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 31 grudnia   1 stycznia  

Nota 

31 grudnia  

   2018 r. 

 2017 r. 

przekształcone*  

 2017 r. 

przekształcone*  

Aktywa 

Aktywa trwałe: 

Wartości niematerialne 3 2  7  28  

Rzeczowe aktywa trwałe 4 31 273  33 706  54 990  

Należności długoterminowe i  rozliczenia 

międzyokresowe 42  -  37  

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 10 99  4 373  1 804  

31 416  38 086  56 859  

Aktywa obrotowe: 

Zapasy 5 5 623  5 154  7 593  

Należności krótkoterminowe i rozliczenia 

międzyokresowe 6 3 025  4 711  8 107  

Należności z tytułu podatku dochodowego -  200  159  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 7 69  68  20  

8 717  10 133  15 879  

      

Aktywa razem 40 133  48 219  72 738  

 

* przekształcenie danych porównawczych zostało opisane w nocie 2. 

 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego. 
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31 grudnia 1 stycznia 

Nota 

31 grudnia  

   2018 r. 

2017 r. 

przekształcone* 

2017 r. 

przekształcone* 

Pasywa 

Kapitał własny  

Kapitał zakładowy 8 2 000  1 500  1 500  

Kapitał zapasowy ze sprzedaży 

udziałów powyżej wartości nominalnej 12 500  3 000  3 000  

Pozostałe kapitały rezerwowe 1 221  1 200  1 203  

Zyski z lat ubiegłych i roku bieżącego 9 10 957  18 269  34 702  

26 678  23 969  40 405  

Zobowiązania długoterminowe: 

Rezerwa na świadczenia emerytalne 11 62  77  64  

62  77  64  

Zobowiązania krótkoterminowe: 

Rezerwa na świadczenia emerytalne 11 1  1  1  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 

oraz pozostałe 14 1 694  8 283  21 944  

Zobowiązania z tytułu cash poolingu 13 11 698  15 889  10 324  

13 393  24 173  32 269  

      

Pasywa razem 40 133  48 219  72 738  

 

* przekształcenie danych porównawczych zostało opisane w nocie 2. 

 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego. 
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Nota  2018 r.   2017 r.  

Przychody ze sprzedaży 15 28 182  42 956  

Koszt własny sprzedaży 16 (27 429) (42 271) 

Zysk brutto ze sprzedaży 753  685  

Koszty ogólnego zarządu 16 (3 433) (3 779) 

Pozostałe przychody operacyjne 17 3  3  

Pozostałe koszty operacyjne 18 (7) (15 449) 

Odpisy aktualizujące należności netto 18 30  55  

Strata z działalności operacyjnej (2 654) (18 485) 

Przychody finansowe 21 25  35  

Koszty finansowe 22 (415) (551) 

Strata brutto (3 044) (19 001) 

Podatek dochodowy 23 (4 268) 2 568  

Strata netto (7 312) (16 433) 

 

 

* przekształcenie danych porównawczych zostało opisane w nocie 2. 

 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego. 
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 2018 r.   2017 r.  

Strata netto za okres (7 312) (16 433) 

Inne całkowite dochody/(straty): 

Pozycje, które nie zostaną przeniesione do rachunku zysków 

i strat 

Zyski aktuarialne  z tytułu programu określonych świadczeń 26  (4) 

Podatek dochodowy (5) 1  

21  (3) 

Pozycje, które mogą być przeniesione do rachunku zysków i 

strat -  -  

Inne całkowite dochody ogółem, za okres 21  (3) 

Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres (7 291) (16 436) 

 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego. 
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 Kapitał zakładowy  

Kapitał zapasowy 

ze sprzedaży 

udziałów powyżej 

wartości nominalnej 

 

Pozostałe kapitały 

rezerwowe 

 Zyski z lat 

ubiegłych i roku 

bieżącego   Razem  

Rok zakończony 31 grudnia 2018 r. 

 Stan na 31 grudnia 2017 r.  1 500  3 000  1 200  18 269  23 969  

 Całkowite dochody za okres sprawozdawczy    

 Strata netto za okres  -  -  -  (7 312) (7 312) 

 Inne całkowite dochody ogółem   -  -  21  -  21  

 Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres  -  -  21  (7 312) (7 291) 

 Transakcje z właścicielami, ujęte bezpośrednio w 

kapitale własnym  

 Podwyższenie kapitału (nota 8)  500  9 500  

                                   

-  

                                   

-  10 000  

 Całkowite dopłaty od i wypłaty do właścicieli  500  9 500  -  -  10 000  

Stan na 31 grudnia 2018 r. 2 000  12 500  1 221  10 957  26 678  

 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego. 
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 Kapitał zakładowy  

Kapitał zapasowy 

ze sprzedaży 

udziałów powyżej 

wartości nominalnej 

 

Pozostałe kapitały 

rezerwowe 

 Zyski z lat 

ubiegłych i roku 

bieżącego   Razem  

Rok zakończony 31 grudnia 2017 r. 

 Stan na 31 grudnia 2016 r.  1 500  3 000  1 203  34 702  40 405  

 Całkowite dochody za okres sprawozdawczy  

 Strata netto za okres  -  -  -  (16 433) (16 433) 

 Inne całkowite dochody ogółem   -  -  (3) -  (3) 

 Całkowite dochody ogółem  za okres  -  -  (3) (16 433) (16 436) 

 Transakcje z właścicielami, ujęte bezpośrednio w 

kapitale własnym  

 Całkowite dopłaty od i wypłaty do właścicieli  -  -  -  -  -  

Stan na 31 grudnia 2017 r. 1 500  3 000  1 200  18 269  23 969  

 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego. 
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2018 r. 

 2017 r. 

przekształcone*  

Działalność operacyjna 

Strata brutto (3 044) (19 001) 

Korekty o pozycje: 

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 3 002  6 395  

Amortyzacja wartości niematerialnych 5  18  

Odsetki, netto 241  445  

Strata z tytułu działalności inwestycyjnej -  15 436  

Zmiana stanu zapasów (469) 2 439  

Zmiana stanu należności 1 646  3 433  

Zmiana stanu zobowiązań (670) (2 201) 

Zmiana stanu rezerw (15) 13  

Inne korekty 26  (4) 

Przepływy pieniężne brutto 722  6 973  

Podatek dochodowy zwrócony/(zapłacony) 200  (41) 

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności 

operacyjnej 922  6 932  

Działalność inwestycyjna 

Wydatki inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości 

niematerialne (6 490) (12 003) 

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności 

inwestycyjnej (6 490) (12 003) 

Działalność finansowa 

Wpływy z podwyższenia kapitału 10 000  -  

Wpływy/(wydatki) z tytułu cash poolingu (4 190) 5 556  

Odsetki zapłacone (241) (437) 

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności 

finansowej 5 569  5 119  

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1  48  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Na początek okresu obrotowego 68  20  

Na koniec okresu obrotowego 69  68  

 

* przekształcenie danych porównawczych zostało opisane w nocie 2. 

 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego. 
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1. Informacje ogólne 

(a) Działalność podstawowa 

Podstawowym przedmiotem działalności Agory Poligrafii Sp. z o.o. („Spółka”) jest drukowanie gazet, działalność 
poligraficzna, introligatorstwo i pozostała działalność usługowa związana z poligrafią. 

Spółka działa w mieście Tychy. 

 (b) Siedziba 

ul. Towarowa 4 

43-110 Tychy 

(c) Rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym 

Siedziba sądu:  Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach 

Numer rejestru:   KRS 0000072481 

(d) Rejestracja Spółki w Urzędzie Skarbowym i Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym 

NIP: 646-20-72-095 

REGON: 273345167 

(e) Zarząd 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym w skład Zarządu Spółki wchodzili: 

Krzysztof Izbrandt Prezes Zarządu  od 25 stycznia 2018 r.  

Marek Zybura  Członek Zarządu przez cały rok 

 

 

 (f) Informacja o sprawozdaniu finansowym 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2018 r., zaś dane 

porównawcze na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2017 r. oraz na dzień 1 stycznia 2017 r. 

Jednostką dominującą Spółki jest Agora S.A., która przygotowuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 

Kapitałowej Agora S.A., które jest dostępne na stronie internetowej www.agora.pl. 

Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Agory Poligrafii Sp. z o.o. w dniu 

24 maja 2019 r. 
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2. Istotne zasady rachunkowości 

(a) Oświadczenie o zgodności  

Niniejsze  sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów 

Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”), które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską.  

Informacja na temat wpływu nowych standardów i interpretacji, które zostały opublikowane, a które wejdą w życie 

po dniu bilansowym, jak również oczekujących na zatwierdzenie przez Unię Europejską, została przedstawiona w 

punkcie (w). 

(b) Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 

Sprawozdanie finansowe jest przedstawione w walucie złoty polski, która jest walutą funkcjonalną Spółki, a 

wszystkie wartości, o ile nie jest to wskazane inaczej, podane są w tysiącach złotych polskich (tys. zł). Sprawozdanie 

finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, z wyjątkiem instrumentów finansowych, 

które są wyceniane według wartości godziwej.  

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę 
w dającej się przewidzieć przyszłości. Spółka przeprowadziła analizę długoterminowych projekcji przepływów 

pieniężnych i wartości rezydualnej aktywów w celu określenia wartości odzyskiwalnych posiadanych aktywów 

trwałych. Przyjęte oszacowania i założenia zostały przedstawione w nocie 29. Ponadto, po dniu bilansowym Spółka 

podjęła dalsze działania optymalizacyjne. W związku z negatywnymi trendami na rynku prasy drukowanej w dniu 5 

marca 2019 r. Zarząd Agory S.A. zdecydował o wygaszeniu działalności operacyjnej związanej ze świadczeniem 

usług poligraficznych w drukarni Agory Poligrafii do dnia 30 czerwca 2019 r. Dodatkowe informacje związane z 

restrukturyzacją zostały opisane w nocie 30. Z uwagi na planowane wygaszanie działalności poligraficznej Spółka 

nie przewiduje działań inwestycyjnych. Jednocześnie Spółka będzie nadal funkcjonowała i prowadziła działalność 
operacyjną związaną m. in. z utrzymaniem posiadanych nieruchomości i wynajmem powierzchni biurowej. Spółka 

ocenia, że będzie kontynuować działalność operacyjną przynajmniej w okresie dwunastu miesięcy od zakończenia 

okresu sprawozdawczego. 

Przygotowując sprawozdanie finansowe, Spółka stosowała te same zasady rachunkowości, co opisane w  

sprawozdaniu finansowym na 31 grudnia 2017 r., poza zmianami zasad wynikającymi z wprowadzenia zmian do 

MSSF opisanych poniżej.  

Dla sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się z dniem 1 stycznia 2018 r. efektywne są 
następujące  zmiany do istniejących standardów, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską:  

1) MSSF 15 Przychody z umów z klientami; 

2) MSSF 9 Instrumenty finansowe; 

3) Zmiany do MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe; 

4) Zmiany do MSSF 2 Płatności w formie akcji; 

5) Zmiany do MSR 40 Nieruchomości Inwestycyjne; 

6) Zmiany do MSSF – Ulepszenia 2014-2016; 

7) Interpretacja KIMSF 22 Transakcje w obcej walucie oraz zaliczki. 

Zastosowanie powyższych zmian nie miało istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki z wyjątkiem 

zmiany w prezentacji odpisów na należności w rachunku zysków i strat wynikających z wdrożenia MSSF 9. 

� Zastosowanie MSSF 9  

 

W odniesieniu do standardu MSSF 9 Instrumenty finansowe Spółka ustaliła, że na dzień pierwszego zastosowania 

nowy standard nie wpłynął istotnie na sposób wyceny posiadanych instrumentów finansowych. Spółka nie 

zidentyfikowała istotnych zmian w klasyfikacji aktywów finansowych, które skutkowałyby zmianą metody ich 

wyceny. Ponadto, w zakresie oceny ryzyka kredytowego Spółka dokonała analizy dotychczasowej metodologii 

tworzenia odpisów na należności, która uwzględnia podejście indywidualne oraz podejście wskaźnikowe w oparciu 

o historyczne statystyki spłacalności i oceniła, że na dzień pierwszego zastosowania nowego standardu wartość 
należności nie uległa istotnej zmianie. 
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Zgodnie z nowym standardem w momencie początkowego ujęcia Spółka klasyfikuje aktywa finansowe do jednej z 

trzech kategorii: 

- aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, 

- aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy; lub 

- aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody. 

Dodatkowe informacje dotyczące klasyfikacji aktywów finansowych oraz stosowanej polityki rachunkowości zostały 

przedstawione w nocie 2f) i 2g). 

W związku z zastosowaniem MSSF 9 i powiązaną zmianą do MSR 1 Spółka wydzieliła w rachunku zysków i strat 

osobną pozycję dotyczącą odpisów aktualizujących należności, które poprzednio były prezentowane w ramach 

pozycji pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych. Dane porównawcze zostały odpowiednio przekształcone. 

 

� Zastosowanie MSSF 15  

 

W odniesieniu do standardu MSSF 15 Przychody z umów z klientami Spółka przeprowadziła proces oceny wpływu 

zastosowania założeń nowego standardu na sprawozdania finansowe, w szczególności w odniesieniu do kontraktów 

wieloelementowych, umów licencyjnych, rabatów handlowych oraz usług realizowanych z udziałem 

podwykonawców. Na podstawie przeprowadzonej analizy Spółka stwierdziła, że na dzień pierwszego zastosowania 

standard MSSF 15 nie miał istotnego wpływu na moment ujęcia, wysokość oraz rodzaj przychodów prezentowanych 

w sprawozdaniu finansowym.  

Dodatkowe informacje dotyczące stosowanej polityki rachunkowości zostały przedstawione w nocie 2p). 

Spółka zastosowała standard retrospektywnie zgodnie z paragrafem MSSF 15.C3(a). Wdrożenie standardu nie miało 

wpływu na dane porównawcze Spółki.  

 

� Pozostałe zmiany prezentacyjne  

 

W 2018 r. Spółka wprowadziła zmiany w sposobie prezentacji wybranych pozycji bilansowych. Salda z pozycji 

„Rozliczenia międzyokresowe” (w tym głównie salda biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów) zostały 

przeklasyfikowane do pozycji „Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe”. Powyższa zmiana ma 

charakter prezentacyjny w ramach pozycji zobowiązań i nie wpływa na sumę bilansową Spółki.  

Podsumowanie wprowadzonych zmian do danych porównawczych Spółki zaprezentowano w tabelach poniżej. 

 

Bilans na 31 grudnia 2017 r. 

 31 grudnia   31 grudnia  

Zobowiązania krótkoterminowe: 

 2017 r. dane 

zaraportowane   Zmiany  

 2017 r. dane 

przekształcone  

Rezerwa na świadczenia emerytalne 1 -  1 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe 
8 051 

 
232 

 
8 283 

Zobowiązania z tytułu cash poolingu 15 889 -  15 889 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 232 (232) -  

24 173 -  24 173  
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Bilans na 1 stycznia 2017 r. 

 1 stycznia   1 stycznia  

Zobowiązania krótkoterminowe: 

 2017 r. dane 

zaraportowane   Zmiany  

 2017 r. dane 

przekształcone  

Rezerwa na świadczenia emerytalne 1 -  1 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe 
21 429 515 21 944 

Zobowiązania z tytułu cash poolingu 10 324 -  10 324 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 515 (515) -  

32 269 -  32 269  

 

Rachunek przepływów pieniężnych – przepływy z działalności operacyjnej 

 

Rok 2017 r. dane 

zaraportowane Zmiany 

Rok 2017 r. 

dane 

przekształcone 

Działalność operacyjna 

Zysk/(strata) brutto (19 001) -  (19 001) 

Korekty o pozycje: 

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 6 395  -  6 395  

Amortyzacja wartości niematerialnych 18  -  18  

Odsetki, netto 445  -  445  

Strata z tytułu działalności inwestycyjnej 15 436  -  15 436  

Zmiana stanu rezerw 13  -  13  

Zmiana stanu zapasów 2 439  -  2 439  

Zmiana stanu należności 3 433  -  3 433  

Zmiana stanu zobowiązań  (1 918) (283) (2 201) 

Zmiana stanu biernych rozliczeń międzyokresowych  (283) 283  -  

Inne korekty (4) -  (4) 

Przepływy pieniężne brutto 6 973  -  6 973  

Podatek dochodowy zapłacony (41) -  (41) 

Przepływy środków pieniężnych netto z 

działalności operacyjnej 6 932  -  6 932  

 

 (c) Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe są ujmowane według cen nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, 

rozbudowę bądź modernizację po pomniejszeniu o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne a także odpisy z 

tytułu utraty ich wartości (punkt q).  

Cena nabycia obejmuje kwotę wydatków poniesionych z tytułu nabycia, rozbudowy i/lub modernizacji oraz koszty 

finansowania zewnętrznego.  

Rzeczowe aktywa trwałe są amortyzowane metodą liniową w okresie przewidywanego użytkowania składnika 

rzeczowego aktywa trwałego. Przewidywany okres użytkowania wynosi zazwyczaj: 

  

 Budynki i budowle 20 - 40 lat 

 Urządzenia techniczne i maszyny   4 - 25 lat 

 Środki transportu   5 -   8 lat 

 Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe   5 -     8 lat 
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Grunty nie są amortyzowane. 

Wydatki poniesione na remonty, które nie powodują ulepszenia lub przedłużenia okresu użytkowania składnika 

rzeczowych aktywów trwałych są ujmowane jako koszty w momencie ich poniesienia. W przeciwnym wypadku są 
kapitalizowane.  

Części składowe rzeczowych aktywów trwałych o różnym okresie ekonomicznego użytkowania są ujmowane 

odrębnie i amortyzowane przez swój okres ekonomicznego użytkowania. 

 

(d) Wartości niematerialne  

Wartości niematerialne są ujmowane według cen nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie po 

pomniejszeniu o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne a także odpisy z tytułu utraty ich wartości (punkt q).  

Wartości niematerialne są amortyzowane według metody liniowej w okresie ich przewidywanego użytkowania. 

Przewidywany okres użytkowania wartości niematerialnych  wynosi zazwyczaj od 2 do 5 lat.  

Wydatki dotyczące wartości niematerialnych, które nie powodują ulepszenia lub przedłużenia okresu ich 

użytkowania są ujmowane jako koszty w momencie ich poniesienia. W przeciwnym wypadku są kapitalizowane. 

 

(e) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe. 

 

(f) Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu  

Składnik aktywów finansowych jest klasyfikowany do wycenianych według zamortyzowanego kosztu, jeżeli 

spełnione są następujące dwa warunki:  

- aktywa utrzymywane są w ramach modelu biznesowego, którego celem jest utrzymywanie aktywów w celu 

uzyskiwania przepływów pieniężnych wynikających z kontraktu; oraz  

- jego warunki umowne powodują powstanie w określonych momentach przepływów pieniężnych stanowiących 

wyłącznie spłatę kapitału oraz odsetek od niespłaconej części kapitału.    

Do kategorii aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu Spółka zalicza środki pieniężne i 

ich ekwiwalenty, udzielone pożyczki, należności z tytułu dostaw i usług, należności z tytułu cash poolingu oraz 

pozostałe należności. 

Zgodnie z nowym standardem Spółka ujmuje odpis z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (odpis na 

oczekiwane straty kredytowe) zaklasyfikowanych do kategorii aktywów finansowych wycenianych według 

zamortyzowanego kosztu lub aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite 

dochody. Jeżeli ryzyko kredytowe związane z danym instrumentem finansowym znacznie wzrosło od momentu 

początkowego ujęcia, Spółka wycenia odpis na oczekiwane straty kredytowe z tytułu instrumentu finansowego w 

kwocie równej oczekiwanym stratom kredytowym w całym okresie życia. Jeżeli na dzień sprawozdawczy ryzyko 

kredytowe związane z instrumentem finansowym nie wzrosło znacząco od momentu początkowego ujęcia, Spółka 

wycenia odpis na oczekiwane straty kredytowe z tytułu tego instrumentu finansowego w kwocie równej 12-

miesięcznym oczekiwanym stratom kredytowym. Ze względu na fakt, że należności handlowe Spółki nie posiadają 
istotnego komponentu finansowania, odpis z tytułu utraty wartości należności handlowych obliczany jest na 

podstawie oczekiwanych strat kredytowych w całym okresie życia instrumentu finansowego.  

Spółka wycenia oczekiwane straty kredytowe z tytułu instrumentów finansowych w sposób uwzględniający:  

a) nieobciążoną i ważoną prawdopodobieństwem kwotę, którą ustala się, oceniając szereg możliwych wyników;  

b) wartość pieniądza w czasie; oraz  

c) racjonalne i możliwe do udokumentowania informacje, które są dostępne bez nadmiernych kosztów lub starań na 

dzień sprawozdawczy, dotyczące przeszłych zdarzeń, obecnych warunków i prognoz dotyczących przyszłych 

warunków gospodarczych. 

 

Spółka szacuje oczekiwane straty kredytowe związane z należnościami z tytułu dostaw i usług stosując podejście 

indywidualne oraz podejście wskaźnikowe w oparciu o historyczne statystyki spłacalności. Spółka dokonuje 
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regularnego przeglądu metodologii i założeń stosowanych do szacowania oczekiwanych strat kredytowych, aby 

zmniejszyć wszelkie różnice między szacunkami, a rzeczywistymi danymi dotyczącymi strat kredytowych. 

Zmiany odpisów z tytułu utraty wartości są ujmowane w rachunku zysków i strat oraz zaliczane odpowiednio do 

pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – w zależności od rodzaju należności, której 

dotyczy odpis aktualizujący. Spółka tworzy odpisy aktualizujące wartość naliczonych wątpliwych odsetek w 

momencie ich naliczenia.  

Przychody z tytułu odsetek są ujmowane w okresie, którego dotyczą z zastosowaniem metody efektywnej stopy 

procentowej. 

 

(g) Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 

Do krótkoterminowych aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy zaliczane 

są aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen. 

Krótkoterminowe aktywa finansowe są ujmowane początkowo w cenie nabycia i wyceniane na dzień bilansowy w 

wartości godziwej. Zyski lub straty z wyceny aktywów finansowych są ujmowane w rachunku zysków i strat w 

przychodach lub kosztach finansowych. 

 

(h) Usunięcie z bilansu instrumentów finansowych 

Aktywa finansowe są  usuwane z bilansu, gdy wygasły prawa do otrzymania przepływów pieniężnych wynikające z 

tych aktywów lub gdy Spółka przeniosła prawa do otrzymania przepływów pieniężnych na stronę trzecią i 

jednocześnie przekazała zasadniczo całe ryzyko i korzyści z tytułu ich własności.  

Zobowiązania finansowe są usuwane z bilansu, gdy obowiązek określony w umowie został wypełniony, umorzony 

lub wygasł. 

 

(i) Transakcje w walutach obcych 

Walutą funkcjonalną (wyceny) i walutą prezentacji sprawozdania finansowego jest złoty polski (zł). Wyrażone w 

walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia 

odpowiednio po kursie: 

 

• faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku operacji 

sprzedaży lub kupna walut lub operacji zapłaty należności lub zobowiązań, 
• średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten 

dzień – w przypadku pozostałych operacji. 

 

Zyski lub straty kursowe powstałe w wyniku przeliczenia na dzień bilansowy aktywów i zobowiązań wyrażonych w 

walutach obcych lub w wyniku rozliczenia należności lub zobowiązania wyrażonego w walucie obcej są księgowane 

jako przychody lub koszty finansowe w rachunku zysków i strat. Na dzień bilansowy Spółka wycenia wyrażone w 

walutach obcych składniki aktywów i pasywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym przez 

Narodowy Bank Polski.  

 

(j) Zapasy 

 Zapasy wyceniane są według rzeczywistych cen ich nabycia lub kosztów ich wytworzenia nie wyższych od cen 

sprzedaży netto. Cena sprzedaży netto stanowi możliwą do uzyskania w dniu bilansowym cenę sprzedaży bez 

należnego podatku od towarów i usług pomniejszoną o rabaty i upusty oraz o koszty związane z przystosowaniem 

zapasów do sprzedaży i doprowadzenia jej do skutku.  

Wartość rozchodu zapasów ustala się według zasady cen rzeczywistych dla farb i papieru oraz zasady “pierwsze 

weszło – pierwsze wyszło” dla pozostałych materiałów, towarów i produktów gotowych. 

 

(k) Kapitały własne 

(i) Kapitał zakładowy 

Kapitał zakładowy Spółki wykazywany jest w wartości nominalnej zarejestrowanych udziałów, wynikającej ze 

statutu Spółki i wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym kapitał zakładowy zarejestrowany po dniu 
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bilansowym, jeśli uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego została podjęta przed dniem bilansowym. 

 

(ii) Pozostałe kapitały rezerwowe 

Pozostałe kapitały rezerwowe zawierają głównie równowartość kosztów płatności w formie papierów wartościowych 

rozpoznanych zgodnie z zasadami standardu MSSF 2 w ramach planów motywacyjnych opartych o akcje 

Agory S.A., których realizacja zakończyła się w pierwszym półroczu 2013 r. oraz zyski i straty aktuarialne 

rozpoznane zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie (m). 

 

(iii) Zyski /(straty) z lat ubiegłych i roku bieżącego 

Zyski /(straty) z lat ubiegłych stanowią zakumulowane zyski / straty, w tym kapitał zapasowy tworzony z podziału 

zysków z lat ubiegłych. 

 

 

(l) Podatek dochodowy 

Podatek wykazany w rachunku zysków i strat składa się z części bieżącej i odroczonej. Podatek dochodowy 

dotyczący pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym jest ujmowany bezpośrednio w kapitale własnym, a nie 

w rachunku zysków i strat.  

Spółka kompensuje, dla celów prezentacyjnych, aktywa i rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

Bieżące obciążenie podatkiem dochodowym jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi.  

Podatek odroczony jest ustalany dla wszystkich różnic przejściowych (różnic pomiędzy wartością podatkową i 

księgową składników aktywów i zobowiązań) oraz straty podatkowej do rozliczenia, z wyjątkiem: 

(i) sytuacji, gdy aktywa lub rezerwa na podatek odroczony powstaje w wyniku początkowego ujęcia składnika aktywów 

bądź zobowiązania w wyniku transakcji niestanowiącej połączenia jednostek gospodarczych i transakcja ta w chwili 

jej zawierania nie ma wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania czy stratę 
podatkową, oraz 

(ii) różnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych lub stowarzyszonych gdy terminy 

odwracania się różnic przejściowych podlegają kontroli i gdy jest prawdopodobne, że w dającej się przewidzieć 
przyszłości różnice przejściowe nie ulegną odwróceniu. 

Różnice przejściowe powstają głównie w konsekwencji różnicy w amortyzacji podatkowej i rachunkowej oraz 

różnic czasowych w rozpoznaniu przychodów lub kosztów dla celów podatkowych i rachunkowych. Aktywa z tytułu 

odroczonego podatku dochodowego i rezerwy na podatek odroczony wyceniane są z zastosowaniem stawek 

podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie 

zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe prawnie lub faktycznie 

obowiązujące na dzień bilansowy. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, 

że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ujemne różnice przejściowe lub straty 

podatkowe do rozliczenia. Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest 

weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne 

osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika 

aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

 

(ł) Rezerwy 

Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąży 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 oszacowania kwoty tego 

zobowiązania. W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest ustalana 

poprzez zdyskontowanie prognozowanych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu stopy 

dyskontowej odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz ewentualne ryzyka 

związane z danym zobowiązaniem.  

Rezerwa z tytułu restrukturyzacji jest tworzona, gdy Spółka zatwierdziła szczegółowy i formalny plan 

restrukturyzacji oraz proces restrukturyzacji został rozpoczęty lub został ogłoszony publicznie. Nie tworzy się 
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rezerw na przyszłe koszty. 

 

(m) Świadczenia emerytalne 

Spółka wpłaca składki na państwowy program emerytalny o zdefiniowanych składkach. Program rządowy 

finansowany jest na zasadzie „płatności bieżących”, tzn. Spółka ma obowiązek opłacać składki jedynie wówczas gdy 

staną się wymagalne, a w przypadku gdy przestanie zatrudniać osoby objęte tym systemem nie będzie zobowiązana 

do wypłaty żadnych dodatkowych świadczeń poza tymi, które przysługiwały jej pracownikom w przeszłości. Składki 

na program emerytalny o zdefiniowanych składkach obciążają rachunek zysków i strat w okresie, którego dotyczą.  

Pracownicy Spółki mają prawo do odpraw emerytalnych. Odprawy emerytalne są wypłacane jednorazowo, w 

momencie przejścia na emeryturę. Wysokość odpraw emerytalnych jest określona w kodeksie pracy. Spółka nie 

wydziela aktywów, które w przyszłości służyłyby uregulowaniu zobowiązań z tytułu odpraw emerytalnych. Spółka 

tworzy rezerwę na przyszłe zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych w celu przyporządkowania kosztów do 

okresu, którego dotyczą. Kwotę zobowiązań Spółki z tytułu świadczeń emerytalnych stanowi bieżąca wartość 
korzyści, jakie pracownicy Spółki otrzymają z chwilą przejścia na emeryturę w związku z zatrudnieniem w Spółce w 

bieżącym i poprzednich okresach. Wartość zobowiązania jest szacowana przez uprawnionego aktuariusza w oparciu 

o metodę prognozowanych uprawnień jednostkowych. Zmiana wartości zobowiązania jest ujmowana w rachunku 

zysków i strat, za wyjątkiem zysków/strat aktuarialnych, które są ujmowane w innych całkowitych dochodach. 

 

(n) Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki 

W momencie początkowego ujęcia, wszystkie kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane w wartości godziwej, 

pomniejszonej o koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki. Po początkowym ujęciu oprocentowane 

kredyty i pożyczki są następnie wyceniane według zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej 

stopy procentowej. 

 

(o) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania są ujmowane wg zamortyzowanego kosztu. 

 

(p) Ujmowanie przychodów 

Spółka ujmuje przychody ze sprzedaży wówczas, gdy przekazuje klientowi kontrolę nad przyrzeczonymi dobrami 

lub usługami oraz w wysokości ceny transakcyjnej, do jakiej oczekuje być uprawniona, z uwzględnieniem korekt 

wynikających z elementów zmiennych wynagrodzenia takich jak udzielone rabaty i prawo do zwrotu towarów. 

Zależnie od spełnienia określonych kryteriów, przychody są ujmowane w miarę upływu czasu, w sposób obrazujący 

stopień wykonania umowy  lub są ujmowane jednorazowo, w momencie, gdy kontrola nad dobrami lub usługami jest 

przeniesiona na klienta.  

 

Przychody ze sprzedaży dzielą się na poniższe główne kategorie w oparciu o wytwarzane produkty i świadczone 

usługi: 

 

•  Przychody ze sprzedaży usług poligraficznych - Sprzedaż usług poligraficznych - przychody są ujmowane w 

momencie wykonania usługi. 

 

•  Sprzedaż towarów i materiałów - przychody ze sprzedaży są ujmowane w momencie przekazania towaru lub 

materiału nabywcy. 

 

Przychody Spółki stanowią zazwyczaj przychody ujmowane jednorazowo, w momencie, gdy kontrola nad dobrami 

lub usługami jest przeniesiona na klienta tzn. w momencie wykonania usługi lub wydania towaru nabywcy. 

Rabaty handlowe 

Zgodnie ze swoją polityką handlową Spółka udziela klientom rabatów handlowych, w tym rabatów rocznych 

uzależnionych od obrotów, które mogą być określone kwotowo lub jako procent od obrotów. Spółka szacuje wartość 
zobowiązania z tytułu zwrotu wynagrodzenia (rezerwę na rabaty handlowe) w oparciu o warunki podpisanych umów 

i prognozowaną kwotę obrotów poszczególnych klientów. Ostateczna wartość rabatów rocznych znana jest po 
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zakończeniu danego roku finansowego i może ona odbiegać od szacunków przyjętych w trakcie roku. 

 

(q) Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów 

Na każdy dzień bilansowy aktywa Spółki, za wyjątkiem aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dla 

których należy stosować inne procedury wyceny, są analizowane pod kątem występowania przesłanek utraty ich 

wartości. W przypadku istnienia takiej przesłanki, Spółka dokonuje oszacowania wartości odzyskiwalnej (wartość 
wyższa z dwóch: wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży oraz wartości użytkowej). Za wartość 
użytkową uznaje się sumę zdyskontowanych przyszłych korzyści ekonomicznych, które przyniesie dany składnik 

aktywów.  

W przypadku, gdy wartość bilansowa danego składnika aktywów przewyższa jego wartość odzyskiwalną, uznaje się 
utratę jego wartości i dokonuje odpisu aktualizującego jego wartość do poziomu wartości odzyskiwalnej. Odpisy 

aktualizujące dokonuje się w ciężar rachunku zysków i strat.  

Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia czy wystąpiły przesłanki wskazujące, że dokonany w poprzednich okresach 

sprawozdawczych odpis aktualizujący jest zbędny lub też za wysoki. W takim przypadku odpis lub jego część jest 

odwracany i wartość danego aktywa jest przywracana do wysokości, jaką miałoby ono gdyby nie dokonano 

wcześniej odpisu aktualizującego wartość (przy uwzględnieniu umorzenia). Odwrócenie odpisu aktualizującego 

ujmowane jest w rachunku zysków i strat.  

Odpisy aktualizujące wartość bilansową wartości firmy nie są odwracane. 

 

(r) Leasing operacyjny 

Umowy leasingowe, przy których znaczna część ryzyk i korzyści wynikających z posiadania składników aktywów 

pozostają udziałem leasingodawcy, stanowią leasing operacyjny. Opłaty z tytułu leasingu operacyjnego ujmowane są 
jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu. Wszelkie upusty w opłatach 

leasingowych są ujmowane w rachunku zysków i strat jako część całkowitego obciążenia z tytułu opłat 

leasingowych. 

 

(s) Leasing finansowy 

W księgach leasingobiorcy 

Umowy leasingowe, w ramach których Spółka ponosi praktycznie całość ryzyka oraz czerpie praktycznie wszystkie 

korzyści wynikające z posiadania składników aktywów klasyfikowane są jako umowy leasingu finansowego. Aktywa 

posiadane przez Spółkę na mocy umów leasingu finansowego są wykazywane początkowo w wartości godziwej lub 

wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych, w zależności od tego która z tych kwot jest niższa. Wartość 
początkowa aktywów używanych na podstawie umów leasingu finansowego jest następnie pomniejszana o odpisy 

amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości. W przypadku braku wystarczającej pewności, że leasingobiorca 

uzyska tytuł własności przed końcem okresu leasingu, dany składnik aktywów używany na mocy umów leasingu 

finansowego jest amortyzowany przez okres ekonomicznej użyteczności nie dłuższy niż okres leasingu. W 

pozostałych przypadkach Spółka stosuje okresy amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych opisane w punkcie (c). 

Opłaty leasingowe są rozdzielane na część kapitałową i odsetkową przy użyciu stałej wewnętrznej stopy zwrotu, 

część odsetkowa obciąża rachunek zysków i strat przez okres trwania umowy. 

 

(t) Koszty finansowania zewnętrznego 

Koszty finansowania zewnętrznego są ujmowane w rachunku zysków i strat przy użyciu efektywnej stopy 

procentowej w okresie, którego dotyczą, z wyjątkiem sytuacji kiedy można je bezpośrednio przyporządkować 
nabyciu, budowie lub wytworzeniu składnika rzeczowych aktywów trwałych. W tym przypadku koszty są 
aktywowane. 

 

(u) Jednostki powiązane 

Na potrzeby sprawozdania finansowego do jednostek powiązanych zalicza się: jednostkę dominującą, spółki 

zależne, spółki współkontrolowane i stowarzyszone wobec Agory S.A., członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki 

dominującej oraz członków Zarządu Spółki, ich najbliższe rodziny oraz podmioty przez nich kontrolowane. 
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(w)  Nowe standardy rachunkowości i interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej 

Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF) 

Spółka nie skorzystała z możliwości wcześniejszego zastosowania nowych standardów, zmian do standardów i 

interpretacji, które zostały już opublikowane oraz zatwierdzone przez Unię Europejską lub przewidziane są do 

zatwierdzenia w najbliższej przyszłości, a które wejdą w życie po dniu bilansowym. Spółka przewiduje, że spośród 

nowych standardów, zmian do standardów i interpretacji te zamieszczone poniżej mogą mieć istotny wpływ na 

sprawozdanie finansowe. Spółka ma zamiar zastosować je dla okresów, dla których są obowiązujące po raz 

pierwszy. 

Standardy zatwierdzone przez Unię Europejską: 

1) MSSF 16 Leasing (obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 r. oraz później) 

MSSF 16 zastępuje MSR 17 Leasing oraz związane z tym standardem interpretacje. W odniesieniu do 

leasingobiorców nowy standard eliminuje występujące obecnie rozróżnienie pomiędzy leasingiem finansowym i 

operacyjnym. Zgodnie z MSSF 16 umowa jest, lub zawiera w sobie leasing, jeśli w zamian za wynagrodzenie 

przekazuje prawo do kontroli użytkowania zidentyfikowanego składnika aktywów na dany okres. Ujęcie leasingu 

operacyjnego w bilansie spowoduje rozpoznanie nowego składnika aktywów – prawa do użytkowania przedmiotu 

leasingu – oraz nowego zobowiązania – zobowiązania do dokonania płatności z tytułu leasingu. Prawa do 

użytkowania aktywów w leasingu podlegać będą amortyzacji, natomiast od zobowiązania naliczane będą odsetki. 

Ujęcie umów leasingu u leasingodawcy w większości przypadków pozostanie niezmienione w związku z 

utrzymanym podziałem na umowy leasingu operacyjnego oraz finansowego. 

Spółka jest w trakcie procesu oceny wpływu zastosowania nowego standardu na sprawozdanie finansowe.  

W oparciu o dotychczas przeprowadzoną analizę, Spółka oszacowała, że na dzień pierwszego zastosowania (tzn. na 

1 stycznia 2019 r.) standard nie będzie miał istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe. Spółka planuje 

skorzystać ze zwolnienia z ujmowania w odniesieniu do umów krótkoterminowych oraz umów dotyczących 

aktywów o niskiej wartości. Spółka planuje pierwsze zastosowanie MSSF 16 retrospektywnie z łącznym efektem 

zastosowania ujętym na dzień pierwszego zastosowania, bez przekształcania danych porównawczych. 

W 2019 r. analiza wpływu MSSF 16 na działalność Spółki będzie kontynuowana, a ostateczne szacunki Spółki mogą 
ulec zmianie. 
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3. Wartości niematerialne  

 

Koncesje, patenty, 

licencje Razem 

    

Wartość brutto na 1 stycznia 2018 r. 187  187  

Zwiększenia -  -  

Zmniejszenia -  -  

Wartość brutto na 31 grudnia 2018 r. 187  187  

 

    

Umorzenie i odpisy z tytułu utraty 

 wartości na 1 stycznia 2018 r. 180  180  

     Odpis amortyzacyjny za okres 5  5  

Umorzenie i odpisy z tytułu utraty 

 wartości na 31 grudnia 2018 r. 185  185  

Wartość netto 

Na 1 stycznia 2018 r. 7  7  

Na 31 grudnia 2018 r. 2  2  

 

Koncesje, patenty, 

licencje Razem 

    

Wartość brutto na 1 stycznia 2017 r. 179  179  

Zwiększenia 8  8  

     Zakup 8  8  

Zmniejszenia -  -  

Wartość brutto na 31 grudnia 2017 r. 187  187  

 

Umorzenie i odpisy z tytułu utraty 

 wartości na 1 stycznia 2017 r. 151  151  

     Odpis amortyzacyjny za okres 18  18  

     Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości 11  11  

Umorzenie i odpisy z tytułu utraty 

 wartości na 31 grudnia 2017 r. 180  180  

Wartość netto 

Na 1 stycznia 2017 r. 28  28  

Na 31 grudnia 2017 r. 7  7  

 

Amortyzacja wartości niematerialnych została ujęta w “koszcie własnym sprzedaży”.  
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4. Rzeczowe aktywa trwałe 

 

Grunty 

Budynki i 

budowle 

Urządzenia 

techniczne i 

maszyny 

Środki 

transportu 

Pozostałe 

rzeczowe aktywa 

trwałe 

Rzeczowe 

aktywa trwałe w 

budowie Razem 

              

 Wartość brutto na 1 stycznia 2018 r.  884  64 372  174 304  1 758  531  1  241 850  

 Zwiększenia  -  -  569  -  -  -  569  

 Inne (1)  -  -  569  -  -  -  569  

 Zmniejszenia  -  -  -  -  -  -  -  

 Wartość brutto na 31 grudnia 2018 r.  884  64 372  174 873  1 758  531  1  242 419  

 

                 

 Umorzenie i odpisy z tytułu utraty 

 wartości na 1 stycznia 2018 r.  -  33 844  172 035  1 746  519  -  208 144  

      Odpis amortyzacyjny za okres  -  1 624  1 360  12  6  -  3 002  

 Umorzenie i odpisy z tytułu utraty 

 wartości na 31 grudnia 2018 r.  -  35 468  173 395  1 758  525  -  211 146  

 Wartość netto  

 Na 1 stycznia 2018 r.  884  30 528  2 269  12  12  1  33 706  

 Na 31 grudnia 2018 r.  884  28 904  1 478  -  6  1  31 273  

 

(1)  dotyczy przeniesienia części zamiennych do maszyn drukarskich z magazynu zapasów do rzeczowych aktywów trwałych. 
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 4.  Rzeczowe aktywa trwałe – c.d. 

Grunty 

Budynki i 

budowle 

Urządzenia 

techniczne i 

maszyny 

Środki 

transportu 

Pozostałe 

rzeczowe aktywa 

trwałe 

Rzeczowe 

aktywa trwałe w 

budowie Razem 

 Wartość brutto na 1 stycznia 2017 r.  884  64 372  173 759  1 758  531  10  241 314  

 Zwiększenia  -  -  545  -  -  29  574  

      Zakup  -  -  507  -  -  29  536  

     Rozliczenie rzeczowych aktywów 

trwałych w budowie -  -  38  -  -  -  38  

 Zmniejszenia  -  -  -  -  -  (38) (38) 

     Rozliczenie rzeczowych aktywów 

trwałych w budowie -  -  -  -  -  (38) (38) 

 Wartość brutto na 31 grudnia 2017 r.  884  64 372  174 304  1 758  531  1  241 850  

 

                 

 Umorzenie i odpisy z tytułu utraty 

 wartości na 1 stycznia 2017 r.  -  28 352  155 859  1 603  510  -  186 324  

     Odpis amortyzacyjny za okres  -  1 637  4 683  66  9  -  6 395  

     Odpis aktualizujący z tytułu  

     utraty wartości  -  3 855  11 493  77  -  -  15 425  

 Umorzenie i odpisy z tytułu utraty 

 wartości na 31 grudnia 2017 r.  -  33 844  172 035  1 746  519  -  208 144  

 Wartość netto  

 Na 1 stycznia 2017 r.  884  36 020  17 900  155  21  10  54 990  

 Na 31 grudnia 2017 r.  884  30 528  2 269  12  12  1  33 706  

  

Na dzień 31 grudnia 2018 r. i 31 grudnia 2017 r. aktywa przedstawione w tabeli powyżej zawierają rzeczowe aktywa trwałe, które są własnością Spółki.  

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych została ujęta w “koszcie własnym sprzedaży” oraz “kosztach ogólnego zarządu”.  
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5. Zapasy 

 

 31 grudnia 2018 r.  31 grudnia 2017 r. 

Materiały 5 623  5 134  

Produkty gotowe -  20  

 5 623  5 154  

Odpis aktualizujący wartość 103  87  

Zapasy, wartość brutto 5 726  5 241  

 

Wartość zapasów ujęta w rachunku zysków i strat wynosiła 16 401 tys. zł (2017 r.: 27 022 tys. zł) i jest prezentowana 

w pozycji "koszt własny sprzedaży". 

Odpis z tytułu utraty wartości oraz odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości zostały ujęte w “koszcie własnym 

sprzedaży” w rachunku zysków i strat.  

 

6. Należności krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe 

 

 31 grudnia 2018 r.  31 grudnia 2017 r. 

Należności z tytułu dostaw i usług 2 980  4 593  

Należności z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i  podobne 13  59  

Rozliczenia międzyokresowe 26  16  

Pozostałe  6  43  

 3 025  4 711  

Odpisy aktualizujące wartość należności 73  174  

Należności krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe brutto 3 098  4 885  

 

Analiza ekspozycji na ryzyko kredytowe w oparciu o stopień przeterminowania należności 

 

 Wartość brutto  
 

Odpis 

aktualizujący  
 Wartość netto  

Należności nieprzeterminowane 2 302  -  2 302  

Należności przeterminowane do 1 miesiąca 301  -  301  

Należności przeterminowane powyżej 1 

miesiąca do 3 miesięcy 265  1  264  

Należności przeterminowane powyżej 3 

miesięcy do 6 miesięcy 104  1  103  

Należności przeterminowane powyżej 1 roku 81  71  10  

3 053  73  2 980  

 

Zmiany stanu odpisów aktualizujących należności  

 
 2018 r.  

 
 2017 r.  

 Stan na początek okresu  174  
 

277  

      Zwiększenia  18  
 

35  

      Rozwiązania  (48) 
 

(90) 

      Wykorzystania  (71) 
 

(65) 

 Stan na koniec okresu  73  
 

174  

 

Należności krótkoterminowe zawierają należności od jednostek powiązanych – szczegóły znajdują się w nocie 28. 

Należności z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane a termin płatności wynosi zazwyczaj od 7 do 30 dni.  
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7. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

 

 31 grudnia 2018 r.  31 grudnia 2017 r. 

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach 69  68  

 69  68  

 

 

8. Kapitał zakładowy 

 31 grudnia 2018 r.  31 grudnia 2017 r. 

Ilość udziałów (szt.) 4 000  3 000  

Wartość udziałów, w tym: 2 000  1 500  

       Kapitał zarejestrowany   2 000  1 500  

    

Jedynym udziałowcem Spółki jest Agora S.A. 

Na dzień bilansowy wszystkie udziały są w pełni opłacone.  

W dniu 29 marca 2018 r.  Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Agora Poligrafia Sp. z o.o. podjęło 

uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1 500 tys. zł do kwoty 2 000 tys. zł poprzez utworzenie 

1 000 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Nowoutworzone udziały zostały objęte przez Agorę S.A. 

w zamian za wkład pieniężny w wysokości 10 000 tys. zł. Nadwyżka wartości wkładu pieniężnego ponad wartość 
nominalną obejmowanych udziałów została przekazana na kapitał zapasowy Spółki. 

 

9. Zyski z lat ubiegłych i roku bieżącego  

 

Zyski z lat ubiegłych mogą zostać wypłacone udziałowcom zgodnie z zapisami kodeksu spółek handlowych oraz 

zasadami polityki dywidendowej realizowanej przez Spółkę.  

Strata netto Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 16 433  tys. zł na mocy uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników  z 11 czerwca 2018 r zostanie pokryta z zysków z lat ubiegłych. 

Zarząd proponuje pokryć stratę netto osiągniętą w 2018 r. w wysokości 7 312  tys. zł z zysków z lat ubiegłych. 

  



Agora Poligrafia Sp. z o.o. 

Noty do sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. 

(wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej) 

 

Strona 25 z 37 

 

10. Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

 

Podatek odroczony został wyliczony według ustawowej stawki podatkowej obowiązującej w Polsce - 19% (2017 r.: 

19%).  

 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2018 r.  2017 r. 

      

Stan na początek okresu 4 375  1 850  

Bierne rozliczenia międzyokresowe i zobowiązania (koszty  

        naliczane memoriałowo) 42  95  

Aktywa i zobowiązania finansowe 15  -  

Zobowiązania z tytułu odsetek 4  2  

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 10  -  

Rezerwy na zobowiązania 16  13  

Różnica między amortyzacją podatkową i rachunkową 4 256  1 714  

Zapasy objęte odpisem aktualizującym 18  16  

Należności objęte odpisem aktualizującym 14  10  

     

Zmiany odniesione do rachunku zysków i strat  (4 270) 2 524  

Bierne rozliczenia międzyokresowe i zobowiązania (koszty  

        naliczane memoriałowo) 18  (53) 

Aktywa i zobowiązania finansowe (15) 15  

Zobowiązania z tytułu odsetek -  2  

Rozliczenia międzyokresowe przychodów (8) 10  

Rezerwy na zobowiązania 2  2  

Różnica między amortyzacją podatkową i rachunkową (4 256) 2 542  

Zapasy objęte odpisem aktualizującym 3  2  

Należności objęte odpisem aktualizującym (14) 4  

     

Zmiany odniesione do innych całkowitych dochodów (5) 1  

Rezerwy na zobowiązania (5) 1  

 

Stan na koniec okresu 100  4 375  

Bierne rozliczenia międzyokresowe i zobowiązania (koszty  

        naliczane memoriałowo) 60  42  

Aktywa i zobowiązania finansowe -  15  

Zobowiązania z tytułu odsetek 4  4  

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 2  10  

Rezerwy na zobowiązania 13  16  

Różnica między amortyzacją podatkową i rachunkową -  4 256  

Zapasy objęte odpisem aktualizującym 21  18  

Należności objęte odpisem aktualizującym -  14  
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Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

 2018 r.  2017 r. 

      

Stan na początek okresu 2  46  

Aktywa i zobowiązania finansowe 2  46  

     

Zmiany odniesione do rachunku zysków i strat  
(1) (44) 

Aktywa i zobowiązania finansowe (1) (44) 

     

Stan na koniec okresu 1  2  

Aktywa i zobowiązania finansowe 1  2  

 

 31 grudnia 2018 r.  31 grudnia 2017 r. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 100  4 375  

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (1) (2) 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto 99  4 373  

  

Nierozpoznane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

 

W 2018 r. Spółka nie rozpoznała aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikającego z poniesionych 

strat podatkowych z powodu niepewności co do osiągnięcia przyszłych zysków podatkowych w wysokości 

umożliwiających ich rozliczenie.  

 

Wartość strat podatkowych do rozliczenia, od których nie naliczono aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego oraz daty ich wygaśnięcia przedstawia tabela poniżej: 

 

31 grudnia 2018 r. 31 grudnia 2017 r. Data wygaśnięcia 

Nierozliczone straty podatkowe 13 780  5 364  31.12.2023 

Pozostałe ujemne różnice przejściowe 16 936  -  nieokreślona 

 

 

11. Rezerwa na świadczenia emerytalne 

Zgodnie z kodeksem pracy pracownicy mają prawo do odprawy z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego. Kwota 

zobowiązania na 31 grudnia 2018 r. wynosi 63 tys. zł (31 grudnia 2017 r.: 78 tys. zł). 
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12. Rezerwa na zobowiązania  

 Rezerwa na 

reorganizację   Razem  

 Wartość na 1 stycznia 2018 r.  -  -  

    Zwiększenia  373  373  

    Utworzenie rezerwy  373  373  

    Zmniejszenia  (373) (373) 

     Rozwiązanie rezerwy  (21) (21) 

     Wykorzystanie rezerwy  (352) (352) 

 Wartość na 31 grudnia 2018 r.  -  -  

 

Rezerwa na reorganizację 

W 2018 r. w związku z ogłoszeniem zwolnienia grupowego w segmencie Druku Grupy Agora, spółka Agora 

Poligrafia Sp. z o. o. utworzyła rezerwę na koszty związane z tym procesem w łącznej wysokości 373 tys. zł. Na dzień 
31 grudnia 2018 r. rezerwa została w całości wykorzystana. 

W dniu 7 lutego 2018 r. Zarząd Agory S.A. poinformował o:  

(i) zawarciu przez Agorę S.A., w dniu 7 lutego 2018 roku, trójstronnego porozumienia ("Porozumienie") ze 

związkiem zawodowym działającym przy Agorze S.A. (które wyczerpuje dyspozycję przepisu art. 3 ust. 1 Ustawy 

z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 

niedotyczących pracowników) oraz z radą pracowników Agory S.A. (które stanowi porozumienie w trybie przepisów 

Ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji), 

(ii) podjęciu przez zarząd Agory S.A., w dniu 7 lutego 2018 r., uchwały o przeprowadzeniu zwolnienia grupowego 

w segmencie Druk w Grupie Agora na zasadach określonych w zawartym Porozumieniu. 

Zwolnienia grupowe zostały przeprowadzone w okresie od 15 lutego 2018 r. do 16 marca 2018 r. i objęły 14 

pracowników Spółki. 

Na mocy Porozumienia zwalniani pracownicy otrzymali wsparcie szersze niż to, które wynikało z obowiązujących 

Spółkę przepisów prawa. Do odprawy wynikającej z przepisów prawa, doliczona została dodatkowa rekompensata w 

wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Pracownicy zostali objęci także działaniami osłonowymi obejmującymi 

m.in. wsparcie w poszukiwaniu pracy oraz przekwalifikowaniu. Części pracowników, którzy pozostali zatrudnieni w 

segmencie Druk podwyższone zostało wynagrodzenie zasadnicze w związku między innymi ze zmienionym zakresem 

obowiązków. Spółka, zgodnie z wymogami prawa, przekazała stosowne informacje, w tym treść zawartego 

Porozumienia Powiatowemu Urzędowi Pracy. 

 

13. Zobowiązania z tytułu cash poolingu 

 

 31 grudnia 2018 r.  31 grudnia 2017 r. 

Zobowiązania z tytułu cash poolingu 11 698  15 889  

 11 698  15 889  

 

Zobowiązania z tytułu cash poolingu wynikają z rozliczeń w ramach umowy systemu zarządzania środkami 

pieniężnymi w grupie rachunków (tzw. umowa cash poolingu). Umowa została zawarta w dniu 25 maja 2017 r. 

pomiędzy bankiem DNB Bank Polska Spółka Akcyjna z jednej strony a Agorą S.A. i jej wybranymi spółkami 

zależnymi z drugiej strony. Przedmiotem umowy cash poolingu jest optymalizacja płynności finansowej i możliwie 

najbardziej efektywne zarządzanie środkami pieniężnymi podmiotów uczestniczących w systemie cash poolingu. 

Agora S.A. pełni rolę uczestnika koordynującego w ramach systemu.  
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14. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

 

 31 grudnia   1 stycznia  

 31 grudnia 2018 r.  2017 r. 

przekształcone* 

 2017 r. 

przekształcone* 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1 096  1 472  1 635  

Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, 

ubezpieczeń i  podobne 226  517  1 157  

Rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 316  219  499  

      - z tytułu świadczeń pracowniczych 

(wynagrodzenia, urlopy, premie) 139  176  233  

      - z tytułu niezafakturowanych kosztów 177  43  266  

Rezerwa na rabaty handlowe 16  56  -  

Pozostałe  40  6 019  17 473  

Fundusze specjalne -  -  1 180  

1 694  8 283  21 944  

 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług są nieoprocentowane i zazwyczaj rozliczanie w terminach 14-60 dniowych. 

Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń są nieoprocentowane i rozliczane miesięcznie zgodnie z terminami 

płatności. 

Zobowiązania krótkoterminowe zawierają zobowiązania w stosunku do jednostek powiązanych – szczegóły znajdują 
się w nocie 28. 

Na dzień 31 grudnia 2017 r. pozostałe zobowiązania zawierały głównie pozostałą do spłaty część zobowiązania z 

tytułu nabycia maszyn drukarskich od Agory S.A. w wysokości 5 847 tys. zł. 

W grudniu 2017 r. została podpisana umowa o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej pomiędzy Spółką oraz 

Agora S.A. i jej wybranymi spółkami zależnymi. Na podstawie tej umowy Spółka przekazała środki pieniężne 

zgromadzone na koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na wspólny rachunek funduszu prowadzony 

przez Agora S.A., która jest administratorem wspólnej działalności socjalnej podejmującym decyzje o wykorzystaniu 

zgromadzonych środków w oparciu o obowiązujący Regulamin Z FŚS. 

 

15. Przychody ze sprzedaży  

 

Podział przychodów  według  kategorii  w  oparciu  o  wytwarzane  produkty  i świadczone usługi 

 

 2018 r. 2017 r. 

Przychody ze sprzedaży usług poligraficznych 25 653  40 139  

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 1 287  1 366  

Pozostała sprzedaż 1 242  1 451  

 28 182  42 956  
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16. Koszty według rodzajów 

 

 2018 r.  2017 r. 

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych (nota 4) 3 002  6 395  

Amortyzacja wartości niematerialnych (nota 3) 5  18  

Zużycie materiałów i energii oraz wartość sprzedanych towarów i 

materiałów 19 246  29 920  

Reklama i reprezentacja 3  7  

Podatki i opłaty 787  771  

Pozostałe usługi obce 2 181  2 441  

Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników (nota 19) 5 618  6 497  

Razem koszty według rodzajów 30 842  46 049  

Zmiana stanu produktów 20  1  

Razem koszty operacyjne 30 862  46 050  

Koszty ogólnego zarządu (wartość ujemna) (3 433) (3 779) 

Razem koszt własny sprzedaży 27 429  42 271  

 

 

17. Pozostałe przychody operacyjne 

 

 2018 r.  2017 r. 

Pozostałe 3  3  

3  3  

  

2018 r. 2017 r. 

Odpisy aktualizujące należności netto 
   

Odpisy aktualizujące należności (nota 6) (18) (35) 

Odwrócenie odpisu aktualizującego należności 48  90  

 
30  55  

 

18. Pozostałe koszty operacyjne 

 

 2018 r.  2017 r. 

Odpisy aktualizujące niefinansowe aktywa trwałe -  15 436  

Pozostałe 7  13  

7  15 449  

 

19. Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników 

 2018 r.  2017 r. 

Wynagrodzenia 4 634  5 315  

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 984  1 182  

 5 618  6 497  

Średnia wielkość zatrudnienia 86   106  
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20. Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu  

W 2018 r. i 2017 r. Spółka nie poniosła kosztów  na wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu. 

 

21. Przychody finansowe 

 

 2018 r.  2017 r. 

Pozostałe odsetki i przychody z krótkoterminowych aktywów 

 finansowych -  1  

Odwrócenie odpisów aktualizujących aktywa finansowe 25  16  

Zyski z tytułu różnic kursowych -  18  

 25  35  

 

22. Koszty finansowe  

 

 2018 r.  2017 r. 

Odsetki od zobowiązań finansowych 378  547  

Straty z tytułu różnic kursowych 36  -  

Pozostałe odsetki 1  4  

 415  551  

 

23.   Podatek dochodowy 

 

Podatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i strat 

2018 r. 2017 r. 

Podatek bieżący 

Bieżące obciążenie podatkowe -  -  

-  -  

Podatek odroczony 

Zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się 
 różnic przejściowych (4 268) 2 568  

Razem podatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i strat (4 268) 2 568  

 

Podatek dochodowy ujęty w innych całkowitych dochodach  

  2018 r. 2017 r. 

Zyski/(straty) aktuarialne  z tytułu programu określonych świadczeń  (5) 1  

Razem podatek dochodowy ujęty w innych całkowitych dochodach  (5) 1  

 

Należności oraz zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego zostaną zrealizowane w ciągu roku od dnia 

bilansowego.  
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Podatek dochodowy w rachunku zysków i strat Spółki różni się od teoretycznej kwoty wynikającej z zastosowania 

stawki podatkowej obowiązującej w Polsce jak przedstawiono poniżej: 

 

2018 r. 2017 r. 

Strata brutto (3 044) (19 001) 

Podatek według ustawowej stawki podatkowej 19% (2017 r.: 19%) 578  3 610  

Efekt podatkowy: 

Pozostałe koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu (29) (23) 

Różnice przejściowe, na których nie rozpoznano podatku odroczonego  (3 218) -  

Straty podatkowe, od których nie rozpoznano aktywa z tytułu 

odroczonego podatku dochodowego (1 599) (1 019) 

Podatek według efektywnej stawki podatkowej wynoszącej 

140,2% (2017 r.: 13,5%) (4 268) 2 568  

 

 

24. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym 

 

Spółka jest narażona na następujące rodzaje ryzyka wynikające z korzystania z instrumentów finansowych:  

- ryzyko kredytowe,  

- ryzyko płynności,  

- ryzyko rynkowe.  

Nota przedstawia informacje na temat ekspozycji Spółki na dany rodzaj ryzyka, cele, zasady oraz procedury pomiaru i 

zarządzania ryzykiem przyjęte przez Spółkę, jak też informacje o zarządzaniu kapitałem przez Spółkę. W innych 

częściach niniejszego sprawozdania finansowego przedstawiono wymagane informacje liczbowe.  

Podstawowe zasady zarządzania ryzykiem  

Zarząd ponosi odpowiedzialność za ustanowienie zasad zarządzania ryzykiem w Spółce oraz nadzór nad ich 

przestrzeganiem. 

Zasady zarządzania ryzykiem przez Spółkę mają na celu identyfikację i analizę ryzyk, na które Spółka jest narażona, 

określenie odpowiednich limitów i kontroli, jak też monitorowanie ryzyka i stopnia dopasowania do niego limitów. 

Zasady zarządzania ryzykiem i systemy podlegają regularnym przeglądom w celu uwzględnienia zmiany warunków 

rynkowych i zmian w działalności Spółki.  

Ryzyko kredytowe 

Ryzyko kredytowe jest to ryzyko poniesienia straty finansowej przez Spółkę w sytuacji, kiedy klient lub druga strona 

kontraktu o instrument finansowy nie spełni obowiązków wynikających z umowy. Ryzyko kredytowe związane jest 

przede wszystkim z należnościami.  

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe  

Narażenie Spółki na ryzyko kredytowe wynika głównie z indywidualnych cech każdego klienta. Ryzyko kredytowe 

Spółki jest ograniczone ze względu na stabilną sytuację finansową głównego klienta Agora S.A. oraz dywersyfikację 
pozostałych klientów. 

Spółka tworzy odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości, które odpowiadają szacunkowej wartości oczekiwanych 

strat kredytowych. Głównymi składnikami odpisu jest część obejmująca specyficzne straty związane z narażeniem na 

znaczące pojedyncze ryzyko oraz część obejmująca łączne oczekiwane straty ustalane na podstawie historycznej 

statystyki płatności dla grup podobnych aktywów finansowych oraz przewidywań dotyczących przyszłości. 

W oparciu o dane historyczne i przewidywania dotyczące płatności, Spółka nie tworzy odpisu aktualizującego dla 

należności od klientów powiązanych oraz dla należności barterowych. 
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Analiza ekspozycji na ryzyko kredytowe w oparciu o stopień przeterminowania należności została przedstawiona w 

nocie 6. 

Ryzyko płynności  

Ryzyko płynności jest to ryzyko wystąpienia trudności w spełnieniu przez Spółkę obowiązków związanych ze 

zobowiązaniami finansowymi, które rozliczane są w drodze wydania środków pieniężnych lub innych aktywów 

finansowych. Zarządzanie płynnością przez Spółkę polega na zapewnianiu, w możliwie najwyższym stopniu, aby 

Spółka zawsze posiadała płynność wystarczającą do regulowania wymaganych zobowiązań, zarówno w normalnej jak 

i kryzysowej sytuacji, bez narażania na niedopuszczalne straty lub podważenie reputacji Spółki.  

Spółka ma zapewnione środki pieniężne płatne na żądanie w kwocie wystarczającej dla pokrycia oczekiwanych 

wydatków operacyjnych, w tym na obsługę zobowiązań finansowych. Ponadto, na dzień 31 grudnia 2018 r., Spółka 

była stroną umowy systemu zarządzania środkami pieniężnymi w grupie rachunków (tzw. umowa cash poolingu 

opisana w nocie 13).  

Ryzyko rynkowe  

Ryzyko rynkowe polega na tym, że zmiany cen rynkowych, takich jak kursy walutowe, stopy procentowe i ceny akcji 

będą wpływać na wyniki Spółki lub na wartość posiadanych instrumentów finansowych. Celem zarządzania ryzykiem 

rynkowym jest utrzymanie i kontrolowanie stopnia narażenia Spółki na ryzyko rynkowe w granicach przyjętych 

parametrów, przy jednoczesnym dążeniu do optymalizacji stopy zwrotu.  

 

Ryzyko walutowe 

Ryzyko walutowe wynika głównie z zakupu papieru do druku kontraktowanego w EUR i zakupów inwestycyjnych, 

głównie w EUR. 

Należności denominowane w walutach obcych stanowiły na dzień bilansowy równowartość 6  tys. zł (31 grudnia 2017 

r.: 23 tys. zł), głównie w EUR. 

Zobowiązania denominowane w walutach obcych stanowiły na dzień bilansowy równowartość 283 tys. zł (31 grudnia 

2017 r.: 209  tys. zł), w EUR.  

Spółka nie zabezpiecza ryzyka walutowego poprzez zawieranie długoterminowych transakcji zabezpieczających 

ryzyko kursowe, ale nie wyklucza zawierania terminowych kontraktów walutowych na okres do 6 miesięcy. 

Spółka nie jest i nie była w 2018 r. zaangażowana w opcje walutowe, ani żadne inne instrumenty pochodne o 

charakterze zabezpieczającym lub spekulacyjnym. 

Ryzyko stopy procentowej 

Spółka lokuje wolne środki pieniężne w krótkoterminowe depozyty bankowe, w systemie cash poolingu  lub 

krótkoterminowe aktywa finansowe o zmiennej stopie procentowej. Wszystkie tego typu inwestycje mają zapadalność 
do jednego roku.  

Analiza wrażliwości 

a) Ryzyko stopy procentowej 

Spółka posiada instrumenty finansowe (m.in. zobowiązania z tytułu cash poolingu), których wartość godziwa oraz 

przyszłe przepływy środków pieniężnych związane z nimi mogą ulegać wahaniom ze względu na zmiany rynkowych 

stóp procentowych. Przy założeniu wzrostu/spadku stóp procentowych o 1pkt%, zmiana wartości godziwej 

instrumentów finansowych lub wysokość przyszłych przepływów z nimi związanych według stanu na dzień 31 grudnia 

2018 r. szacowana jest na poziomie spadku/wzrostu wyniku netto o  94 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2017 r.:  128 tys. 

zł). 
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b) Ryzyko walutowe 

Spółka posiada instrumenty finansowe (np.: należności, zobowiązania), których wartość godziwa oraz przyszłe 

przepływy środków pieniężnych związane z nimi mogą ulegać wahaniom ze względu na zmiany kursów wymiany 

walut. Przy założeniu osłabienia/wzmocnienia się złotego o 10%, wartość godziwa instrumentów finansowych lub 

wysokość przyszłych przepływów z nimi związanych będzie podlegać wahaniom, na które Spółka jest narażona na 

dzień 31 grudnia 2018 r. i których wpływ szacowany jest na poziomie spadku/wzrostu wyniku netto o  17 tys. zł (na 

dzień 31 grudnia 2017 r.:  12 tys. zł). 

Zarządzanie kapitałem 

Polityka Zarządu polega na utrzymywaniu solidnej podstawy kapitałowej tak, aby zachować zaufanie, kredytodawców 

oraz rynku, jak też zapewnić przyszły rozwój działalności gospodarczej. Nadrzędnym celem Zarządu jest rozwój i na 

ten cel Spółka chce przede wszystkim przeznaczać środki budując długoterminową wartość dla udziałowców, 

uruchamiając nowe projekty.  

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie było zmian zasad zarządzania kapitałem. 

Spółka nie podlega zewnętrznie ustalonym wymogom kapitałowym. 

 

25. Informacje o instrumentach finansowych 

 

1)  Dane ogólne o instrumentach finansowych 

 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. i na dzień 31 grudnia 2017 r. Spółka posiadała  zobowiązania  w  ramach systemu cash 

poolingu – patrz nota 13. 

Informacje o należnościach handlowych są zawarte w nocie 6, o zobowiązaniach handlowych i pozostałych  w 

nocie 14. 

 

 Dane szczegółowe o instrumentach finansowych 

 2018 r.  2017 r. 

Przychody z tytułu odsetek od aktywów finansowych    

    Lokaty bankowe -  1  

Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych 

    Zobowiązania z tytułu wykupu maszyn drukarskich (nota 14) (138)  (361) 

    Cash poolingu (240)  (186) 

 

2)  Zmiany zobowiązań wynikające z działalności finansowej 

Poniżej zaprezentowano zmiany zobowiązań wynikające z działalności finansowej w podziale na zmiany wynikające z 

przepływów pieniężnych oraz zmiany o charakterze niegotówkowym: 

 

  Przepływy pieniężne Zmiany niegotówkowe   

 31 grudnia 

2017   
Kapitał 

 

Odsetki i 

prowizje  

Nabycie 

rzeczowych 

aktywów 

trwałych w 

leasingu 

 

Naliczone 

odsetki i 

prowizje 
 

 31 grudnia 

2018  

Cash pooling  15 889  (4 190) (241) -  240  11 698  
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26. Przyszłe zobowiązania kontraktowe 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. i na dzień 31 grudnia 2017 r. Spółka nie miała zakontraktowanych nakładów 

inwestycyjnych.  

 

27. Zobowiązania pozabilansowe 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. i na dzień 31 grudnia 2017 r.  nie wystąpiły zobowiązania pozabilansowe.  

 

28. Transakcje z jednostkami powiązanymi 

Poniższa tabela przedstawia łączne kwoty rozrachunków z podmiotami powiązanymi na koniec roku obrotowego: 

 

  31 grudnia 2018 r.   31 grudnia 2017 r. 

 Jednostka dominująca  

 Należności z tytułu dostaw i usług  1 518  1 763  

 Zobowiązania z tytułu cash poolingu  11 698  15 889  

 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  3  60  

 Pozostałe zobowiązania  19  5 947  

 

Poniższa tabela przedstawia łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi w ciągu roku 

obrotowego: 

 

  2018 r.    2017 r.  

 Jednostka dominująca  

 Przychody ze sprzedaży  15 944   28 992  

 Zakupy produktów, towarów i materiałów  (1 126)  (991) 

 Koszty finansowe  (378)  (547) 

    

 Pozostałe jednostki powiązane     

 Przychody ze sprzedaży  432   529  

 Zakupy produktów, towarów i materiałów  (9)  (10) 

 

Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi są zawierane na warunkach rynkowych w ramach normalnej 

działalności prowadzonej przez podmioty Grupy Agora. 

 

29. Oszacowania i przyjęte założenia 

Oszacowania i przyjęte założenia podlegają ciągłej weryfikacji i są oparte o dane historyczne oraz najlepszą wiedzę 
Spółki na dzień dokonania oszacowania. Spółka dokonuje oszacowań i założeń dotyczących przyszłości. Wyniki tych 

oszacowań nie są z reguły równe rzeczywistym wynikom. Oszacowania i założenia, które w największym stopniu 

mogą oddziaływać na wartość bilansową aktywów i zobowiązań dotyczą badania wartości odzyskiwalnej rzeczowych 

aktywów trwałych związanych z działalnością poligraficzną Spółki w związku z postępującym spadkiem przychodów 

ze sprzedaży usług poligraficznych w technologii coldset, w której specjalizuje się drukarnia Spółki. W celu 

określenia wartości odzyskiwalnej powyższych aktywów oszacowano ich wartość użytkową na podstawie 

długoterminowych projekcji przepływów pieniężnych oraz szacowanej wartości rezydualnej aktywów na zakończenie 

okresu projekcji. 

Spółka zwraca uwagę, że wielkość przychodów uwzględniona w projekcjach przepływów pieniężnych jest uzależniona 

m. in. od ogólnej koniunktury gospodarczej w Polsce oraz w Europie. Przychody te rosną w okresach ożywienia 

gospodarczego, a podczas spowolnienia koniunktury gospodarczej ulegają ograniczeniu. Koniunktura gospodarcza w 

Polsce jest również wrażliwa na sytuację polityczną w kraju oraz towarzyszące jej obecnie ryzyko gwałtownych zmian 

legislacyjnych, których pełnego wpływu na warunki prowadzenia działalności gospodarczej Spółka nie jest w stanie 

obecnie przewidzieć. Ponadto, zmiany w sposobie konsumpcji mediów, a w szczególności popularność mediów 

cyfrowych sprawiają, że zmniejsza się zapotrzebowanie na usługi poligraficzne, co ma m.in. odzwierciedlenie 

w spadającym wolumenie zamówień i spadku przychodów. Nadpodaż mocy produkcyjnych oraz silna presja cenowa 

na rynku usług poligraficznych mogą skutkować dalszym odpływem klientów oraz spadkiem przychodów Spółki, 
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która specjalizuje się w usługach druku realizowanych w technologii coldset. Głównymi odbiorcami Spółki są 
wydawcy dzienników (w tym Agora S.A.), tygodników oraz sieci handlowe. Nie ma pewności, że pozycja Spółki na 

rynku usług poligraficznych nie ulegnie zmianie. Na szacunek wartości odzyskiwalnej aktywów istotny wpływ ma 

również przyjęta stopa dyskontowa, przyjęty okres szczegółowych prognoz finansowych oraz szacowana wartość 
rezydualna aktywów po okresie szczegółowych prognoz finansowych. 

Spółka zidentyfikowała dwa kluczowe założenia, których zmiana w największym stopniu wpływa na oszacowanie 

wartości odzyskiwalnej tych aktywów:  

1) realna stopa zmiany przepływów pieniężnych do dostarczycieli kapitału i długu ("free cash flow to firm") w okresie 

szczegółowych prognoz finansowych i w tzw. okresie rezydualnym „residual value” oraz  

2) stopa dyskontowa (przed opodatkowaniem).  

 

Podstawowe informacje o zastosowanej metodzie wyceny i przyjętych założeniach znajdują się w tabeli poniżej: 

 

  Aktywa trwałe związane z działalnością poligraficzną 

Wartość księgowa 

na dzień 
31.12.2018 r. 

31 273   tys. zł 

Przyjęte założenia Projekcje finansowe oraz projekcje rynku na lata następne szacowane w oparciu o najlepszą 
wiedzę o rynku, dostępne dane rynkowe oraz dotychczasowe doświadczenia 

Lata: 

Realna stopa zmiany przepływów pieniężnych do dostarczycieli kapitału i długu ("free cash 

flow to firm") w okresie najbliższych 5 lat (przed opodatkowaniem) 

2019 (632%) 

2020 370% 

2021 (73%) 

2022 (106%) 

2023 108% 

  Stopa dyskontowa dla lat (przed opodatkowaniem) 

2019-2023 5,3% 

  Przyjęta realna długoterminowa stopa wzrostu po okresie prognozy 

  W przypadku projekcji finansowej działalności poligraficznej Grupy Agora przyjęto 9-letni 

okres prognozy szczegółowej oraz oszacowano wartość rezydualną aktywów na 

zakończenie okresu projekcji.  

 

W wyniku przeprowadzonego testu nie wystąpiły odpisy z tytułu utraty wartości. Spółka przeanalizowała również 
wpływ decyzji Zarządu Agory S.A. o wygaszeniu działalności poligraficznej w drukarni Agory Poligrafii Sp. z o.o. na 

wynik przeprowadzonego testu i nie stwierdzono konieczności dokonywania odpisu z tytułu utraty wartości biorąc pod 

uwagę szacowaną wartość rezydualną aktywów.  

 

W 2017 r. w wyniku przeprowadzonych testów dokonane zostały odpisy z tytułu utraty wartości w odniesieniu do 

aktywów trwałych związanych z działalnością poligraficzną w wysokości 15 436  tys. zł (w tym: rzeczowych aktywów 

trwałych w kwocie 15 425 tys. zł oraz wartości niematerialnych w kwocie 11  tys. zł) zgodnie z wartościami 

przedstawionymi w notach 3 i 4.  
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30. Wydarzenia po dniu bilansowym 

 

�  Porozumienie w sprawie zmniejszenia zatrudnienia w segmencie Druk Grupy Agora 

W dniu 5 marca 2019 r. Zarząd Agory S.A. poinformował, że w dniu 5 marca 2019 r., zgodnie z postanowieniami 

Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 

niedotyczących pracowników, podjął uchwałę o rozpoczęciu procedury konsultacji w sprawie zwolnień grupowych ze 

związkiem zawodowym działającym w spółce Agora S.A.. Dodatkowo, w związku z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 r. 

o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, rozmowy prowadzone były również z radą 
pracowników Agory S.A. i Agory Poligrafii Sp. z o.o. 

Decyzja o przeprowadzeniu działań optymalizacyjnych, w tym zwolnień grupowych, ma związek z postępującym 

spadkiem przychodów ze sprzedaży usług poligraficznych w technologii coldset, w której specjalizują się drukarnie 

Grupy Agora. Trend ten wynika w dużej mierze ze spadku sprzedaży egzemplarzowej krajowej prasy drukowanej, 

której wydawcy są głównymi nabywcami usług realizowanych w technologii coldset. Zlecenia od klientów z innych 

branż, w tym realizowane w technologii heatset, mają istotnie mniejszy udział w przychodach z działalności 

poligraficznej Grupy - ze względu na ograniczenia infrastrukturalne nie były i nie są one w stanie skompensować 
utraty przychodów związanych z drukiem coldsetowym. 

Biorąc pod uwagę perspektywy dla rynku usług druku w technologii coldset oraz postępującą cyfryzację mediów, nie 

jest możliwe zahamowanie trendu spadkowego w działalności poligraficznej Grupy Agora w jej obecnym kształcie. 

Dlatego też Zarząd Spółki uznał, iż konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań optymalizacyjnych, które mają na 

celu skupienie działalności poligraficznej Grupy Agora w warszawskiej drukarni i stopniowe wygaszenie działalności 

operacyjnej drukarni w Pile i w Tychach do 30 czerwca 2019 r. Drukarnia w Warszawie ma największe możliwości 

druku zarówno w technologii coldset, jak i heatset, a tym samym najlepiej odpowiada na potrzeby własne Spółki oraz 

jej klientów. Ograniczenie skali działalności poligraficznej prowadzonej przez Grupę Agora wiąże się koniecznością 
istotnego zmniejszenia zatrudnienia w segmencie Druk. 

W dniu 25 marca 2019 r. Zarząd Agory S.A. poinformował o: 

1.  zawarciu przez Agorę S.A. („Spółka”) oraz Agorę Poligrafię Sp. z o.o., w dniu 25 marca 2019 r., trójstronnych 

porozumień ("Porozumienia") ze związkiem zawodowym działającym przy Spółce (które wyczerpuje dyspozycję 
przepisu art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami 

stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników) oraz z radami pracowników Spółki i Agory Poligrafii Sp. z 

o.o. (które stanowią porozumienia w trybie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników 

i przeprowadzaniu z nimi konsultacji), 

2.  podjęciu przez zarząd Spółki, w dniu 22 marca 2019 r., uchwały o przeprowadzeniu zwolnienia grupowego w 

segmencie Druk w Grupie Agora na zasadach określonych w Porozumieniach.  

Zwolnienie grupowe zostało przeprowadzone w okresie od 25 marca do 23 kwietnia 2019 r. i objęło 147 pracowników 

zatrudnionych głównie w segmencie Druk w Grupie Agora (co stanowi 56% wszystkich zatrudnionych w tym 

obszarze, w tym 89% zatrudnionych w drukarni Agory S.A. w Pile oraz 88% zatrudnionych w spółce Agora Poligrafia 

Sp. z o.o. w Tychach, według stanu na dzień 1 marca 2019 r.). Działalność poligraficzna Grupy Agora zostanie 

skoncentrowana w drukarni w Warszawie, a działalność operacyjna drukarni w Pile i w Tychach zostanie wygaszona 

do 30 czerwca 2019 r.   

Na mocy zawartych Porozumień zwalniani pracownicy otrzymają wsparcie szersze niż to, które wynika z 

obowiązujących Spółkę przepisów prawa. Do odprawy wynikającej z przepisów prawa doliczone zostanie dodatkowe 

świadczenie pieniężne w wysokości równej wynagrodzeniu zasadniczemu brutto otrzymanemu łącznie przez takiego 

pracownika w okresie wypowiedzenia, powiększonego o rekompensatę równą wartości 2-miesięcznego 

wynagrodzenia zasadniczego brutto danego pracownika, pod warunkiem faktycznego wykonywania pracy przez tego 

pracownika w okresie wypowiedzenia. Na tych samych warunkach Spółka i Agora Poligrafia Sp. z o.o. rozstaną się z 

pracownikami, którzy będą zatrudnieni w drukarniach w Tychach i w Pile po 30 czerwca 2019 r. Pracownicy objęci 

zostaną także działaniami osłonowymi obejmującymi, m.in. wsparcie w poszukiwaniu pracy oraz przekwalifikowaniu.  

Szacowana wysokość rezerwy związanej ze zwolnieniem grupowym, która obciąży wynik spółki Agora Poligrafia Sp. 

z o.o. w 2019 r. wyniesie około 2,3 mln zł.  
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Tychy,  24 maja 2019 r. 
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…………………………………….. 
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 
AGORA POLIGRAFIA SP. Z O.O. 

Z SIEDZIBĄ W TYCHACH 
ZA OKRES OD 1 SYCZNIA 2018 R. DO 31 GRUDNIA 2018 R. 

 

 

1. Informacje ogólne o Spółce 
 
Agora Poligrafia Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach („Spółka”) została wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000072481. Akta 

rejestrowe Spółki prowadzi Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Krajowego Rejestru 

Sądowego. 

 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 2 000 000  złotych. 

Jedynym wspólnikiem Spółki była Agora S.A., posiadająca 100% udziałów w kapitale 

zakładowym Spółki oraz 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. 

 

W 2018 r. Zarząd Spółki składał się z dwóch osób – Krzysztofa Izbrandta i Marka Zybury.  

 

2. Przedmiot działalności Spółki 
 

Spółka prowadzi działalność poligraficzną, której podstawę stanowi realizacja umowy z Agorą 

S.A.  na druk metodą offsetową „Gazety Wyborczej”, a także druk gazet promocyjnych dla sieci 

handlowych oraz dzienników i innych wydawnictw. 

 
3. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki w okresie zakończonym 31.12.2018 

r., a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
 
W dniu 29 marca 2018 r.  Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Agora Poligrafia Sp. 

z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1 500 tys. zł do 

kwoty 2 000 tys. zł poprzez utworzenie 1 000 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł 

każdy. Nowoutworzone udziały zostały objęte przez Agorę S.A. w zamian za wkład pieniężny w 

wysokości 10 000 tys. zł. Nadwyżka wartości wkładu pieniężnego ponad wartość nominalną 

obejmowanych udziałów została przekazana na kapitał zapasowy Spółki. 

 

W 2018 r. w związku z ogłoszeniem zwolnienia grupowego w segmencie Druku Grupy Agora, 

spółka Agora Poligrafia Sp. z o. o. utworzyła rezerwę na koszty związane z tym procesem w 

łącznej wysokości 373 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. rezerwa została w całości 

wykorzystana. Zwolnienia grupowe zostały przeprowadzone w okresie od 15 lutego 2018 r. do 

16 marca 2018 r. i objęły 14 pracowników Spółki. 

 

W związku z negatywnymi trendami na rynku prasy drukowanej w dniu 5 marca 2019 r. Zarząd 

Agory S.A. zdecydował o wygaszeniu działalności operacyjnej związanej ze świadczeniem 

usług poligraficznych w drukarni Agory Poligrafii do dnia 30 czerwca 2019 r. W związku z tym 

w okresie od 25 marca do 23 kwietnia 2019 r. przeprowadzono w Spółce proces zwolnień 

grupowych, który objął  63 osoby.  



 

 

 
4. Przewidywany rozwój Spółki 
 
Z uwagi na wygaszanie podstawowej działalności Spółka nie przewiduje działań inwestycyjnych 

i rozwojowych. Jednocześnie Spółka będzie nadal funkcjonowała do czasu sprzedaży majątku 

oraz zakończenia innych działalności operacyjnych, np. związanych z wynajmem powierzchni. 

 
5. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju 

 
Spółka nie prowadziła w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem znaczącej działalności 

badawczo-rozwojowej. 

 
6. Stan majątkowy Spółki oraz aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Spółki 
 

Wpływy ze sprzedaży usług poligraficznych i innych usług oraz towarów w 2018 r. dla Agory 

S.A. oraz klientów spoza Grupy wyniosły 28 182 tys. zł i były o 34% niższe niż w 2017 r. 

 

Koszty działalności operacyjnej wyniosły w 2018 r. 30 862 tys. zł i były o 33% niższe od 

kosztów poniesionych w 2017 r.  

 

W 2018 r. Spółka wykazała stratę netto w wysokości 7 312 tys. zł, którą Zarząd proponuje 

pokryć zyskiem z lat ubiegłych. 

 

Spółka jest członkiem umowy cash poolingu funkcjonującego w Grupie Agora, której 

przedmiotem jest optymalizacja płynności finansowej i możliwie najbardziej efektywne 

zarządzanie środkami pieniężnymi podmiotów uczestniczących w systemie cash poolingu.  
 

Spółka posiada majątek trwały w postaci gruntu i budynków, które w przyszłości będzie mogła 

zbyć. 

 

7. Udziały własne 
 
Spółka w raportowanym okresie nie posiadała udziałów własnych. 

 

8. Posiadane przez Spółkę oddziały (zakłady) 
 

Spółka nie posiada oddziałów (zakładów). 

 
9. Instrumenty finansowe  
 

Informacje o instrumentach finansowych, w tym o celach i metodach zarządzania ryzykiem 

finansowym zostały opisane w notach 24 i 25 do sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. 



 

 

10. Czynniki ryzyka oraz opis zagrożeń 
 
Negatywny wpływ na działalność Spółki ma utrzymujący się spadkowy trend związany z 

nakładami prasy drukowanej. Jednym z głównych odbiorców usług Spółki są wydawcy 

dzienników. Zmniejszenie wolumenu druku oraz liczby ukazujących się na rynku tytułów 

prasowych miało negatywny wpływ na wyniki osiągane przez Spółkę.   

 

Podstawowym materiałem wykorzystywanym w działalności Spółki jest papier gazetowy. Cena 

surowca ma znaczny wpływ na koszty wyrobów oferowanych przez Spółkę. W 2018 r. miały 

miejsce bardzo duże wzrosty cen papieru gazetowego, co poskutkowało zwiększeniem kosztów 

produkcji, a w konsekwencji obniżeniem wyniku finansowego Spółki.  

 
11. Pozostałe informacje 
 

Na koniec 2018 r. zatrudnienie wynosiło 73 osoby i było niższe w stosunku do roku 

poprzedniego – na koniec 2017 r. było zatrudnionych 101 pracowników.  

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 24 maja 2019 r. 

 

 

 

Krzysztof Izbrandt – Członek Zarządu …………………………….. 

 

Marek Zybura – Członek Zarządu  …………………………….. 

 

 

 
Podpisy złożone elektronicznie. 
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Sprawozdanie niezależnego 
biegłego rewidenta z badania 
Dla Zgromadzenia Wspólników Agora 
Poligrafia Sp. z o.o. 

 
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie załączonego 
rocznego sprawozdania finansowego Agora 
Poligrafia Sp. z o.o. („Jednostka”), które 
zawiera: 

— bilans na dzień 31 grudnia 2018 r.; 

sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2018 r.: 

— rachunek zysków i strat; 
— sprawozdanie z całkowitych dochodów; 
— zestawienie zmian w kapitale własnym; 
— rachunek przepływów pieniężnych;  

oraz 

— noty do sprawozdania finansowego  

(„sprawozdanie finansowe”). 

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie 
finansowe Jednostki: 

— przedstawia rzetelny i jasny obraz 
sytuacji majątkowej i finansowej 

Jednostki na dzień 31 grudnia 2018 r., 
finansowych wyników działalności oraz 
przepływów pieniężnych za rok 
obrotowy zakończony tego dnia, 
zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej zatwierdzonymi przez Unię 
Europejską oraz przyjętymi zasadami 
(polityką) rachunkowości; 

— jest zgodne, we wszystkich istotnych 
aspektach, co do formy i treści 
z obowiązującymi Jednostkę przepisami 
prawa oraz umową Spółki; 

— zostało sporządzone, we wszystkich 
istotnych aspektach, na podstawie 
prawidłowo prowadzonych ksiąg 
rachunkowych, zgodnie z przepisami 
rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 
1994 r. 
o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 
351) („ustawa o rachunkowości”).
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Podstawa Opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy stosownie 
do postanowień: 

— Międzynarodowych Standardów Badania 
w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy 
Badania przez Krajową Radę Biegłych 
Rewidentów („KSB”);  

— ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 
rewidentach, firmach audytorskich oraz 
nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1089 z późniejszymi zmianami) („ustawa 
o biegłych rewidentach”). 

Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi 
regulacjami została opisana w sekcji 
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za 
badanie sprawozdania finansowego. 

Uważamy, że dowody badania, które 
uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, 
aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Niezależność i etyka
Jesteśmy niezależni od Jednostki zgodnie 
z Kodeksem etyki zawodowych księgowych 
Międzynarodowej Federacji Księgowych 
(„Kodeks IFAC”), przyjętym uchwałami Krajowej 
Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi 
wymogami etycznymi, które mają zastosowanie 
do badania sprawozdań finansowych w Polsce. 

Spełniamy wszystkie obowiązki etyczne 
wynikające z tych wymogów i Kodeksu IFAC. 
W trakcie badania kluczowi biegli rewidenci 
oraz firma audytorska pozostali niezależni od 
Jednostki zgodnie z wymogami niezależności 
określonymi w ustawie o biegłych rewidentach.

Odpowiedzialność Kierownika Jednostki za sprawozdanie finansowe
Kierownik Jednostki jest odpowiedzialny za 
sporządzenie, na podstawie prawidłowo 
prowadzonych ksiąg rachunkowych, 
sprawozdania finansowego przedstawiającego 
rzetelny i jasny obraz zgodnie 
z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi 
przez Unię Europejską, przyjętymi zasadami 
(polityką) rachunkowości oraz 
z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa 
i umową Spółki, a także za kontrolę 
wewnętrzną, którą Kierownik Jednostki uznaje 
za niezbędną, aby zapewnić sporządzenie 
sprawozdania finansowego niezawierającego 
istotnego zniekształcenia spowodowanego 
oszustwem lub błędem. 

Sporządzając sprawozdanie finansowe 
Kierownik Jednostki jest odpowiedzialny za 
ocenę zdolności Jednostki do kontynuowania 
działalności, ujawnienie, jeżeli ma to 
zastosowanie, kwestii związanych 
z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie 
założenia kontynuacji działalności jako 
podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji 
kiedy Kierownik Jednostki albo zamierza 
dokonać likwidacji Jednostki, zaniechać 
prowadzenia działalności, albo gdy nie ma 
żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub 
zaniechania prowadzenia działalności. 

Zgodnie z ustawą o rachunkowości Kierownik 
Jednostki jest zobowiązany do zapewnienia, 
aby sprawozdanie finansowe spełniało 
wymagania przewidziane w tej ustawie. 

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Celem badania jest uzyskanie racjonalnej 
pewności, czy sprawozdanie finansowe jako 
całość nie zawiera istotnego zniekształcenia 
spowodowanego oszustwem lub błędem oraz 
wydanie sprawozdania z badania 
zawierającego naszą opinię. Racjonalna 
pewność jest wysokim poziomem pewności, ale 
nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone 
zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące 
istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą 
powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są 
uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie 
oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby 
wpłynąć na decyzje ekonomiczne 

użytkowników podejmowane na podstawie 
sprawozdania finansowego. 

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co 
do przyszłej rentowności Jednostki ani 
efektywności lub skuteczności prowadzenia jej 
spraw przez Kierownika Jednostki, obecnie lub 
w przyszłości. 

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy 
zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy 
sceptycyzm, a także: 

— identyfikujemy i szacujemy ryzyka 
istotnego zniekształcenia sprawozdania 
finansowego spowodowanego oszustwem 
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lub błędem, projektujemy 
i przeprowadzamy procedury badania 
odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy 
dowody badania, które są wystarczające 
i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla 
naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego 
zniekształcenia wynikającego z oszustwa 
jest większe niż istotnego zniekształcenia 
wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo 
może obejmować zmowę, fałszerstwo, 
celowe pominięcie, wprowadzenie w błąd 
lub obejście systemu kontroli wewnętrznej; 

— uzyskujemy zrozumienie kontroli 
wewnętrznej stosownej dla badania w celu 
zaprojektowania procedur badania, które 
są odpowiednie w danych okolicznościach, 
ale nie w celu wyrażenia opinii na temat 
skuteczności działania kontroli wewnętrznej 
Jednostki; 

— oceniamy odpowiedniość zastosowanych 
zasad (polityki) rachunkowości oraz 
zasadność szacunków księgowych oraz 
powiązanych z nimi ujawnień dokonanych 
przez Kierownika Jednostki; 

— wyciągamy wniosek na temat 
odpowiedniości zastosowania przez 
Kierownika Jednostki zasady kontynuacji 
działalności jako podstawy rachunkowości 
oraz, na podstawie uzyskanych dowodów 
badania, oceniamy, czy istnieje istotna 
niepewność związana ze zdarzeniami lub 

okolicznościami, które mogą poddawać 
w znaczącą wątpliwość zdolność Jednostki 
do kontynuacji działalności. Jeżeli 
dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna 
niepewność, wymagane jest od nas 
zwrócenie uwagi w sprawozdaniu 
z badania sprawozdania finansowego na 
powiązane ujawnienia w sprawozdaniu 
finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są 
nieodpowiednie, modyfikujemy naszą 
opinię. Nasze wnioski są oparte na 
dowodach badania uzyskanych do dnia 
sporządzenia sprawozdania z badania 
sprawozdania finansowego. Przyszłe 
zdarzenia lub warunki mogą spowodować, 
że Jednostka zaprzestanie kontynuacji 
działalności; 

— oceniamy ogólną prezentację, strukturę 
i treść sprawozdania finansowego, w tym 
ujawnienia, a także czy sprawozdanie 
finansowe odzwierciedla stanowiące ich 
podstawę transakcje i zdarzenia w sposób 
zapewniający rzetelną prezentację. 

Przekazujemy Kierownikowi Jednostki 
informacje między innymi o planowanym 
zakresie i terminie przeprowadzenia badania 
oraz znaczących ustaleniach badania, w tym 
wszelkich znaczących słabościach kontroli 
wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas 
badania.

Sprawozdanie z działalności

Na inne informacje składa się sprawozdanie 
z działalności Jednostki za rok obrotowy 

zakończony 31 grudnia 2018 r. („Sprawozdanie 
z działalności”).

Odpowiedzialność Kierownika Jednostki

Kierownik Jednostki jest odpowiedzialny za 
sporządzenie Sprawozdania z działalności 
zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami 
prawa. 

Kierownik Jednostki jest zobowiązany do 
zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności 
Jednostki za rok obrotowy zakończony 31 
grudnia 2018 r. spełniało wymagania 
przewidziane w ustawie o rachunkowości. 

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Nasza opinia z badania sprawozdania 
finansowego nie obejmuje Sprawozdania z 
działalności. 

W związku z badaniem sprawozdania 
finansowego naszym obowiązkiem jest 
zapoznanie się ze Sprawozdaniem z 
działalności, i czyniąc to, rozważenie, czy nie 
jest ono istotnie niespójne ze sprawozdaniem 
finansowym, z naszą wiedzą uzyskaną 
w trakcie badania, lub w inny sposób wydaje się 
być istotnie zniekształcone. Jeżeli na podstawie 

wykonanej pracy stwierdzimy istotne 
zniekształcenie w Sprawozdaniu z działalności, 
to jesteśmy zobowiązani poinformować o tym 
w naszym sprawozdaniu z badania. 

Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami 
ustawy o biegłych rewidentach jest również 
wydanie opinii, czy Sprawozdanie z działalności 
zostało sporządzone zgodnie z mającymi 
zastosowanie przepisami prawa oraz czy jest 
zgodne z informacjami zawartymi w rocznym 
sprawozdaniu finansowym.
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Opinia o Sprawozdaniu z działalności

Na podstawie pracy wykonanej w trakcie 
badania sprawozdania finansowego, naszym 
zdaniem, Sprawozdanie z działalności, we 
wszystkich istotnych aspektach: 

— zostało sporządzone zgodnie z mającymi 
zastosowanie przepisami prawa; oraz 

— jest zgodne z informacjami zawartymi w 
sprawozdaniu finansowym. 

Ponadto oświadczamy, że w świetle wiedzy 
o Jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas 
naszego badania sprawozdania finansowego 
nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z 
działalności istotnych zniekształceń. 
 

 
 

 
 

W imieniu firmy audytorskiej 
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 
Nr na liście firm audytorskich: 3546 

   
Podpisano kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym  
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Karolina Graś  Aleksandra Bujas 

Kluczowy biegły rewident  Kluczowy biegły rewident 
Nr w rejestrze 11368  Nr w rejestrze 13432 
Komandytariusz, Pełnomocnik   
   
Warszawa, 24 maja 2019 r.   


