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1. Podstawowe informacje o Spółce 

1.1. Dane Spółki Dominującej 

 

Firma:  Gremi Media S.A.  

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba:  Warszawa 

Adres:  ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa  

Tel:  22 46 30 316  

Internet:  www.gremimedia.pl 

E-mail:  biurozarządu@rp.pl 

KRS:  0000660475 

REGON:  002050380 

NIP:  522-010-36-73 

Autoryzowany Navigator Capital S.A. 

Doradca:  
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1.2. Zarząd 

 

Tomasz Jażdżyński - Prezes Zarządu 

Jarosław Machocki - Członek Zarządu 

 

1.3. Rada Nadzorcza 

 

Aktualny skład Rady Nadzorczej:  

1. Grzegorz Hajdarowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2. Dorota Hajdarowicz – Członek Rady Nadzorczej 

3. Marek Dworak – Członek Rady Nadzorczej 

4. Dariusz Bąk – Członek Rady Nadzorczej 

5. Marcus Brauchli – Członek Rady Nadzorczej 

 

1.4. Akcjonariat 

 

Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień publikacji raportu przedstawia się następująco: 

Podmiot Siedziba Ilość akcji % posiadanego 

kapitału 

% posiadanych 

praw głosów 

KCI 

S.A. 

Kraków 1.466.930 akcji w tym 569.500 akcji 

uprzywilejowanych imiennych serii A 

85,89%  89,42%  

Pozostali  241.070 akcji 14,11% 10,58% 

Razem  1.708.000 100,00% 100,00% 
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2. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 

III kwartał 2018 r. Grupy Kapitałowej Gremi Media 

 

Skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów Grupy 

Kapitałowej Gremi Media za III kwartał 2018 roku wraz z danymi porównawczymi za III 

kwartał 2017 roku 

 

01.01-
30.09.2018 

01.01-
30.09.2017* 

przekształcony 

01.07-
30.09.2018 

01.07-
30.09.2017* 

przekształcony 

Działalność kontynuowana         

Przychody ze sprzedaży ogółem 74 471 71 955 24 248 22 495 

Przychody ze sprzedaży 
gotówkowe 

66 704 62 057 21 181 20 381 

Przychody ze sprzedaży z 
transakcji barterowych 

7 767 9 898 3 067 2 114 

         

Koszt własny sprzedaży -40 529 -46 586 -15 226 -15 581 

          

Zysk  brutto ze sprzedaży 33 942 25 369 9 022 6 914 

          

Koszty sprzedaży -18 359 -17 479 -5 318 -4 919 

Koszty ogólnego zarządu -9 088 -6 717 -1 757 -2 067 

Pozostałe przychody operacyjne 3 298 1 587 2 873 538 

Pozostałe koszty operacyjne -3 763 -563 -2 489 -213 

          

Zysk na działalności operacyjnej 6 030 2 197 2 331 253 

          

Przychody finansowe 24 188 2 78 

Koszty finansowe  -1 093 -1 419 -337 -487 

Udział w wyniku jednostek 
wycenianych metodą praw 
własności 

-416 -456 -61 -456 

          

Zysk przed opodatkowaniem 4 545 510 1 935 -612 

          

          

Podatek dochodowy 1 250 -166 -184 -35 

          

Zysk netto z działalności 
kontynuowanej 

5 795 344 1 751 -647 

          

Działalność zaniechana         
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Zysk (strata) za okres z działalności 
zaniechanej 

                      -                            -                            -                            -      

          

Zysk netto 5 795 344 1 751 -647 

          

          

          

          

Różnice kursowe z przeliczenia 
jednostek zagranicznych 

                      -                            -                            -                            -      

Skutki wyceny aktywów 
finansowych dostępnych do 
sprzedaży 

                      -                            -                            -                            -      

Rachunkowość zabezpieczeń                       -                            -                            -                            -      

Skutki aktualizacji majątku trwałego                       -                            -                            -                            -      

Zyski i straty aktuarialne                       -                            -                            -                            -      

Udział w innych dochodach 
całkowitych jednostek 
stowarzyszonych 

                      -                            -                            -                            -      

Podatek dochodowy dotyczący 
innych dochodów całkowitych 

                      -                            -                            -                            -      

          

Inne dochody całkowite netto - - - - 

          

Całkowite dochody ogółem 5 795 344 1 751 -647 

          

Zysk netto przypisany:         

Akcjonariuszom jednostki 
dominującej 

5 950 663 697 -313 

Akcjonariuszom niekontrolującym -155 -319 1 054 -334 

          

          

Całkowity dochód ogółem 
przypisany: 

        

Akcjonariuszom jednostki 
dominującej 

5 950 663 697 -313 

Akcjonariuszom niekontrolującym -155 -319 1 054 -334 

          

          

EBITDA 9 886 3 622 3 611 785 

 

*dane za okres porównawczy zostały przekształcone w związku z wejściem w życie przepisów MSSF 

15. Przekształcenie danych porównawczych zawiera punkt 4 niniejszego raportu. 
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W III kwartale 2018 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku przychody ze sprzedaży 

wzrosły zarówno w ujęciu skonsolidowanym jak i jednostkowym, w szczególności wzrosły przychody 

ze sprzedaży gotówkowej. 

Wskaźnik EBITDA wzrósł w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy roku o 273% do poziomu 9 886 

tys. zł w ujęciu skonsolidowanym i o 231% do poziomu 9 193 tys. zł w ujęciu jednostkowym.  

Wynik netto wzrósł w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy roku o 1685% do poziomu 5 795 tys. zł 

w ujęciu skonsolidowanym i o 451% do poziomu 4 336 tys. zł w ujęciu jednostkowym.  

Podane wyniki zawierają ujęcie odpisów aktualizujących należności przeterminowane od Ruch S.A. w 

restrukturyzacji w kwocie 2 450 tys. zł zgodnie z raportem bieżącym ESPI 23/2018 oraz informacją 

zamieszczoną w tym raporcie okresowym na stronie 42. 
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Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Gremi Media na koniec 

III kwartału 2018 roku wraz z danymi porównawczymi 

AKTYWA 30.09.2018 
31.12.2017 

przekształcony* 
30.09.2017 

przekształcony* 

        

Aktywa trwałe 92 488 96 271 96 249 

Rzeczowe aktywa trwałe 1 689 3 142 3 300 

Nieruchomości inwestycyjne - - - 

Wartość firmy 24 009 24 009 24 009 

Wartości niematerialne 64 630 66 546 65 837 

Aktywa finansowe - 414 943 

Aktywa dostępne do sprzedaży 2 160 2 160 2 160 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego  - - - 

Należności długoterminowe - - - 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu 
wymagalności 

- - - 

Pozostałe aktywa   - - - 

        

Aktywa obrotowe 22 957 23 983 21 948 

Zapasy -  342 340 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności 

22 381 22 747 20 068 

Należności z tytułu podatku dochodowego - 33 - 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu 
wymagalności 

- - 1 306 

Pozostałe aktywa   - - - 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 576 861 234 

        

Aktywa przeznaczone do sprzedaży - - - 

        

SUMA AKTYWÓW 115 445 120 253 118 197 
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PASYWA 30.09.2018 
31.12.2017 

przekształcony* 
30.09.2017 

przekształcony* 

        

Kapitał własny  64 787 58 995 58 803 

Kapitał zakładowy 6 832 6 832 6 832 

Udziały własne - - - 

Kapitał zapasowy 42 222 42 115 42 115 

Kapitały rezerwowe 5 714 5 714 5 714 

Zyski zatrzymane 10 538 3 748 3 624 

Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki 
dominującej 

65 306 58 409 58 285 

        

Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane 
z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do 
sprzedaży 

- - - 

        

Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki 
dominującej 

65 306 58 409 58 285 

       

Kapitały przypadające akcjonariuszom 
niekontrolującym 

-519 586 518 

        

Zobowiązania długoterminowe 5 229 7 117 16 973 

Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe - - 11 237 

Pozostałe zobowiązania finansowe - - - 

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych - - - 

Rezerwa na podatek odroczony 3 256 4 506 5 680 

Rezerwy długoterminowe - - - 

Przychody przyszłych okresów - - - 

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania   

1 973 2 611 56 

        

Zobowiązania krótkoterminowe 45 429 54 141 42 421 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe zobowiązania 

19 932 21 950 21 982 

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 19 958 26 333 14 752 

Pozostałe zobowiązania finansowe - - - 

Bieżące zobowiązania podatkowe  21 - 55 

Rezerwy krótkoterminowe 467 531 718 

Przychody przyszłych okresów 5 051 5 327 4 914 

Pozostałe zobowiązania - - - 

Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży - - - 

Zobowiązania razem 50 658 61 259 59 394 

SUMA PASYWÓW 115 445 120 253 118 197 

*dane za okres porównawczy zostały przekształcone w związku z wejściem w życie przepisów MSSF 

15. Przekształcenie danych porównawczych zawiera punkt 4 niniejszego raportu. 
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Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Gremi Media za III 

kwartał 2018 roku wraz z danymi porównawczymi za III kwartał 2017 roku 

 01.01-
30.09.2018 

01.01-
30.09.2017* 
przekształc

ony 

01.07-
30.09.2018 

01.07-
30.09.2017* 
przekształc

ony 

Przepływy  pieniężne z działalności operacyjnej         

Zysk (strata) brutto za rok obrotowy 4 545 510 1 935 -612 

Udział w wyniku jednostek wycenianych metodą 
praw własności 

416 456 61 456 

Amortyzacja aktywów trwałych 3 856 1 424 1281 532 

(Zyski)/straty z tyt. różnic kursowych - - - - 

Odsetki, netto 487 1 014 135 342 

(Zyski/straty z działalności inwestycyjnej 1 115 - 1115 -3 

Zmiana stanu rezerw -64 -128 - - 

Zmiana stanu zapasów 342 -340 - 27 

Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałych należności 

-57 3 824 1600 1621 

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług 
oraz pozostałych zobowiązań 

-2 887 183 1259 1578 

Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -230 11 -1894 -403 

Inne korekty 53 58 -785 21 

Środki pieniężne wygenerowane na działalności 
operacyjnej 

7 576 7 012 4 707 3 559 

Zapłacony podatek dochodowy 51 -85 109 -43 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 627 6 927 4 816 3 516 

          

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej         

Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczowych 
aktywów trwałych i wartości niematerialnych i 
prawnych 

276 - 276 - 

Wpływy z tytułu spłat pożyczek  - 2 198 - 698 

Wpływy z tytułu odsetek - 14 - - 

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych - - - - 

Dywidenda - - - - 

Inne wpływy inwestycyjne - - - - 

Wydatki za rzeczowe aktywa trwałe i wartości 
niematerialne i prawne 

-1 525 -5 898 -174 -2 730 

Wydatki z tytułu nabycia aktywów finansowych - - - - 

Wydatki na nabycie jednostek zależnych -2 - - - 

Udzielone pożyczki - -1 515 - -14 

Inne wydatki inwestycyjne - -5 - -1 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 251 -5 206 102 -2 047 
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Przepływy  pieniężne z działalności finansowej         

Wpływy z tytułu emisji udziałów/akcji - - - - 

Wpływy z pożyczek - 1 619 -656 154 

Wpływy z emisji weksli - - - - 

Inne wpływy finansowe - - - - 

Spłata kredytów i pożyczek -6 327 -3 120 -4114 -1200 

Odsetki zapłacone od kredytów i pożyczek -334 -906 -41 -320 

Dywidendy wypłacone na rzecz: - - - - 

Inne wydatki finansowe - - - - 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej -6 661 -2 407 -4 811 -1 366 

          

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów 

-285 -686 107 103 

         

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku 
obrotowego 

861 920 469 131 

Wpływ zmian kursów walut na saldo środków 
pieniężnych w walutach obcych 

- - - - 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec roku 
obrotowego 

576 234 576 234 

 

*dane za okres porównawczy zostały przekształcone w związku z wejściem w życie przepisów MSSF 

15. Przekształcenie danych porównawczych zawiera punkt 4 niniejszego raportu.  
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Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej Gremi Media za III 

kwartał 2018 roku wraz z danymi porównawczymi za III kwartał 2017 roku 

 

 

Kapitał 
podstawowy 

Udziały 
własne 

Nadwyżka ze 
sprzedaży 

akcji 

Kapitał 
rezerwowy 

ogółem 

Zyski 
zatrzymane 

Przypadające 
akcjonariuszom 
niekontrolującym Razem 

Stan na 01.01.2018 
przed korektą 

6 832 0 42 115 5 714 5 967 586 61 214 

Wpływ korekty MSSF 
15 

        -1 155 -1 065 -2 220 

Stan na 01.01.2018 po 
korekcie 

6 832 0 42 115 5 714 4 812 -479 58 994 

Przeniesienie zysku 
netto za 2017 rok na 
kapitał zapasowy 

  107  -107  0 

Nabycie udziałów 
spółki zależnej od 
udziałowców 
niekontrolujących 

    -117 115 -2 

Zysk netto     5 950 -155 5 795 

Stan na 30.09.2018 6 832 0 42 222 5 714 10 538 -519 64 787 

 

 

Kapitał 
podstawowy 

Udziały 
własne 

Nadwyżka ze 
sprzedaży 

akcji 

Kapitał 
rezerwowy 

ogółem 

Zyski 
zatrzymane 

Przypadające 
akcjonariuszom 
niekontrolującym Razem 

Stan na 01.07.2018 
przed korektą 

6 832  0  42 222  5 714  8 893  -623  63 038 

Wpływ korekty MSSF 
15 

        1 065 -1 065 0 

Stan na 01.07.2018 po 
korekcie 

6 832 0 42 222 5 714 9 958 -1 688 63 038 

Nabycie udziałów 
spółki zależnej od 
udziałowców 
niekontrolujących 

    -117 115 -2 

Zysk netto     697 1 054 1 751 

Stan na 30.09.2018 6 832 0 42 222 5 714 10 538 -519 64 787 
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Kapitał 
podstawowy 

Udziały 
własne 

Nadwyżka ze 
sprzedaży 

akcji 

Kapitał 
rezerwowy 

ogółem 
Zyski 

zatrzymane 

Przypadające 
akcjonariuszom 
niekontrolującym Razem 

Stan na 01.01.2017 
przed korektą 

6 832 0 58 940 5 714 -11 796 837 60 527 

Wpływ korekty MSSF 
15 

        -2 068   -2 068 

Stan na 01.01.2017 po 
korekcie 

6 832 0 58 940 5 714 -13 864 837 58 459 

Realizacja wyniku lat 
ubiegłych 

    7 315   -7 315    

Pokrycie straty/podział 
zysku 

  -24 140  24 140   

Zysk netto         663 -319 344 

Stan na 30.09.2017 6 832 0 42 115 5 714 3 624 518 58 803 

 
 

 

Kapitał 
podstawowy 

Udziały 
własne 

Nadwyżka ze 
sprzedaży 

akcji 

Kapitał 
rezerwowy 

ogółem 
Zyski 

zatrzymane 

Przypadające 
akcjonariuszom 
niekontrolującym Razem 

Stan na 01.07.2017 
przed korektą 

6 832 0 42 115 5 714 6 127 852 61 640 

Wpływ korekty MSSF 
15 

        -2 190   -2 190 

Stan na 01.07.2017 po 
korekcie 

6 832 0 42 115 5 714 3 937 852 59 450 

Zysk netto 
    

-313 -334 -647 

Stan na 30.09.2017 6 832 0 42 115 5 714 3 624 518 58 803 
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3. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 

2018 r.  

 

Jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat oraz całkowitych dochodów Gremi Media  S.A. za 

III kwartał 2018 roku wraz z danymi porównawczymi za III kwartał 2017 roku 

 

01.01-
30.09.2018 

01.01-
30.09.2017* 

przekształcony 

01.07-
30.09.2018 

01.07-
30.09.2017* 

przekształcony 

Działalność kontynuowana         

Przychody ze sprzedaży ogółem 69 634 69 029 22 607 21 810 

Przychody ze sprzedaży 
gotówkowe 

61 739 59 329 19 597 19 432 

Przychody ze sprzedaży z 
transakcji barterowych 

7 895 9 700 3 010 2 378 

         

Koszt własny sprzedaży -39 744 -48 481 -12 948 -15 385 

          

Zysk  brutto ze sprzedaży 29 890 20 548 9 659 6 425 

          

Koszty sprzedaży -14 596 -12 519 -4 852 -3 943 

Koszty ogólnego zarządu -8 854 -5 928 -2 973 -1 784 

Pozostałe przychody operacyjne 3 309 1 415 2 884 388 

Pozostałe koszty operacyjne -3 646 -471 -2 501 -211 

          

Zysk na działalności operacyjnej 6 103 3 045 2 217 875 

          

Przychody finansowe 175 188 150 82 

Koszty finansowe  -1 085 -1 360 398 30 

          

Zysk przed opodatkowaniem 5 193 1 873 2 765 987 

          

          

Podatek dochodowy -857 -911 -959 -64 

          

Zysk (strata) netto z działalności 
kontynuowanej 

4 336 962 1 806 923 

          

Działalność zaniechana         

Zysk (strata) za okres z działalności 
zaniechanej 

                      -                            -                            -                            -      
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Zysk (strata) netto 4 336 962 1 806 923 

          

          

          

          

Różnice kursowe z przeliczenia 
jednostek zagranicznych 

                      -                            -                       -                            -      

Skutki wyceny aktywów 
finansowych dostępnych do 
sprzedaży 

-1 226 -143 1 040 -1 904 

Rachunkowość zabezpieczeń                       -                            -                       -                            -      

Skutki aktualizacji majątku trwałego                       -                            -                       -                            -      

Zyski i straty aktuarialne                       -                            -                       -                            -      

Udział w innych dochodach 
całkowitych jednostek 
stowarzyszonych 

                      -                            -                       -                            -      

Podatek dochodowy dotyczący 
innych dochodów całkowitych 

232 27 -198 362 

          

Inne dochody całkowite netto -994 -116 842 -1 542 

          

Całkowite dochody ogółem 3 342 846 2 648 -619 

          

          

EBITDA 9 193 3 976 3 250 1 156 

 

*dane za okres porównawczy zostały przekształcone w związku z wejściem w życie przepisów MSSF 

15. Przekształcenie danych porównawczych zawiera punkt 4 niniejszego raportu 
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Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Gremi Media S.A. na koniec III kwartału 2018 

roku wraz z danymi porównawczymi 

AKTYWA 30.09.2018 
31.12.2017 

przekształcony* 
30.09.2017 

przekształcony* 

        

Aktywa trwałe 88 962 92 756 95 021 

Rzeczowe aktywa trwałe 1 641 3 143 3 299 

Nieruchomości inwestycyjne                       -                            -                       - 

Wartość firmy                       -                            -                       - 

Wartości niematerialne 79 582 80 797 80 203 

Aktywa dostępne do sprzedaży 7 739 8 816 11 391 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego                        -                       -                       - 

Należności długoterminowe                       -                       -                       - 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu 
wymagalności 

                      -                       - 129 

Pozostałe aktywa                         -                       -                       - 

        

Aktywa obrotowe 18 772 18 994 20 915 

Zapasy                       -      342 340 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności 

18 380 18 309 18 911 

Należności z tytułu podatku dochodowego                       -                       -                       - 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu 
wymagalności 

324 317 1 491 

Pozostałe aktywa                         -                            -                       - 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 68 26 172 

        

Aktywa przeznaczone do sprzedaży                       -                            -                        -      

        

SUMA AKTYWÓW 107 734 111 750 115 936 
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PASYWA 30.09.2018 
31.12.2017 

przekształcony* 
30.09.2017 

przekształcony* 

        

Kapitał własny  60 631 57 287 59 939 

Kapitał zakładowy 6 832 6 832 6 832 

Udziały własne                       -                            -                       - 

Kapitał zapasowy 42 222 42 114 42 114 

Kapitały rezerwowe 7 328 8 322 10 166 

Zyski zatrzymane 4 249 19 827 

        

Zobowiązania długoterminowe 8 520 8 535 17 510 

Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe                       -                       - 11 103 

Pozostałe zobowiązania finansowe                       -                       -                       - 

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych                       -                       -                       - 

Rezerwa na podatek odroczony 6 548 5 924 6 350 

Rezerwy długoterminowe                       -                            -                       - 

Przychody przyszłych okresów                       -                            -                       - 

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania   

1 972 2 611 56 

        

Zobowiązania krótkoterminowe 38 583 45 928 38 488 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe zobowiązania 

17 047 18 616 22 287 

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 19 921 26 200 14 752 

Pozostałe zobowiązania finansowe                       -                       -                       - 

Zobowiązanie z tyt. podatku dochodowego                       -                       -                       - 

Rezerwy krótkoterminowe 309 335 497 

Przychody przyszłych okresów 1 306 777 952 

Pozostałe zobowiązania                       -                            -                       - 

        

Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży       

        

Zobowiązania razem 47 103 54 463 55 997 

        

SUMA PASYWÓW 107 734 111 750 115 936 

 

*dane za okres porównawczy zostały przekształcone w związku z wejściem w życie przepisów MSSF 

15. Przekształcenie danych porównawczych zawiera punkt 4 niniejszego raportu 
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Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Gremi Media S.A. za III kwartał 2018 roku 

wraz z danymi porównawczymi za III kwartał 2017 roku 

  
01.01-

30.09.2018 

01.01-
30.09.2017* 
przekształc

ony 

01.07-
30.09.2018 

01.07-
30.09.2017* 
przekształc

ony 

Przepływy  pieniężne z działalności operacyjnej         

Zysk (strata) brutto za rok obrotowy 5 193 1 873 2 765 987 

Amortyzacja aktywów trwałych 3 091 931 1 033 282 

(Zyski)/straty z tyt. różnic kursowych                  -                  -                   -                   - 

Odsetki, netto 479 1011 132 339 

(Zyski/straty z działalności inwestycyjnej 969 -50 241 -519 

Zmiana stanu rezerw -25 -154                   -                   - 

Zmiana stanu zapasów 342 -340                   - 27 

Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałych należności 

-495 3 162 1 771 1 131 

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług 
oraz pozostałych zobowiązań 

-2 297 37 -439 818 

Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 529 147 -67 310 

Inne korekty 56 58 -782 21 

Środki pieniężne wygenerowane na działalności 
operacyjnej 

7 842 6 675 4 654 3 396 

Zapłacony podatek dochodowy                  -                  -                   -                   - 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 842 6 675 4 654 3 396 

          

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej         

Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczowych 
aktywów trwałych i wartości niematerialnych i 
prawnych 

276 - 276 -  

Wpływy z tytułu spłat pożyczek                    - 1 769                  - 698 

Wpływy z tytułu odsetek                   - 37                  -                   - 

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych                   -                   -                   -                  - 

Dywidenda                   -                   -                   -                   - 

Inne wpływy inwestycyjne                   -                   -                   -                   - 

Wydatki za rzeczowe aktywa trwałe i wartości 
niematerialne i prawne 

-1 413 -4 820 -65 -2 574 

Wydatki z tytułu nabycia aktywów finansowych                   -                   -                   -                   - 

Wydatki na nabycie jednostek zależnych -2                  -                   -                   - 

Udzielone pożyczki                   - -1015                   - -15 

Inne wydatki inwestycyjne                   - -5                   -                  - 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 139 -4 034 211 -1 891 

          

Przepływy  pieniężne z działalności finansowej         

Wpływy z tytułu emisji udziałów/akcji -                  -                   -                   - 
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Wpływy z pożyczek                   - 1618 -656 154 

Wpływy z emisji weksli                   -                   -                  -                   - 

Inne wpływy finansowe                  -                  -                   -                  - 

Spłata kredytów i pożyczek -6 327 -3 303 -4 114 -1 200 

Odsetki zapłacone od kredytów i pożyczek -334 -951 -41 -320 

Dywidendy wypłacone na rzecz: -                  -                   -                   - 

Inne wydatki finansowe -                   -                   -                  - 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej -6 661 -2 636 -4 811 -1 366 

          

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów 

42 5 54 139 

          

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku 
obrotowego 

26 167 14 33 

Wpływ zmian kursów walut na saldo środków 
pieniężnych w walutach obcych 

                  -                   -                   -                   - 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec roku 
obrotowego 

68 172 68 172 

 

*dane za okres porównawczy zostały przekształcone w związku z wejściem w życie przepisów MSSF 

15. Przekształcenie danych porównawczych zawiera punkt 4 niniejszego raportu. 

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym spółki Gremi Media S.A. za III kwartał 

2018 roku wraz z danymi porównawczymi za III kwartał 2017 roku 

 

 

Kapitał 
podstawowy 

Udziały 
własne 

Kapitał 
zapasowy 

Kapitał 
rezerwowy Zyski 

zatrzymane Razem 

Stan na 01.01.2018 przed korektą 6 832   42 114 8 322 106 57 374 

Korekta MSSF 15         -85 -85 

Stan na 01.01.2018 po korekcie 6 832 0 42 114 8 322 21 57 289 

Przeniesienie zysku netto za 2017 
rok na kapitał zapasowy 

  108  -108 0 

Wycena posiadanych akcji    -1 226  -1 226 

Podatek odroczony od wyceny akcji    232  232 

Zysk netto     4 336 4 336 

Stan na 30.09.2018 6 832 0 42 222 7 328 4 249 60 631 
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Kapitał 
podstawowy 

Udziały 
własne 

Kapitał 
zapasowy 

Kapitał 
rezerwowy Zyski 

zatrzymane Razem 

Stan na 01.07.2018 przed korektą 6 832 0 42 222 6 486 2443 57 983 

Korekta MSSF 15           0 

Stan na 01.07.2018 po korekcie 6 832 0 42 222 6 486 2 443 57 983 

Wycena posiadanych akcji    1 040  1 040 

Podatek odroczony od wyceny akcji    -198  -198 

Zysk netto     1 806 1 806 

Stan na 30.09.2018 6 832 0 42 222 7 328 4 249 60 631 

 
 
 
 

 

Kapitał 
podstawowy 

Udziały 
własne 

Kapitał 
zapasowy 

Kapitał 
rezerwowy 

Zyski 
zatrzymane Razem 

Stan na 01.01.2017 przed korektą 6 832 0 58 939 10 282 -16 825 59 228 

Korekta MSSF 15         -135 -135 

Stan na 01.01.2017 po korekcie 6 832 0 58 939 10 282 -16 960 59 093 

Realizacja wyniku lat ubiegłych     7 315   -7 315 0 

Pokrycie straty/podział zysku   -24 140  24 140 0 

Wycena posiadanych akcji    -143  -143 

Podatek odroczony od wyceny akcji    27  27 

Zysk netto         962 962 

Stan na 30.09.2017 6 832 0 42 114 10 166 827 59 939 

 
 

 

Kapitał 
podstawowy 

Udziały 
własne 

Kapitał 
zapasowy 

Kapitał 
rezerwowy 

Zyski 
zatrzymane Razem 

Stan na 01.07.2017 przed korektą 6 832 0 42 114 11 708 56 60 710 

Korekta MSSF 15         -152 -152 

Stan na 01.07.2017 po korekcie 6 832 0 42 114 11 708 -96 60 558 

Wycena posiadanych akcji    -1 904  -1 904 

Podatek odroczony od wyceny akcji    362  362 

Zysk netto     923 923 

Stan na 30.09.2017 6 832 0 42 114 10 166 827 59 939 
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4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym 

informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.  
 

Sprawozdania finansowe zostały sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej 

się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdań finansowych nie istnieją żadne 

okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę. 

Niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o Międzynarodowe Standardy 

Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie 

rozporządzeń Komisji Europejskiej. 

MSSF 15 Przychody z umów z klientami 

W związku z wejściem w życie nowych przepisów MSSF 15 od 1 stycznia 2018 przeprowadzona 

została analiza kluczowych umów z klientami, zawartych przez Jednostkę dominującą i spółki 

zależne pod kątem występowania w nich specyficznych obszarów ujęcia przychodów. MSSF 15 

przede wszystkim istotnie zmienił sposób prezentacji przychodów i zysków spółki zależnej E-

Kiosk S.A., a na wyniki jednostkowe spółki Gremi Media S.A miał niewielki wpływ. 

Analiza największych umów z klientami dotyczyła momentu rozpoznania przychodów oraz ich 

wysokości w okresie sprawozdawczym, w tym szczególności rozpoznania przychodów jako 

wynagrodzenia zleceniodawcy a wynagrodzenia pośrednika. 

Grupa stosuje podejście retrospektywne dla każdego wcześniejszego okresu sprawozdawczego  

zgodnie z MSR 8.   

Analiza największych umów z klientami wykazała, iż zmiany dotyczą głównie następujących 

obszarów: 

1. Rozpoznanie przychodów i kosztów w sposób przewidziany tak jakby Grupa działała jako 

Pośrednik w odniesieniu do umów: sprzedaży e-wydań wydawnictw spoza Grupy, sprzedaży e-

booków i audiobooków, programu Mała Księgowość.  

2. Ujmowanie przychodów ze sprzedaży w sposób przewidziany dla rozliczania zobowiązania do 

wykonania świadczenia jako spełnianego w miarę upływu czasu w odniesieniu do umów: 
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subskrypcji e-wydań oraz rozliczania marży na sprzedaży subskrypcji e-wydań, sprzedaży dostępu 

do archiwum Rzeczpospolitej i Parkietu, sprzedaży programu Mała Księgowość.  

Poniższe zestawienia przedstawiają przekształcenia danych porównawczych: 

Skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów Grupy 

Kapitałowej Gremi Media za III kwartał 2017 roku  

 

01.01-
30.09.2017 

przed korektą 

korekta MSSF 
15 

01.01-
30.09.2017 

po korekcie 

Działalność kontynuowana      

Przychody ze sprzedaży ogółem 76 330 -4 375 71 955 

Koszt własny sprzedaży -50 873 4 287 -46 586 

        

Zysk  brutto ze sprzedaży 25 457 -88 25 369 

        

Koszty sprzedaży -17 479  -17 479 

Koszty ogólnego zarządu -6 717   -6 717 

Pozostałe przychody operacyjne 1 587   1 587 

Pozostałe koszty operacyjne -563   -563 

        

Zysk na działalności operacyjnej 2 285 -88 2 197 

        

Przychody finansowe 188   188 

Koszty finansowe  -1 419   -1 419 

Udział w wyniku jednostek wycenianych metodą 
praw własności 

-456   -456 

        

Zysk przed opodatkowaniem 598 -88 510 

        

        

Podatek dochodowy -182 16 -166 

        

Zysk netto z działalności kontynuowanej 416 -72 344 

        

Działalność zaniechana       

Zysk (strata) za okres z działalności zaniechanej       

        

Zysk netto 416 -72 344 
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Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 
zagranicznych 

      

Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych 
do sprzedaży 

      

Rachunkowość zabezpieczeń       

Skutki aktualizacji majątku trwałego       

Zyski i straty aktuarialne       

Udział w innych dochodach całkowitych jednostek 
stowarzyszonych 

      

Podatek dochodowy dotyczący innych dochodów 
całkowitych 

      

        

Inne dochody całkowite netto       

        

Całkowite dochody ogółem 416 -72 344 

        

Zysk netto przypisany:       

Akcjonariuszom jednostki dominującej 735 -72 663 

Akcjonariuszom niekontrolującym -319   -319 

        

        

Całkowity dochód ogółem przypisany:       

Akcjonariuszom jednostki dominującej 735 -72 663 

Akcjonariuszom niekontrolującym -319   -319 

        

        

EBITDA 3 710 -88 3 622 

 

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Gremi Media na 31 

grudnia 2017 roku oraz koniec III kwartału 2017 roku 

AKTYWA 
31.12.2017 

Przed korektą 
Korekta MSSF 

15 
31.12.2017 po 

korekcie 

        

Aktywa trwałe          96 271    - 96 271 

Rzeczowe aktywa trwałe            3 142    - 3 142 

Nieruchomości inwestycyjne                    -      - - 

Wartość firmy           24 009    - 24 009 

Wartości niematerialne          66 546    - 66 546 

Aktywa finansowe 414 - 414 

Aktywa dostępne do sprzedaży             2 160    - 2 160 
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Aktywa z tytułu podatku odroczonego                      -      - - 

Należności długoterminowe -    - - 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu 
wymagalności 

                   -      - - 

Pozostałe aktywa                      -      - - 

            

Aktywa obrotowe           22 274    1 709 23 983 

Zapasy                342    - 342 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności 

          21 038    1 709 22 747 

Należności z tytułu podatku dochodowego                 33    - 33 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu 
wymagalności 

-    - - 

Pozostałe aktywa                      -      - - 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty                861    - 861 

     

Aktywa przeznaczone do sprzedaży                    -      - - 

     

SUMA AKTYWÓW         118 545    1 709 120 254 

PASYWA 
31.12.2017 

Przed korektą 
Korekta MSSF 

15 
31.12.2017 po 

korekcie 

        

Kapitał własny           61 214    -2 219 58 995 

Kapitał zakładowy            6 832                        -      6 832 

Udziały własne                     -                          -                          -      

Kapitał zapasowy          42 115                        -      42 115 

Kapitały rezerwowe            5 714                        -      5 714 

Zyski zatrzymane             5 967    -2 219 3 748 

Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki 
dominującej 

          60 628    -2 219 58 409 

      

Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane 
z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do 
sprzedaży 

                    -                          -                          -      

      

Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki 
dominującej 

          60 628    -2 219 58 409 

      

Kapitały przypadające akcjonariuszom 
niekontrolującym 

          586                        -      586 

      

Zobowiązania długoterminowe            7 638   -521 7 117 

Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe -                        -                          -      

Pozostałe zobowiązania finansowe                     -                          -                          -      

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych                    -                          -                          -      

Rezerwa na podatek odroczony            5 027    -521 4 506 

Rezerwy długoterminowe                    -                          -                          -      
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Przychody przyszłych okresów                    -                          -                          -      

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania   

            2 611                        -      2 611 

      

Zobowiązania krótkoterminowe           49 693    4 448 54 141 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe zobowiązania 

         21 950                        -      21 950 

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe          26 333                        -      26 333 

Pozostałe zobowiązania finansowe                    -                          -                          -      

Bieżące zobowiązania podatkowe  -                                                -                          -      

Rezerwy krótkoterminowe                531                        -      531 

Przychody przyszłych okresów                879    4 448 5 327 

Pozostałe zobowiązania                    -                          -                          -      

           

Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży -                          -                          -      

           

Zobowiązania razem         57 331    3 928 61 259 

      

SUMA PASYWÓW        118 545    1 709 120 254 

 

AKTYWA 
30.09.2017 

Przed korektą 
Korekta MSSF 

15 
30.09.2017 po 

korekcie 

        

Aktywa trwałe 96 249                       - 96 249 

Rzeczowe aktywa trwałe 3 300                       - 3 300 

Nieruchomości inwestycyjne                       -                       -                       - 

Wartość firmy 24 009                       - 24 009 

Wartości niematerialne 65 837                       - 65 837 

Aktywa finansowe 943                       - 943 

Aktywa dostępne do sprzedaży 2 160                       - 2 160 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego                        -                       -                       - 

Należności długoterminowe                       -                       -                       - 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu 
wymagalności 

                      -                       -                       - 

Pozostałe aktywa                         -                       -                       - 

        

Aktywa obrotowe 23 088 -1 140 21 948 

Zapasy 340                       - 340 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności 

21 208 -1 140 20 068 

Należności z tytułu podatku dochodowego                       -                       -                       - 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu 
wymagalności 

1 306                       - 1 306 

Pozostałe aktywa                         -                       -                       - 
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Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 234                       - 234 

        

Aktywa przeznaczone do sprzedaży                       -                       -                       - 

        

SUMA AKTYWÓW 119 337 -1 140 118 197 

PASYWA 
30.09.2017 

Przed korektą 
Korekta MSSF 

15 
30.09.2017 po 

korekcie 

        

Kapitał własny  60 938 -2 135 58 803 

Kapitał zakładowy 6 832                       - 6 832 

Udziały własne                       -                       -                       - 

Kapitał zapasowy 42 115                       - 42 115 

Kapitały rezerwowe 5 714                       - 5 714 

Zyski zatrzymane 5 759 -2 135 3 624 

Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki 
dominującej 

60 420 -2 135 58 285 

      

Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane 
z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do 
sprzedaży 

                      -                       -                       - 

     

Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki 
dominującej 

60 420 -2 135 58 285 

      

Kapitały przypadające akcjonariuszom 
niekontrolującym 

518                       - 518 

      

Zobowiązania długoterminowe 17 473 -500 16 973 

Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 11 237                       - 11 237 

Pozostałe zobowiązania finansowe                       -                       -                       - 

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych                       -                       -                       - 

Rezerwa na podatek odroczony 6 180 -500 5 680 

Rezerwy długoterminowe                       -                       -                       - 

Przychody przyszłych okresów                       -                       -                       - 

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania   

56                       - 56 

      

Zobowiązania krótkoterminowe 40 926 1 495 42 421 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe zobowiązania 

24 524 -2 542 21 982 

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 14 752                       - 14 752 

Pozostałe zobowiązania finansowe                       -                       -                       - 

Bieżące zobowiązania podatkowe  55                       - 55 

Rezerwy krótkoterminowe 718                       - 718 

Przychody przyszłych okresów 877 4 037 4 914 

Pozostałe zobowiązania                       -                       -                       - 
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Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży                       -                       -                       - 

     

Zobowiązania razem 58 399 995 59 394 

     

SUMA PASYWÓW 119 337 -1 140 118 197 

 

 
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Gremi Media za III 

kwartał 2017 roku 

 
01.01.-

30.09.2017 
przed korektą 

Korekty razem 
01.01.-

30.09.2017 po 
korekcie 

Przepływy  pieniężne z działalności operacyjnej       

Zysk (strata) brutto za rok obrotowy 598 -88 510 

Udział w wyniku jednostek wycenianych metodą 
praw własności 

456                       - 456 

Amortyzacja aktywów trwałych 1 424                       - 1 424 

(Zyski)/straty z tyt. różnic kursowych                       -                       -                       - 

Odsetki, netto 1 014                       - 1 014 

(Zyski/straty z działalności inwestycyjnej                       -                       -                       - 

Zmiana stanu rezerw -128                       - -128 

Zmiana stanu zapasów -340                       - -340 

Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług 
oraz pozostałych należności 

3 553 271 3 824 

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług 
oraz pozostałych zobowiązań 

183                       - 183 

Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 194 -183 11 

Inne korekty 58                       - 58 

Środki pieniężne wygenerowane na działalności 
operacyjnej 

7 012                       - 7 012 

Zapłacony podatek dochodowy -85                       - -85 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 927                       - 6 927 

      

Przepływy pieniężne z działalności 
inwestycyjnej 

    

Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczowych 
aktywów trwałych i wartości niematerialnych i 
prawnych 

                      -                       -                       - 

Wpływy z tytułu spłat pożyczek  2 198                       - 2 198 

Wpływy z tytułu odsetek 14                       - 14 

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych                       -                       -                       - 

Dywidenda                       -                       -                       - 
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Inne wpływy inwestycyjne                       -                       -                       - 

Wydatki za rzeczowe aktywa trwałe i wartości 
niematerialne i prawne 

-5 898                       - -5 898 

Wydatki z tytułu nabycia aktywów finansowych                       -                       -                       - 

Wydatki na nabycie jednostek zależnych                       -                       -                       - 

Udzielone pożyczki -1 515                       - -1 515 

Inne wydatki inwestycyjne -5                       - -5 

Środki pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

-5 206                       - -5 206 

      

Przepływy  pieniężne z działalności finansowej     

Wpływy z tytułu emisji udziałów/akcji                       -                       -                       - 

Wpływy z pożyczek 1 619                       - 1 619 

Wpływy z emisji weksli                       -                       -                       - 

Inne wpływy finansowe                       -                       -                       - 

Spłata kredytów i pożyczek -3 120                       - -3 120 

Odsetki zapłacone od kredytów i pożyczek -906                       - -906 

Dywidendy wypłacone na rzecz:                       -                       -                       - 

Inne wydatki finansowe                       -                       -                       - 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej -2 407                       - -2 407 

      

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów 

-686 0 -686 

      

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek 
roku obrotowego 

920                       - 920 

Wpływ zmian kursów walut na saldo środków 
pieniężnych w walutach obcych 

                      -                       -                       - 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec 
roku obrotowego 

234                       - 234 

 

Jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat oraz całkowitych dochodów Gremi Media  S.A. 

za III kwartał 2017 roku 

 

1.01.2017-
30.09.2017 

Przed korektą 

Korekta MSSF 
15 

1.01.2017-
30.09.2017 

Po korekcie 

Działalność kontynuowana      

Przychody ze sprzedaży ogółem 68 964 65 69 029 

Koszt własny sprzedaży -48 481   -48 481 

        

Zysk  brutto ze sprzedaży 20 483 65 20 548 

        

Koszty sprzedaży -12 519   -12 519 



   
 

 

29 
 

Koszty ogólnego zarządu -5 928   -5 928 

Pozostałe przychody operacyjne 1 415   1 415 

Pozostałe koszty operacyjne -471   -471 

        

Zysk na działalności operacyjnej 2 980 65 3 045 

      0 

Przychody finansowe 188   188 

Koszty finansowe  -1 360   -1 360 

        

Zysk przed opodatkowaniem 1 808 65 1 873 

        

        

Podatek dochodowy -898 -13 -911 

        

Zysk (strata) netto z działalności 
kontynuowanej 

910 52 962 

        

Działalność zaniechana       

Zysk (strata) za okres z działalności zaniechanej                       -                         -  

        

Zysk (strata) netto 910 52 962 

        

        

        

        

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 
zagranicznych 

                      -                         -  

Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych 
do sprzedaży 

-143   -143 

Rachunkowość zabezpieczeń                       -                         - 

Skutki aktualizacji majątku trwałego                       -                         - 

Zyski i straty aktuarialne                       -                         - 

Udział w innych dochodach całkowitych jednostek 
stowarzyszonych 

                      -                         - 

Podatek dochodowy dotyczący innych dochodów 
całkowitych 

27   27 

        

Inne dochody całkowite netto -116   -116 

        

Całkowite dochody ogółem 794 52 846 

        

        

EBITDA 3 911 65 3 976 
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Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Gremi Media S.A. na dzień 31 grudnia 2017 

roku oraz koniec III kwartału 2017 

AKTYWA 
31.12.2017 

Przed korektą 
Korekta MSSF 

15 
31.12.2017 po 

korekcie 

        

Aktywa trwałe              92 756  -               92 756  

Rzeczowe aktywa trwałe                3 143  -                3 143  

Nieruchomości inwestycyjne                        -  -                        -  

Wartość firmy                        -  -                        -  

Wartości niematerialne              80 797  -              80 797  

Aktywa dostępne do sprzedaży     8 816 -     8 816 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego  -                   - -                   

Należności długoterminowe - - - 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu 
wymagalności 

                                      
-  

- 
                            

-  

Pozostałe aktywa                         -  -                        -  

     

Aktywa obrotowe              18 994  -              18 994  

Zapasy                   342  -                   342  

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności 

18 309 - 18 309 

Należności z tytułu podatku dochodowego - - - 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu 
wymagalności 

                          
317 

- 
                          

317 

Pozostałe aktywa   - - - 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty                     26  -                     26  

     

Aktywa przeznaczone do sprzedaży    

       

SUMA AKTYWÓW            111 750 -            111 750 

PASYWA 
31.12.2017 

Przed korektą 
Korekta MSSF 

15 
31.12.2017 po 

korekcie 

        

Kapitał własny  57 374  -87 57 287 

Kapitał zakładowy                6 832 - 6 832 

Udziały własne                       -  - -  

Kapitał zapasowy               42 114  - 42 114 

Kapitały rezerwowe                 8 322  - 8 322 

Zyski zatrzymane 106 -87 19 

     

Zobowiązania długoterminowe 8 556  -21 8 535 

Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe                        -  - - 

Pozostałe zobowiązania finansowe                        -  - - 
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Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych                        -  - - 

Rezerwa na podatek odroczony 5 945  -21 5 924 

Rezerwy długoterminowe                        -  - - 

Przychody przyszłych okresów - - - 

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania   

2 611  - 2 611 

     0 

Zobowiązania krótkoterminowe 45 820 108 45 928 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe zobowiązania 

18 616  - 18 616 

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe               26 200  - 26 200 

Pozostałe zobowiązania finansowe                        -  -                        -  

Zobowiązanie z tyt. podatku dochodowego - - - 

Rezerwy krótkoterminowe                   335  - 335 

Przychody przyszłych okresów                   669  108 777 

Pozostałe zobowiązania - - - 

     

Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży - - - 

     

Zobowiązania razem 54 376  87 54 463 

         

SUMA PASYWÓW            111 750  - 111 750 

 

AKTYWA 
30.09.2017 

Przed korektą 
Korekta MSSF 

15 
30.09.2017 po 

korekcie 

        

Aktywa trwałe 95 021                       - 95 021 

Rzeczowe aktywa trwałe 3 299                       - 3 299 

Nieruchomości inwestycyjne                       -                       -                       - 

Wartość firmy                       -                       -                       - 

Wartości niematerialne 80 203                       - 80 203 

Aktywa dostępne do sprzedaży 11 391                       - 11 391 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego                        -                       -                       - 

Należności długoterminowe                       -                       -                       - 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu 
wymagalności 

129                       - 129 

Pozostałe aktywa         

        

Aktywa obrotowe 20 915                       - 20 915 

Zapasy 340                       - 340 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności 

18 911                       - 18 911 

Należności z tytułu podatku dochodowego                       -                       -                       - 
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Aktywa finansowe utrzymywane do terminu 
wymagalności 

1 491                       - 1 491 

Pozostałe aktywa                         -                       -                       - 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 172                       - 172 

        

Aktywa przeznaczone do sprzedaży                       -                            -                        -      

        

SUMA AKTYWÓW 115 936                       - 115 936 

PASYWA 
30.09.2017 

Przed korektą 
Korekta MSSF 

15 
30.09.2017 po 

korekcie 

        

Kapitał własny  60 022 -83 59 939 

Kapitał zakładowy 6 832                       - 6 832 

Udziały własne                       -                       -                       - 

Kapitał zapasowy 42 114                       - 42 114 

Kapitały rezerwowe 10 166                       - 10 166 

Zyski zatrzymane 910 -83 827 

        

Zobowiązania długoterminowe 17 529 -19 17 510 

Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 11 103                       - 11 103 

Pozostałe zobowiązania finansowe                       -                       -                       - 

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych                       -                       -                       - 

Rezerwa na podatek odroczony 6 369 -19 6 350 

Rezerwy długoterminowe                       -                       -                       - 

Przychody przyszłych okresów                       -                       -                       - 

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania   

56                       - 56 

      

Zobowiązania krótkoterminowe 38 386 102 38 488 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe zobowiązania 

22 287                       - 22 287 

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 14 752                       - 14 752 

Pozostałe zobowiązania finansowe                       -                       -                       - 

Zobowiązanie z tyt. podatku dochodowego                       -                       -                       - 

Rezerwy krótkoterminowe 497                       - 497 

Przychody przyszłych okresów 850 102 952 

Pozostałe zobowiązania                       -                       -                       - 

        

Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży                       -                       -                       - 

        

Zobowiązania razem 55 914 83 55 997 

        

SUMA PASYWÓW 115 936                       - 115 936 
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Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Gremi Media S.A. za III kwartał 2017 roku 

  
01.01-

30.09.2017 
przed korektą 

Korekta MSSF 
15 

01.01.-
30.09.2017 po 

korekcie 

Przepływy  pieniężne z działalności operacyjnej       

Zysk (strata) brutto za rok obrotowy 1 808 65 1 873 

Amortyzacja aktywów trwałych 931   931 

(Zyski)/straty z tyt. różnic kursowych                       -                         -  

Odsetki, netto 1 011   1 011 

(Zyski/straty z działalności inwestycyjnej -50   -50 

Zmiana stanu rezerw -154   -154 

Zmiana stanu zapasów -340   -340 

Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług 
oraz pozostałych należności 

3 162   3 162 

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług 
oraz pozostałych zobowiązań 

37   37 

Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 212 -65 147 

Inne korekty 58   58 

Środki pieniężne wygenerowane na działalności 
operacyjnej 

6 675 0 6 675 

Zapłacony podatek dochodowy                       -                         -  

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 675 0 6 675 

       

Przepływy pieniężne z działalności 
inwestycyjnej 

     

Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczowych 
aktywów trwałych i wartości niematerialnych i 
prawnych 

-                         -  

Wpływy z tytułu spłat pożyczek  1 769   1 769 

Wpływy z tytułu odsetek 37   37 

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych                       -                         - 

Dywidenda                       -                         - 

Inne wpływy inwestycyjne                       -                         - 

Wydatki za rzeczowe aktywa trwałe i wartości 
niematerialne i prawne 

-4 820   -4 820 

Wydatki z tytułu nabycia aktywów finansowych                       -                         - 

Wydatki na nabycie jednostek zależnych                       -                         - 

Udzielone pożyczki -1 015   -1 015 

Inne wydatki inwestycyjne -5   -5 

Środki pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

-4 034   -4 034 

       

Przepływy  pieniężne z działalności finansowej      

Wpływy z tytułu emisji udziałów/akcji       

Wpływy z pożyczek 1 618   1 618 
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Wpływy z emisji weksli                       -                         - 

Inne wpływy finansowe                       -                         - 

Spłata kredytów i pożyczek -3 303   -3 303 

Odsetki zapłacone od kredytów i pożyczek -951   -951 

Dywidendy wypłacone na rzecz:                       -                         - 

Inne wydatki finansowe                       -                         - 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej -2 636   -2 636 

       

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów 

5   5 

       

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek 
roku obrotowego 

167   167 

Wpływ zmian kursów walut na saldo środków 
pieniężnych w walutach obcych 

                      -                          -  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec 
roku obrotowego 

172   172 

 

Metody wyceny: 

Ujmowanie przychodów 

Przychody są ujmowane są w momencie spełnienia (lub w trakcie spełniania) zobowiązania  do 

wykonania świadczenia poprzez przekazanie przyrzeczonego dobra lub usługi klientowi.  

Grupa działa jako pośrednik, w odniesieniu do sprzedaży, gdzie zobowiązanie do wykonania 

świadczenia polega na zapewnieniu dostarczania dóbr lub usług przez inny podmiot. Przychody ze 

sprzedaży e-wydań wydawnictw spoza Grupy, sprzedaży e-booków i audiobooków, programu 

Mała Księgowość są ujmowane w kwocie prowizji lub opłaty (wynagrodzenia netto), które Grupa 

zachowuje po zapłaceniu innemu podmiotowi wynagrodzenia w zamian za dobra lub usługi 

dostarczane przez ten podmiot. 

Podatek 

Podatek dochodowy jednostki obejmuje podatek bieżący do zapłaty oraz podatek odroczony. 

Podatek bieżący 

Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy 

opodatkowania) danego okresu sprawozdawczego. Zysk (strata) podatkowa różni się od 

księgowego zysku (straty) netto w związku z wyłączeniem przychodów przejściowo 
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niepodlegających opodatkowaniu i kosztów przejściowo niestanowiących kosztów uzyskania 

przychodów oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. 

Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku 

obrotowym. 

Podatek odroczony 

Podatek odroczony ujmuje się od różnic przejściowych między wartością bilansową składników 

aktywów i zobowiązań w sprawozdaniu finansowym a odpowiadającą im podstawą opodatkowania 

stosowaną do obliczania wysokości zysku opodatkowanego, a także od nierozliczonych strat 

podatkowych oraz niewykorzystanych ulg podatkowych. Zobowiązania z tytułu podatku 

odroczonego ujmuje się zasadniczo dla wszystkich dodatnich różnic przejściowych. Składnik 

aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się w odniesieniu do wszystkich 

ujemnych różnic przejściowych do wysokości, do której jest prawdopodobne, iż zostanie osiągnięty 

dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie tych różnic przejściowych.  

Podatek bieżący i odroczony za bieżący okres 

Podatek bieżący i odroczony ujmuje się w wynik, z wyjątkiem przypadków dotyczących pozycji 

ujmowanych w pozostałych całkowitych dochodach lub bezpośrednio w kapitale własnym. W 

takiej sytuacji podatek bieżący i odroczony ujmuje się również odpowiednio w pozostałych 

całkowitych dochodach lub w kapitale własnym. 

Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe podlegają początkowemu ujęciu według ceny nabycia lub kosztu 

wytworzenia. 

W odniesieniu do każdego składnika rzeczowych aktywów trwałych Spółka ustala okres 

ekonomicznej użyteczności.  

Rzeczowe aktywa trwałe podlegają równomiernej amortyzacji w okresie ekonomicznej 

użyteczności od dnia, gdy składnik jest gotowy do użycia do dnia wyłączenia z ujmowania lub dnia 

przeznaczenia do sprzedaży. 

Jednostka stosuje liniową metodę amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych.  
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Aktywa niematerialne 

Nabyte aktywa niematerialne 

Nabyte aktywa niematerialne o określonym okresie ekonomicznej użyteczności wykazuje się 

według kosztu pomniejszonym o umorzenie i skumulowaną utratę wartości. Amortyzację ujmuje 

się liniowo w szacowanym okresie ekonomicznej użyteczności. Oszacowany okres ekonomicznej 

użyteczności i metoda amortyzacji podlegają weryfikacji na koniec każdego okresu 

sprawozdawczego, a skutki zmian szacunków rozlicza się prospektywnie. Nabyte aktywa 

niematerialne o nieokreślonym okresie ekonomicznej użyteczności wykazuje się według kosztu 

pomniejszonym o skumulowaną utratę wartości. 

Wytworzone we własnym zakresie aktywa niematerialne - koszty prac badawczych i rozwojowych 

Koszty na prace badawcze są ujmowane w wynik w momencie ich poniesienia. 

Aktywa niematerialne powstałe na skutek prowadzenia prac rozwojowych, ujmowane są w 

sprawozdaniu z sytuacji finansowej jedynie po spełnieniu następujących warunków: 

- z technicznego punktu widzenia istnieje możliwość ukończenia składnika aktywów 

niematerialnych, tak aby nadawał się do sprzedaży lub użytkowania, 

- istnieje możliwość udowodnienia zamiaru ukończenia składnika oraz jej użytkowania i sprzedaży, 

- składnik będzie zdolny do użytkowania lub sprzedaży, 

- znany jest sposób w jaki składnik będzie wytwarzał przyszłe korzyści ekonomiczne, 

- zapewnione zostaną środki techniczne oraz finansowe konieczne do ukończenia prac 

rozwojowych oraz jego użytkowania i sprzedaży, 

- istnieje możliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych. 

Wartość początkową aktywów niematerialnych wytworzonych we własnym zakresie stanowi suma 

wydatków poniesionych od dnia, gdy składnik aktywów niematerialnych po raz pierwszy spełnia 

kryteria ujmowania ich w bilansie (patrz powyżej). W przypadku gdy nie można ująć w bilansie 

kosztów prac rozwojowych wytworzonych we własnym zakresie, koszty te są ujmowane w wynik 

okresu, w którym zostały poniesione. 
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Aktywa niematerialne wytworzone we własnym zakresie po początkowym ujęciu są wykazywane 

według ceny nabycia pomniejszonej o umorzenia i łączne odpisy na utratę wartości, na takiej samej 

zasadzie jak nabyte aktywa niematerialne. 

Rezerwy 

Rezerwy tworzone są w przypadku, kiedy na Spółce ciąży istniejący obowiązek, prawny lub 

zwyczajowo oczekiwany, wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że 

wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści 

ekonomiczne oraz można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego zobowiązania. 

Ujmowana kwota rezerwy odzwierciedla możliwie najdokładniejszy szacunek kwoty wymaganej 

do rozliczenia bieżącego zobowiązania na dzień bilansowy, z uwzględnieniem ryzyka i 

niepewności związanej z tym zobowiązaniem. W przypadku wyceny rezerwy metodą 

szacunkowych przepływów pieniężnych koniecznych do rozliczenia bieżącego zobowiązania, jej 

wartość bilansowa odpowiada wartości bieżącej tych przepływów (w przypadku gdy wpływ 

pieniądza w czasie jest istotny). 

Jeśli zachodzi prawdopodobieństwo, że część lub całość korzyści ekonomicznych wymaganych do 

rozliczenia rezerwy będzie można odzyskać od strony trzeciej, należność tę ujmuje się jako 

składnik aktywów, jeśli prawdopodobieństwo odzyskania tej kwoty jest odpowiednio wysokie i da 

się ją wiarygodnie wycenić. 

Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności (UTW) 

Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności to niepochodne aktywa finansowe o stałej lub 

mieszanej charakterystyce płatności i ustalonych terminach wymagalności, które Spółka zamierza 

i jest w stanie utrzymać do takiego terminu. Po początkowym ujęciu inwestycje utrzymywane do 

terminu wymagalności wycenia się według kosztu zamortyzowanym metodą efektywnej stopy 

procentowej z uwzględnieniem utraty wartości. 

Pożyczki i należności 

Pożyczki i należności to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych 

lub możliwych do ustalenia płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. Pożyczki i należności 

(w tym handlowe i pozostałe należności, sald bankowych i środków pieniężnych) wyceniane są 
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według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej z 

uwzględnieniem utraty wartości. 

Dochód odsetkowy ujmuje się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z wyjątkiem 

należności krótkoterminowych, gdy efekt dyskontowania jest niematerialny. 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (DDS) 

Aktywa finansowe DDS to niepochodne aktywa finansowe sklasyfikowane jako DDS lub 

niezaliczone do (a) pożyczek i należności, (b) UTW, (c) WGPW. 

Jako DDS klasyfikuje się: 

 - udziały nienotowane na aktywnych rynkach wyceniane według ceny nabycia, 

- akcje spółek notowanych na aktywnych rynkach wyceniane są w wartości godziwej. 

 

5. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w 
III kwartale 2018 r., wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, 
w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na 
osiągnięte wyniki. 

 
W trzecim  kwartale 2018 r.  „Rzeczpospolita” pozostawała na pozycji lidera prenumeraty w Polsce 

wśród dzienników ogólnopolskich  (37,7 tys. egzemplarzy, prenumerata e-wydań osiągnęła  11 tys. 

egzemplarzy wg. danych ZKDP za  VII-IX 2018). „Rzeczpospolita” jest najczęściej kupowanym 

dziennikiem w wersji elektronicznej w Polsce (ZKDP, VII-IX 2018). 29% łącznej liczby 

prenumerat dziennika „Rzeczpospolita” stanowią prenumeraty w wersji elektronicznej. „Parkiet” 

jest krajowym liderem wśród dzienników notując najwyższy udział sprzedaży elektronicznej (47%) 

w sprzedaży ogółem. Prenumerata e-wydań Parkietu we wrześniu 2018 notuje wzrost o 10,3% w 

ujęciu rok do roku.  

Wg Instytutu Monitorowania Mediów dziennik „Rzeczpospolita” jest niezmiennie najbardziej 

opiniotwórczym - najczęściej cytowanym tytułem prasowym w Polsce.   

Trzeci  kwartał 2018 r. to to kontynuacja projektów wydawniczych uruchomionych w czerwcu 

2018 r.  w dzienniku „Rzeczpospolita” takich jak : „Moje Pieniądze” i „Moja Praca” a także „Rzecz 

na lato”, które zgodnie z danymi ZKDP przyniosły wzrost sprzedaży egzemplarzowej wydań 



   
 

 

39 
 

drukowanych w dniach ukazywania się dodatków w III kwartale 2018 r. w stosunku do II kwartału 

2018 r. odpowiednio o 6,8%, 9,2% oraz 4,3%. 

W III kwartale 2018 r. wydawnictwo uruchomiło dwa serwisy internetowe: dla miesięcznika 

Historia Uważam Rze (serwis o profilu historycznym) oraz serwis tematyczny cyfrowa.rp.pl, 

poświęcony m.in. nowym technologiom oraz innowacyjnym modelom biznesowym. Nowy kształt 

uzyskał dodatek „Rzeczpospolita cyfrowa”, którego treści są ściśle związane z zawartością serwisu 

cyfrowa.rp.pl.  

Ważnym wydarzeniem września 2018 r. było partnerstwo dziennika „Rzeczpospolita” na XXVIII 

Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju. „Rzeczpospolita” jest głównym partnerem medialnym 

Forum i już tradycyjnie organizowała szereg paneli dyskusyjnych oraz merytorycznych spotkań w 

„Salonie Rzeczpospolitej”, a także na bieżąco relacjonowała najważniejsze wydarzenia Forum na 

swoich łamach, w serwisie rp.pl i w Rzeczpospolita TV. Nowym elementem podczas Forum była 

obecność studia Parkiet TV we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

Gremi Media konsekwentnie realizuje strategię konwersji produktów drukowanych na cyfrowe. W 

trzecim kwartale 2018 r. średnia miesięczna liczba użytkowników rp.pl wyniosła 3,2 mln, którzy 

wygenerowali 11,9 mln odsłon (źródło Gemius/PBI). Porównując wrzesień 2018 r. do września 

2017 r. rp.pl notuje wzrost użytkowników o 15% oraz odnotowuje 41% wzrost wśród 

użytkowników urządzeń mobilnych. rp.pl jest największym prasowym serwisem internetowym w 

kategorii „biznes, finanse, prawo” (źródło: Gemius/PBI, wrzesień 2018), docierając miesięcznie do 

11,3% polskich internautów. Serwis parkiet.com we wrześniu 2018 r. odnotował 131% wzrost 

liczby użytkowników w porównaniu do tego samego okresu z zeszłego roku. 

 

Istotne wydarzenia w okresie sprawozdawczym  

Zawarcie Umowy o druk z Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

W dniu 2.08.2018 r. Emitent otrzymał oryginały dokumentów, na mocy których można stwierdzić 

skuteczne zawarcie z Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowy o druk dziennika 

„Rzeczpospolita”, w tym dodatków oraz wydań specjalnych. 

Umowa została zawarta na czas określony od dnia 1.08.2018 roku do dnia 31.07.2019 roku, przy 

czym pierwszym wydaniem dziennika drukowanym przez drukarnię było wydanie z datą wydania 
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dziennika 1.08.2018 roku. Po upływie okresu wskazanego w zdaniu poprzednim umowa staje się 

umową zawartą na czas nieoznaczony. 

Z uwagi na fakt, iż cena druku ustalana będzie na bieżąco zgodnie z formułą cenową zawartą w 

umowie, w oparciu o zamawiany nakład dziennika i aktualne ceny papieru do druku, nie jest 

możliwe precyzyjne określenie wartości umowy. Zarząd Emitenta szacuje, że wartość umowy 

wyniesie w okresie 5 lat ok. 17 mln  PLN (słownie: siedemnaście  milionów złotych). 

W ocenie Zarządu Emitenta zawartą umowę należy uznać za istotną w działalności Emitenta z 

uwagi na prognozowane koszty. 

Zawarcie umowy najmu z Prosta Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

W dniu 14.08.2018 r. Emitent otrzymał podpisany przez drugą stronę egzemplarz umowy zawartej 

w dniu 13.08.2018 r. ze spółką pod firmą Prosta Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

jako wynajmującym („Wynajmujący”) umowę najmu („Umowa”) pomieszczeń biurowych, 

magazynowych oraz miejsc parkingowych. 

Umowa została zawarta na czas określony 68 miesięcy, licząc od dnia wydania przedmiotu najmu, 

tj. od dnia 01.08.2018 r. 

Zarząd Emitenta szacuje, że wartość Umowy wyniesie w okresie 68 miesięcy ok. 12 mln  PLN. 

Wynajmujący wyraził zgodę na podnajęcie przez Najemcę przedmiotu najmu podmiotom z Grupy 

Kapitałowej Emitenta. 

Zgodnie z Umową zabezpieczenie wszelkich roszczeń Wynajmującego stanowią w szczególności: 

- nieodwołalna, bezwarunkowa i podlegająca przeniesieniu gwarancja bankowa (z sumą 

gwarancyjną w kwocie ok. 209 tys. EUR dla pierwszego roku najmu podlegającą waloryzacji w 

kolejnych latach Umowy; za zgodą Wynajmującego Najemca może zwolnić się z obowiązku 

doręczenia gwarancji poprzez wpłatę kaucji zabezpieczającej w wysokości równej sumie 

gwarancyjnej), 

- oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu 

Postępowania Cywilnego do maksymalnej kwoty stanowiącej równowartość ok 1.127 tys. 

EUR (wartość zabezpieczenia będzie się co roku zmniejszać o 20% oraz o odpowiednie kwoty 
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wskazane w treści Umowy w sytuacji wypowiedzenia Umowy przez Wynajmującego w 

określonych Umową przypadkach). 

W sytuacji wypowiedzenia albo rozwiązania Umowy przez Wynajmującego w trybie 

natychmiastowym w określonych w Umowie przypadkach, Najemca zapłaci Wynajmującemu karę 

umowną w wysokości czynszu i opłaty eksploatacyjnej należnych do końca okresu najmu, nie 

więcej jednak aniżeli równowartość 12 miesięcznego czynszu i opłat eksploatacyjnych 

powiększoną odpowiednio o kwotę 720 tys. EUR w przypadku wypowiedzenia dokonanego w 

pierwszym roku obowiązywania Umowy a następnie w każdym roku kwota ta ulega zmniejszeniu 

aż do 235 tys. EUR w przypadku wypowiedzenia dokonanego w szóstym roku obowiązywania 

Umowy. 

Zastrzeżenie kary umownej w przypadkach określonych w Umowie nie pozbawia Wynajmującego 

prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

Pozostałe warunki Umowy w ocenie Zarządu Emitenta nie odbiegają istotnie od powszechnie 

stosowanych warunków dla tego typu umów. 

Otrzymanie zawiadomienia o otwarciu postępowania układowego w celu zawarcia układu 

częściowego w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Emitenta 

W dniu 24.09.2018 r. w trybie art. 40 pkt 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz 978 ze 

zm.) Emitent otrzymał Zawiadomienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w 

celu zawarcia układu częściowego od wyznaczonego nadzorcy sądowego (Zimmerman Filipiak 

Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w Warszawie) („Nadzorca sądowy”) w przyspieszonym 

postępowaniu układowym dłużnika Emitenta „RUCH” S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w 

Warszawie („Zawiadomienie”). 

Zawiadomienie zostało skierowane do Emitenta jako do wierzyciela objętego układem częściowym 

w ramach przyspieszonego postępowania układowego „RUCH” S.A. w restrukturyzacji 

(„Dłużnik”).   

Przyspieszone postępowanie układowe z układem częściowym Dłużnika zostało otwarte 

postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego 

ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, z dnia 7 września 2018 r. Postanowienie stało się 

skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. 
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Zgodnie z Zawiadomieniem układem częściowym „RUCH” S.A. objęci są wyłącznie wierzyciele 

z tytułu posiadanych w stosunku do Dłużnika wierzytelności w łącznej wysokości należności 

głównej umieszczonej w spisie wierzytelności co najmniej 1 mln zł wynikających z zawartych z 

„RUCH” S.A. umów współpracy w zakresie kolportażu prasy. Powyższe kryterium wyodrębnienia 

wierzytelności objętych układem częściowym obejmuje wierzytelności powstałe przed dniem 

7 września 2018 r.  

W Zawiadomieniu Nadzorca sądowy informuje, że zostanie przez niego przygotowany plan 

restrukturyzacyjny, uwzględniający propozycje restrukturyzacji przedstawione przez Dłużnika, 

spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych.  

Jednocześnie Nadzorca sądowy w Zawiadomieniu informuje Emitenta o tym, że wierzytelności, 

które nie zostały objęte układem częściowym będą regulowane na zasadach dotychczasowych.  

Zarząd Emitenta analizuje sytuację rynkową Dłużnika i na bieżąco monitoruje czynności 

wykonywane przez Dłużnika. Po dokonaniu analizy i przedstawieniu przez Nadzorcę sądowego 

planu restrukturyzacyjnego, uwzględniającego propozycje restrukturyzacji przedstawione przez 

Dłużnika, spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych, Zarząd Emitenta podejmie 

decyzje co  dalszych kroków prawnych, oraz co do sposobu i ewentualnej skali odzwierciedlenia 

skutków sytuacji rynkowej Dłużnika w sprawozdaniach i wynikach finansowych Emitenta. 

Odpis aktualizujący przeterminowane należności  

W dniu 9 listopada 2018r. Emitent podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego należności 

przeterminowane, zagrożone prawdopodobieństwem nieściągalności w kwocie około 4,9 mln zł od 

Ruch S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie. Wysokość odpisu aktualizującego została 

określona na kwotę równą 50% należności przeterminowanych tj. 2,45 mln zł.  

Odpis aktualizujący przeterminowane i zagrożone prawdopodobieństwem nieściągalności 

należności może mieć negatywny wpływ na wynik finansowy Emitenta, dlatego też Zarząd 

Emitenta podjął decyzję o publikacji niniejszego raportu bieżącego. Jednocześnie Zarząd Emitenta 

informuje, iż wcześniej podejmował działania zmierzające do zmniejszenia zadłużenia ze strony 

Ruch S.A. w restrukturyzacji. Również obecnie Emitent podejmuje kolejne zdecydowane i 

przewidziane prawem działania w celu odzyskania należnych Emitentowi płatności.   
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6. Inicjatywy emitenta w obszarze rozwoju prowadzonej działalności 
nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w 
przedsiębiorstwie 

 

Grupa prowadzi głównie działalność mediową, sprzedaż i dystrybucję elektronicznych / cyfrowych 

produktów, wydawanie gazet, działalność związaną z produkcją filmów. Działalność ta będzie 

kontynuowana w przewidywalnej przyszłości. 

 

7. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych 
prognoz wyników finansowych na dany rok w świetle wyników 
zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym.  

 

Emitent nie publikuje prognoz wyników finansowych. 

 

8. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek 
podlegających konsolidacji. 

 

Na dzień bilansowy w skład Grupy Kapitałowej Gremi Media wchodzą Gremi Media S.A. jako 

podmiot dominujący oraz 7 spółek zależnych, 1 podmiot stowarzyszony.  

W skład Grupy wchodzą: 

Spółki zależne (wszystkie podlegają konsolidacji): 

e-Kiosk S.A.,  Gremi Edycja sp. z o.o., Gremi FAD sp. z o.o., Gremi Ekonomia sp. z o.o., Gremi 

Prawo i Wydarzenia sp. z o.o., ComPress S.A., Kancelarie RP sp. z o.o.,  

Spółka stowarzyszona (podlega konsolidacji metodą praw własności): 

kariera.pl sp. z o.o. 
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Szczegółowe informacje dotyczące jednostek zależnych i stowarzyszonych na dzień 30 września 

2018 r. przedstawiają się następująco: 

Nazwa 
jednostki 
zależnej 

Podstawowa 
Działalność 

Miejsce 
rejestracji i 
prowadzeni

Sposób 
konsolidacji 

Stan na 

30/09/2018 

Stan na 

31/12/2017 

Gremi Media 
S.A. 

Działalność 
mediowa Warszawa Dominująca - - 

e-Kiosk S.A. Dystrybucja 
online Warszawa Zależna 50,01% 50,01% 

Kancelarie RP 
sp. z o.o. 

Serwis 
prawny online Warszawa Zależna 100% 51% 

Gremi Edycja 
sp. z o.o. 

Projektowani
e graficzne 

Warszawa Zależna 100% 100% 

Gremi 
Ekonomia sp. z 
o.o. 

Usługi 
informacyjne Warszawa Zależna 100% 100% 

Gremi Prawo i 
sp. z o.o. 

Usługi 
informacyjne Warszawa Zależna - 100% 

Gremi 
Wydarzenia sp. 
z o.o. 

Usługi 
informacyjne Warszawa Zależna - 100% 

Gremi Prawo i 
Wydarzenia sp. 
z o.o.  

Usługi 
informacyjne Warszawa Zależna 100% - 

Gremi FAD sp. 
z o.o. 

Usługi 
wspierające Warszawa Zależna 100% 100% 

ComPress S.A. Usługi Public 
Relations Warszawa Zależna 50,002% 50,002% 

Kariera.pl sp. z 
o.o.  

Serwis 
rekrutacyjny 
online 

Wrocław 
Stowarzyszon

a 49% 49% 

MMConference
s S.A. 

Organizacja 
konferencji i 
szkoleń 

Warszawa Pozostałe 47,05% 47,05% 

 

Od dnia 30.09.2018 r. do dnia 14.11.2018 r. nie zaszły żadne zmiany w strukturze Grupy. 

Wprawdzie jednostka dominująca w 2015 roku dokonała zakupu 47,05% akcji MM Conferences 

S.A., jednakże faktycznie Jednostka dominująca nie wywiera znaczącego wpływu na tą jednostkę 

powiązaną. W szczególności przedstawiciele Grupy nie zasiadają w organach zarządzających, ani 

administrujących spółki MM Conferences S.A. oraz Grupa nie otrzymuje dostępu do danych 

finansowych spółki MM Conferences S.A. niezbędnych do prawidłowego i terminowego ujęcia 

inwestycji w sprawozdaniu skonsolidowanym. 
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9. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, 
w przeliczeniu na pełne etaty.  

 

Na dzień 30 września 2018 roku zatrudnienie w Grupie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 

62,91  etatów. Niski poziom zatrudnienia wynika z outsourcingu usług. 

 

Tomasz Jażdżyński   Jarosław Machocki    

Prezes Zarządu   Członek Zarządu   

 

 

Olga Giemza    

osoba odpowiedzialna za  

prowadzenie ksiąg rachunkowych     Warszawa, 14 listopada 2018 


