okresowych
oraz ustawy o rachunkowo$ci.
Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowo$ci i rozporz•dzenia o informacjach bie!•cych
i okresowych, jeste$my zobowi•zani sformu"owa% opini#, czy informacje zawarte
w sprawozdaniu z dzia"alno$ci oraz o$wiadczeniu o stosowaniu "adu korporacyjnego
uwzgl#dniaj• przepisy rozporz•dzenia, a odno$nie do sprawozdania z dzia"alno$ci tak!e ustawy
o rachunkowo$ci, i s• zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Dodatkowo jeste$my zobowi•zani sformu"owa% o$wiadczenie, czy w $wietle wiedzy o Spó"ce
i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania stwierdzili$my w sprawozdaniu z dzia"alno$ci istotne
zniekszta"cenia, a w przypadku ich stwierdzenia wskaza% na czym one polegaj•.
Zapoznali$my si# ze sprawozdaniem z dzia"alno$ci i o$wiadczeniem o stosowaniu "adu
korporacyjnego. Przeanalizowali$my, czy zawieraj• one informacje wymagane powy!szymi
przepisami prawa oraz sprawdzili$my, czy informacje w nich zawarte s• zgodne z informacjami
zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Czytaj•c sprawozdanie z dzia"alno$ci rozwa!yli$my,
w oparciu o nasz• wiedz# o Spó"ce i jej otoczeniu, czy nie zawiera ono istotnych zniekszta"ce&.
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Opinia o sprawozdaniu z dzia•alno•ci i o•wiadczeniu o stosowaniu •adu korporacyjnego
Naszym zdaniem, w oparciu o prace wykonane w zwi•zku z badaniem sprawozdania
finansowego:
·

za••czone sprawozdanie z dzia•alno•ci Spó•ki uwzgl!dnia, we wszystkich istotnych
aspektach, przepisy rozporz•dzenia o informacjach bie#•cych i okresowych i informacje,
o których mowa w art. 49 ustawy o rachunkowo•ci oraz informacje prezentowane
w tym sprawozdaniu s• zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu
finansowym,

·

o•wiadczenie o stosowaniu •adu korporacyjnego zawiera, we wszystkich istotnych
aspektach, informacje wymagane rozporz•dzeniem o informacjach bie#•cych i okresowych
oraz informacje zawarte w tym o•wiadczeniu s• zgodne z informacjami zawartymi
w zbadanym sprawozdaniu finansowym.

Inne stwierdzenia o sprawozdaniu z dzia•alno•ci wymagane przez przepisy prawa
W •wietle wiedzy o Spó•ce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania nie stwierdzili•my
w sprawozdaniu z dzia•alno•ci Spó•ki istotnych zniekszta•ce".

Marta Komorowska
Bieg•y rewident nr 11272
kluczowy bieg•y rewident przeprowadzaj•cy badanie
w imieniu PKF Consult Spó•ka z ograniczon• odpowiedzialno•ci• Sp. k.
podmiotu uprawnionego do badania sprawozda" finansowych nr 477
ul. Orzycka 6 lok. 1B
02-695 Warszawa
$ód%, dnia 28 kwietnia 2017 r.
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Raport
z badania sprawozdania finansowego
MEDIACAP S.A.
w Warszawie
za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
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MEDIACAP Spó•ka Akcyjna
Raport z badania sprawozdania finansowego
za rok obrotowy ko•cz•cy si! 31 grudnia 2016 r.
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MEDIACAP Spó•ka Akcyjna
Raport z badania sprawozdania finansowego
za rok obrotowy ko•cz•cy si! 31 grudnia 2016 r.

1.
1.1.

Cz"•# ogólna raportu
Dane identyfikuj$ce badan$ jednostk"

1.1.1. Nazwa jednostki
MEDIACAP S.A.

1.1.2. Siedziba jednostki
ul. Francuska 37, 03-905 Warszawa

1.1.3. Dane rejestracyjne jednostki
S•d rejestrowy:
Data:
Numer rejestru:
REGON:
NIP:

S•d Rejonowy w Warszawie, XIII Wydzia" Gospodarczy
Krajowego Rejestru S•dowego
26 marca 2008 r.
KRS 0000302232
012976217
5212793367

1.1.4. Przedmiot dzia•alno•ci jednostki
Zasadniczym przedmiotem dzia•alno•ci badanej Spó•ki jest:
- 73.11.Z – dzia•alno•! agencji reklamowych,
- 73.12.A – po•rednictwo w sprzeda"y czasu i miejsca na reklam#.

1.1.5. Struktura w•asno•ci i jednostki powi!zane
Na dzie$ 31 grudnia 2016 r. struktura w•asno•ci kapita•u zak•adowego Spó•ki w wysoko•ci
920 968,40 PLN przedstawia si# nast#puj%co:

Akcjonariusze
Posella IF1 Limited
Frinanti Limited
mWealth Management SA
mBank S.A.
Mediacap S.A.
Pozostali
RAZEM

Ilo•• akcji
(w szt.)
9 361 820
4 419 333
1 686 951
1 769 635
144 138
1 037 491
18 419 368

Warto••
udzia• w
nominalna
kapitale
Ilo•• g•osów posiadanych akcji zak•adowym
(w % )
(w z•)
(w % )
50,83%
23,99%
9,16%
9,61%
0,78%
5,64%
100,00%

468 091,00
220 966,65
84 347,55
88 481,75
7 206,90
51 874,55
920 968,40

50,83%
23,99%
9,16%
9,61%
0,78%
5,64%
100,00%

Na dzie$ wydania opinii struktura w•asno•ci kapita•u zak•adowego Spó•ki w wysoko•ci
920 968,40 PLN przedstawia si# nast#puj%co:

Akcjonariusze
Posella IF1 Limited
Frinanti Limited
mWealth Management SA
mBank S.A.
Mediacap S.A.
Pozostali
RAZEM

Ilo•• akcji
(w szt.)
9 361 820
1 242 516
1 686 951
1 769 635
144 138
4 214 308
18 419 368

Warto••
udzia• w
nominalna
kapitale
Ilo•• g•osów posiadanych akcji zak•adowym
(w z•)
(w % )
(w % )
50,83%
6,75%
9,16%
9,61%
0,78%
22,88%
100,00%

468 091,00
62 125,80
84 347,55
88 481,75
7 206,90
210 715,40
920 968,40
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MEDIACAP Spó•ka Akcyjna
Raport z badania sprawozdania finansowego
za rok obrotowy ko•cz•cy si! 31 grudnia 2016 r.

W dniach 8 i 10 marca 2017 r. Pan Filip Friedmann, dokona" sprzeda$y 3 176 817 akcji
wskutek transakcji pakietowych i transakcji dokonanych poza rynkiem regulowanym przez
Frinanti Limited.
Dotychczas Pan Filip Friedmann nie posiada" bezpo#rednio akcji MEDIACAP S.A, natomiast
za po•rednictwem Frinanti Limited posiada" 4 419 333 akcji, które stanowi"y "•cznie 23,99%
kapita"u zak"adowego MEDIACAP S.A. i uprawnia"y "•cznie do 4 419 333 g"osów, co stanowi
23,99% ogólnej liczby g"osów MEDIACAP S.A.
W wyniku sprzeda$y, Pan Filip Friedmann nie posiada bezpo•rednio akcji Emitenta, natomiast
za po•rednictwem spó"ki zale$nej Frinanti Limited posiada "•cznie 1 242 516 akcji MEDIACAP
S.A., które stanowi• "•cznie 6,75% kapita"u zak"adowego MEDIACAP S.A. i uprawniaj•
"•cznie do 1 242 516 g"osów, co stanowi 6,75% ogólnej liczby g"osów MEDIACAP S.A.
Badana Spó"ka, wg stanu na koniec badanego okresu, jest spó"k• dominuj•c• w stosunku do
nast!puj•cych jednostek zale$nych:
- Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o.,
- IQS Sp. z o.o.,
- Quant Sp. z o.o., kontrola przez spó•k• IQS Sp. z o.o.,
- IQS Data Sp. z o.o., kontrola przez spó•k• IQS Sp. z o.o.,
- The Digitals Sp. z o.o.,
- Edge Technology Sp. z o.o., kontrola przez spó•k• The Digitals Sp. z o.o.
Znacz!cymi inwestorami w Spó•ce na dzie" 31 grudnia 2016 roku s! nast•puj!ce podmioty:
- Posella IF 1 Limited, która posiada 50,83% udzia•u w jej kapitale i 50,83% w prawach
g•osu;
- Frinanti Limited, która posiada 23,99% udzia•u w jej kapitale i 23,99% w prawach g•osu.

1.1.6. Kierownik jednostki
Funkcje kierownika jednostki sprawuje Zarz!d.
W sk•ad Zarz!du Spó•ki w roku badanym oraz do dnia wydania opinii wchodzili:
imi• i nazwisko

funkcja

Jacek Olechowski

1.2.

Prezes Zarz!du

Edyta Gurazdowska

Wiceprezes Zarz!du

Marcin Jeziorski

Wiceprezes Zarz!du

okres pe!nienia funkcji
Od 1.01.2016 r. do dnia
wydania opinii
Od 1.01.2016 r. do dnia
wydania opinii
Od 1.01.2016 r. do dnia
wydania opinii

Informacje dotycz•ce przeprowadzonego badania

1.2.1. Formalne wymogi dotycz•ce badania
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzili•my zgodnie z umow• z dnia 26 lipca
2016 r., zawart• na podstawie uchwa!y Rady Nadzorczej z dnia 25 lipca 2016 r. odno•nie
wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.
Kluczowy bieg!y rewident oraz PKF Consult Spó!ka z ograniczon• odpowiedzialno•ci• Sp. k.
spe!niaj• wymóg niezale"no•ci od badanej Spó!ki w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia
7 maja 2009 roku o bieg!ych rewidentach i ich samorz•dzie, podmiotach uprawnionych do
badania sprawozda# finansowych oraz o nadzorze publicznym (tekst jedn. Dz.U. 2016, poz.
1000).
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1.2.2. Informacja o uzyskaniu "•danych informacji, wyja#nie$ i o#wiadcze$
Zakres naszych prac nie zosta! ograniczony. W trakcie badania sprawozdania finansowego
uzyskali•my "•dane przez nas informacje oraz wyja•nienia niezb$dne do uzyskania
w!a•ciwych i odpowiednich dowodów badania.
Zarz•d Spó!ki z!o"y! w dniu wydania niniejszego raportu o•wiadczenie o rzetelno•ci i jasno•ci
sprawozdania finansowego przedstawionego do badania oraz niezaistnieniu zdarze# po dniu
bilansowym wp!ywaj•cych w sposób znacz•cy na dane wykazane w sprawozdaniu
finansowym za rok badany.
W trakcie badania sprawozdania finansowego Zarz•d Spó!ki z!o"y! wszystkie "•dane przez
nas o•wiadczenia, wyja•nienia i informacje oraz udost$pni! nam wszelkie dokumenty
i informacje niezb$dne do wydania opinii i przygotowania raportu.
Zakres planowanej i wykonanej pracy nie zosta! w "aden sposób ograniczony. Zakres
i sposób przeprowadzonego badania wynika ze sporz•dzonej przez nas dokumentacji
roboczej, znajduj•cej si$ w siedzibie PKF Consult Spó!ka z ograniczon• odpowiedzialno•ci•
Sp. k.

1.3.

Informacje o sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy
Sprawozdanie finansowe sporz•dzone na dzie# 31 grudnia 2015 r. i za okres ko#cz•cy si$
tego dnia zosta!o zbadane przez PKF Consult Spó!ka z ograniczon• odpowiedzialno•ci•
Sp. k. i uzyska!o opini$ bieg!ego rewidenta bez zastrze"e#.
Sprawozdanie finansowe zosta!o zatwierdzone w dniu 13 czerwca 2016 r. przez Walne
Zgromadzenie, które postanowi!o, "e zysk za ubieg!y rok obrotowy w kwocie 2 111 742,96
PLN b$dzie podzielony nast$puj•co:
· 1 885 459,81 PLN na wyp!at$ dywidendy,
· 226 283,15 PLN na zwi$kszenie kapita!u zapasowego
Dodatkowo na wyp!at$ dywidendy przeznaczono kwot$ 32 458,67 PLN z zysków
zatrzymanych Spó!ki.
Sprawozdanie finansowe zosta!o z!o"one w S•dzie Rejestrowym w dniu 23 czerwca 2016 r.
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2.

Cz%#& szczegó!owa raportu

2.1.

Sytuacja maj•tkowa i finansowa jednostki oraz jej wynik finansowy

2.1.1. Sytuacja maj•tkowa i finansowa

AKTYWA
AKTYWA TRWA!E
Rzeczowe aktywa trwa•e
Warto•ci niematerialne
Inwestycje w jednostkach
podporz"dkowanych
Pozosta•e aktywa finansowe
Aktywa z tytu•u odroczonego podatku
dochodowego
Pozosta•e aktywa trwa•e
AKTYWA OBROTOWE
Nale#no•ci handlowe
Nale#no•ci z tytu•u bie#"cego podatku
dochodowego
Pozosta•e nale#no•ci
Pozosta•e aktywa finansowe
Rozliczenia mi$dzyokresowe
%rodki pieni$#ne i ich ekwiwalenty

AKTYWA RAZEM

PASYWA
KAPITA! W!ASNY
Kapita• zak•adowy
Kapita• zapasowy ze sprzeda#y akcji powy#ej
ceny nominalnej
Akcje w•asne
Pozosta•e kapita•y
Niepodzielony wynik finansowy
Wynik finansowy bie#"cego okresu
ZOBOWI"ZANIA D!UGOTERMINOWE
Kredyty i po#yczki
Rezerwy z tytu•u odroczonego podatku
dochodowego
Rozliczenia mi$dzyokresowe przychodów
ZOBOWI"ZANIA KRÓTKOTERMINOWE
Kredyty i po#yczki
Zobowi"zania handlowe
Zobowi"zania z tytu•u bie#"cego podatku
dochodowego
Pozosta•e zobowi"zania
Rozliczenia mi$dzyokresowe przychodów
Rezerwa na •wiadczenia emerytalne i
podobne
Pozosta•e rezerwy

PASYWA RAZEM

2016-12-31
z!

% sumy
bilansowej

2015-12-31
z•

% sumy
bilansowej

Zmiana
%

158 158,46
1 012 449,70

0,6%
3,8%

93 997,41
1 305 659,98

0,4%
5,7%

68,3%
-22,5%

19 070 388,27
186 209,96

72,4% 15 553 447,55
0,7%
2 809,00

67,9%
0,0%

22,6%
6529,0%

243 123,00
4 786,29
20 675 115,68

0,9%
319 985,00
0,0%
0,00
78,5% 17 275 898,94

1,4%
0,0%
75,4%

-24,0%
100,0%
19,7%

4 745 283,80

18,0%

4 659 692,67

20,3%

1,8%

208 395,00
235 314,85
286 220,09
161 734,66
19 268,23
5 656 216,63

0,8%
0,9%
1,1%
0,6%
0,1%
21,5%

0,00
446 116,00
275 020,03
69 752,72
176 163,94
5 626 745,36

0,0%
1,9%
1,2%
0,3%
0,8%
24,6%

100,0%
-47,3%
4,1%
131,9%
-89,1%
0,5%

100,0% 22 902 644,30

100,0%

15,0%

26 331 332,31

2016-12-31
z•

% sumy
bilansowej

2015-12-31
z•

% sumy
bilansowej

Zmiana
%

920 968,40

3,5%

806 377,10

3,5%

14,2%

56,3% 10 994 492,73
-0,4%
-102 643,74
13,4% 3 557 972,88
0,0%
-226 283,15
8,2% 2 111 742,52
81,0% 17 141 658,34

48,0%
-0,4%
15,5%
-1,0%
9,2%
74,8%

34,8%
0,0%
-0,9%
-100,0%
2,8%
24,5%

14 821 842,15
-102 643,74
3 525 424,21
0,00
2 170 326,17
21 335 917,19
0,00

0,0%

165 067,25

0,7%

-100,0%

61 261,00
359 800,06
421 061,06

0,2%
1,4%
1,6%

18 648,44
298 620,02
482 335,71

0,1%
1,3%
2,1%

228,5%
20,5%
-12,7%

261 657,31
2 362 822,91

1,0%
9,0%

661 868,98
2 575 915,61

2,9%
11,2%

-60,5%
-8,3%

0,00
430 922,57
143 920,00

0,0%
1,6%
0,5%

134 843,00
460 295,96
158 920,00

0,6%
2,0%
0,7%

-100,0%
-6,4%
-9,4%

26 479,64
1 348 551,63
4 574 354,06

0,1%
5,1%
17,4%

20 976,95
1 265 829,75
5 278 650,25

0,1%
5,5%
23,0%

26,2%
6,5%
-13,3%

100,0% 22 902 644,30

100,0%

15,0%

26 331 332,31

PKF Consult Spó!ka z ograniczon• odpowiedzialno•ci• Sp. k. 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 6 lok. 1B.
Podmiot wpisany na list$ podmiotów uprawnionych do badania sprawozda# finansowych pod numerem 477.
S•d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia! Gospodarczy Krajowego Rejestru S•dowego. Numer KRS 0000579479.

5|8

MEDIACAP Spó•ka Akcyjna
Raport z badania sprawozdania finansowego
za rok obrotowy ko•cz•cy si! 31 grudnia 2016 r.

2.1.2. Wynik finansowy

2015
z•

% przychodów
ze sprzeda!y

2016
z•

% przychodów
ze sprzeda!y

Zmiana
%

17 241 742,11
17 241 742,11

100,0%
100,0%

14 629 294,28
14 629 294,28

100,0%
100,0%

-15,2%
-15,2%

179 488,12
1 378 737,84
14 320 356,80
38 786,40
1 046 135,68
61 319,29
137 590,70
17 162 414,83

1,0%
8,0%
83,1%
0,2%
6,1%
0,4%
0,8%
99,5%

370 566,56
1 344 020,81
11 210 698,41
18 736,23
1 356 199,87
121 683,03
127 395,12
14 549 300,03

2,5%
9,2%
76,6%
0,1%
9,3%
0,8%
0,9%
99,5%

106,5%
-2,5%
-21,7%
-51,7%
29,6%
98,4%
-7,4%
-15,2%

79 327,28

0,5%

79 994,25

0,5%

0,8%

Pozosta"e przychody operacyjne
Pozosta"e koszty operacyjne
Zysk (strata) na dzia•alno"ci operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe

211 496,41
59 100,51
231 723,18
2 031 262,34
87 347,56

1,2%
0,3%
1,3%
11,8%
0,5%

235 916,04
124 660,54
191 249,75
2 166 037,41
53 169,99

1,6%
0,9%
1,3%
14,8%
0,4%

11,5%
110,9%
-17,5%
6,6%
-39,1%

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

2 175 637,96

12,6%

2 304 117,17

15,8%

5,9%

Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z dzia•alno•ci kontynuowanej

63 895,44
2 111 742,52

0,4%
12,2%

80 791,00
2 223 326,17

0,6%
15,2%

26,4%
5,3%

0,00

0,0%

-53 000,00

-0,4%

100,0%

2 111 742,52

12,2%

2 170 326,17

14,8%

2,8%

2015
z•

% przychodów
ze sprzeda!y

2016
z•

% przychodów
ze sprzeda!y

Zmiana
%

Zysk (strata) netto
Dochody ca•kowite nie podlegaj"ce
przeklasyfikowaniu do wyniku
Dochody ca•kowite podlegaj"ce
przeklasyfikowaniu do wyniku

2 111 742,52

12,2%

2 170 326,17

14,8%

2,8%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

0,0%

0,00

0,0%

0,00

0,0%

0,0%

Suma dochodów ca•kowitych

2 111 742,52

12,2%

2 170 326,17

14,8%

2,8%

Przychody ze sprzeda!y
Przychody ze sprzeda$y produktów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i
materia•ów
Amortyzacja
Zu$ycie materia"ów i energii
Us"ugi obce
Podatki i op"aty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia spo"eczne i inne •wiadczenia
Pozosta"e koszty rodzajowe

Zysk (strata) brutto na sprzeda!y

Zysk (strata) z dzia•alno•ci zaniechanej
Zysk (strata) netto
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2.1.3. Wybrane wska#niki finansowe
Wyszczególnienie
1.

Rentowno•• sprzeda•y produktów,
towarów i materia•ów
(wynik na sprzeda•y / przychody ze
sprzeda•y)*100

2. Rentowno•• kapita•ów w•asnych (ROE)
(wynik netto / przeci!tny stan kapita"ów
w"asnych) *100
Szybko•• obrotu nale•no•ci z tyt. dostaw i
3.
us•ug

j.m.

2014

2015

2016

%

6,5%

0,5%

0,5%

%

7,4%

13,1%

11,3%

ilo••
dni

112,1

89,6

117,3

%

21,2%

25,2%

19,0%

1,6

1,1

1,2

(przeci!tny stan nale•no#ci z tyt. dostaw, robót
i us"ug*365) / przychody ze sprzeda•y
4. Wska!nik ogólnego zad•u•enia
(zobowi$zania ogó"em / aktywa ogó"em) *100
5. Wska!nik p•ynno•ci I
(aktywa obrotowe /zobowi$zania
krótkoterminowe)
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2.2.

Prawid•owo!" stosowanego systemu rachunkowo!ci
Spó"ka posiada aktualn• dokumentacj! opisuj•c• zasady rachunkowo#ci, przyj!te przez
Zarz•d Spó"ki, w zakresie wymaganym przepisami art. 10 ustawy o rachunkowo#ci.
W trakcie przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego dokonali#my wyrywkowego
sprawdzenia prawid"owo#ci dzia"ania systemu rachunkowo#ci.
W trakcie przeprowadzonych prac nie stwierdzili#my znacz•cych nieprawid"owo#ci
dotycz•cych systemu rachunkowo#ci, które nie zosta"yby usuni!te, a które mog"yby mie$
istotny wp"yw na badane sprawozdanie finansowe i/lub nasze stwierdzenie w opinii dotycz•ce
prawid"owo#ci ksi•g rachunkowych zgodnie z ustaw• o rachunkowo#ci.
Celem naszego badania nie by"o wyra%enie opinii na temat funkcjonowania tego systemu
rachunkowo#ci i nie wyra%amy opinii na jego temat.
Spó"ka przeprowadzi"a inwentaryzacj! sk"adników aktywów i pasywów w zakresie i terminach
okre#lonych w art. 26 ustawy o rachunkowo#ci. Ró%nice inwentaryzacyjne uj!to i rozliczono
w ksi!gach badanego okresu.

Marta Komorowska
Bieg"y rewident nr 11272

kluczowy bieg"y rewident przeprowadzaj•cy badanie
w imieniu PKF Consult Spó"ka z ograniczon• odpowiedzialno#ci• Sp. k.
podmiotu uprawnionego do badania sprawozda• finansowych nr 477
ul. Orzycka 6 lok. 1B
02-695 Warszawa
&ód', dnia 28 kwietnia 2017 r.
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