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Szanowni Państwo, 

 
Z ogromną satysfakcją mogę stwierdzić, że rok 2011, to kolejny rok dynamicznego rozwoju Spółki i jej Grupy 

Kapitałowej.  Wydarzenia, które miały miejsce i działania operacyjne podejmowane przez Zarząd Spółki i Zarządy 

spółek zależnych w sposób bezpośredni wpłynęły na osiągnięte wyniki finansowe. Ich efekty najlepiej 

odzwierciedlają sprawozdania finansowe, najważniejsze elementy przekazywanych Państwu Raportów Rocznych, 

z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej MNI  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku. 

Z przyjemnością chciałbym poinformować, iż zrealizowaliśmy w większości wszystkie podstawowe cele wynikające 

z przyjętej strategii rozwoju, zarówno w zakresie wyników finansowych, jak też uczestnicząc aktywnie  

w procesach akwizycyjnych. 

W zakresie skonsolidowanych przychodów Grupy MNI i wskaźnika EBITDA zanotowaliśmy najwyższe w historii 

Grupy ich wartości. 

Wzrost skonsolidowanych przychodów do poziomu 357,619 mln zł (+23,58% w porównaniu do roku 2010) 

pozwolił  Grupie MNI na dalsze umocnienie jej pozycji rynkowej. 

W tym samym okresie wskaźnik EBITDA dla Grupy MNI osiągnął wartość 107,701 mln zł i był wyższy o 10,25%  

w porównaniu do roku 2010. 

Rok 2011 był okresem konsekwentnego wdrażania strategii, zakładającej rozwój w najbardziej obiecujących 

segmentach. Przejęte zostały dwie innowacyjne spółki: Lark Europe, polski producent rodziny multimedialnych 

tabletów FreeMe m.in. z wbudowanym dekoderem DVB-T/MPEG-4, które jako jedyne umożliwiają odbiór 

naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce oraz firma NetShops.pl z branży e-commerce, która prowadzi miedzy innymi 

wirtualną galerię handlową. 

Zakup Spółki Lark Europe był podyktowany koniecznością dostosowania strategii rozwoju Grupy do nowych 

wymogów  rynkowych. Grupa LARK specjalizująca się w dostarczaniu na rynek urządzeń elektroniki użytkowej  

z ekranem (tablety, nawigacje GPS, odtwarzacze mp4 oraz dekodery DVB-T /IPTV ) pozwala na zdefiniowanie 

nowych kanałów dystrybucji treści multimedialnych, którymi dysponują spółki Grupy. Rozwój narzędzi komunikacji 

SMS/IVR/WAP (rozwiązania MT, WAP Biling), które wykorzystuje Spółka MNI Premium do rozwijania podstawowej 

działalności pozwala obecnie na budowanie coraz bardziej zaawansowanych aplikacji oraz rozwiązań, które będą 

służyły do komercyjnego obrotu. Dedykowana oferta kontentu multimedialnego spółek Grupy oraz nowoczesne 

rozwiązania lokalizacyjne, kierowane bezpośrednio na urządzenia LARK w sposób zdecydowany poprawią ich 

konkurencyjność i wpłyną na wysokość sprzedaży tych urządzeń na rynku. 

Innym elementem strategii rozwoju Grupy będzie położenie nacisku na nowe komercyjne aktywności w obszarze 

reklamy mobilnej oraz szeroko pojętego marketingu mobilnego. Osiągnięte w roku 2011 przychody z tego obszaru 

są na tyle obiecujące, iż w kolejnych okresach będziemy znacząco inwestować i rozwijać ten segment. 

Ponadto, z uwagi na spadek ekspozycji w obszarze dużych loterii SMS i zmianie modelu komercyjnego 

wykorzystywania komunikacji SMS w obszarze mediów, MNI Premium podpisała jesienią 2011 umowę na 

integrację i  obsługę serwisów SMS Telewizji Publicznej i obecnie bierze udział w przygotowaniu  zmiany strategii 

komunikacji SMS dla kilku innych grup medialnych.  
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Wypracowane wyniki finansowe pokazują, że sytuacja fundamentalna grupy jest bardzo dobra, podobnie jak 

perspektywy. Dzięki dokonanym akwizycjom MNI S.A. dysponuje znakomitą bazą do rozwoju w roku bieżącym, 

jak i w kolejnych latach. Cieszy nas, że inwestorzy zaczęli doceniać nasze wysiłki i kupują na giełdzie akcje naszej 

spółki.  

Nadal jednak uważamy, że bieżący kurs akcji Spółki, mimo wzrostu w tym roku, nie odzwierciedla 

prawdziwej wartości aktywów zgromadzonych w spółce MNI S.A. 

Niebagatelna wartość aktualnie finalizowanej transakcji sprzedaży spółki Stream Communications Sp. z o.o., 

jednemu z wiodących operatorów telekomunikacyjnych i dostawcy telewizji cyfrowej oraz Internetu, stanowi 

doskonałe potwierdzenie wysokich umiejętności kadry zarządzającej spółek Grupy w zakresie optymalizacji 

kosztowej jak i synergii podejmowanych działań, co spotyka się z uznaniem wśród kupujących. 

Jestem przekonany, iż w roku 2012 będziecie Państwo świadkiem dalszego rozwoju Naszej Spółki i jej Grupy 

Kapitałowej, kontynuacji wzrostu przychodów i rentowności prowadzonej działalności, tak aby wygenerowane 

środki pieniężne mogły zostać wykorzystane, zarówno na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, jak też  na 

finansowanie potencjalnych akwizycji. 

Oczekuję, iż w roku 2012 Zarząd i wszyscy pracownicy spółek Grupy MNI dołożą wszelkich starań w celu 

maksymalizacji wartości dodanej dla akcjonariuszy Naszej Spółki. 

 

 
                                                                                            Z wyrazami szacunku, 
 
 
 

   ___________________________ 
       Andrzej Piechocki 

          Prezes Zarządu 
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Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 

państwem członkowskim Zarząd MNI S.A.: 

 oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 

Grupy Kapitałowej MNI („Grupa MNI”) za rok obrotowy 2011 oraz dane porównywalne zostały 

sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w 

sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Grupy 

MNI. Sprawozdanie z działalności Grupy MNI zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz 

sytuacji Grupy MNI, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka. 

 oświadcza, że Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.  

z siedzibą w Poznaniu, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący 

badania rocznego skonsolidowanego  sprawozdania finansowego Grupy MNI za rok obrotowy 

2011, został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, 

dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej 

opinii o badanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. 

 
Warszawa, dnia 30 kwietnia 2012 roku 

 

 

 

....................................................... 

        Andrzej Piechocki 

          ( Prezes Zarządu) 
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Opinia niezależnego  
biegłego rewidenta 

Dla Akcjonariuszy MNI S.A. 

1 Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest MNI S.A. (Spółka Dominująca) z siedzibą 
w Warszawie, ul Żurawia 8, na które składają się skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 
31 grudnia 2011 roku, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie  
z całkowitych dochodów, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, 
skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 
31 grudnia 2011 roku, informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne 
informacje objaśniające. 

2 Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej odpowiedzialny jest Zarząd 
Spółki Dominującej. Zarząd oraz Członkowie Rady Nadzorczej Spółki Dominującej są 
zobowiązani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie  
z działalności Grupy Kapitałowej spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 
29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223, 
z późniejszymi zmianami) (Ustawa o rachunkowości).  

3 Naszym zadaniem było zbadanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
i wyrażenie opinii, na podstawie badania, czy jest ono zgodne z zastosowanymi zasadami 
(polityką) rachunkowości oraz czy przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla 
oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Grupy Kapitałowej. 

Badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy 
stosownie do postanowień: 

− rozdziału 7 Ustawy o rachunkowości, 

− krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych 
Rewidentów. 
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Badanie to zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, 
że zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości. 
Badanie polegało na sprawdzeniu – w dużym stopniu w sposób wyrywkowy - dowodów 
i zapisów potwierdzających kwoty i informacje zawarte w zbadanym skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało też ocenę zastosowanych przez jednostki 
powiązane zasad (polityki) rachunkowości, znaczących szacunków przeprowadzonych przez 
Zarząd Spółki Dominującej, jak również ocenę ogólnej prezentacji skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego. Uważamy, że przeprowadzone przez nas badanie dostarczyło 
wystarczających podstaw do wyrażenia opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.  

4 Naszym zdaniem zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych 
aspektach: 

− przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej 
Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2011 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok 
obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, 

− sporządzone zostało zgodnie z  Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, 
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi 
interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie 
nieuregulowanym w tych Standardach – stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości 
i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, 

− jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
przepisami prawa obowiązującymi Grupę Kapitałową.  

 

5 Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego, zwracamy uwagę na poniższe kwestie: 

a Przed Sądem Okręgowym w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy toczy się spór,  
w którym Spółka zależna MNI Premium S.A. pozwana została  przez MindMatics AG  
o zapłatę kwoty 2 848 tysięcy złotych. Zdaniem Zarządu Jednostki Dominującej roszczenia 
te są bezzasadne i nie wynikają z umowy o współpracę, w związku z tym  
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2011 
roku nie zostały ujęte żadne rezerwy z tego tytułu. W punkcie 2.5  „Sprawozdania Zarządu 
z działalności Emitenta i grupy kapitałowej Emitenta” Zarząd Jednostki Dominującej 
zamieścił opis tej sprawy sadowej.  

6 Zapoznaliśmy się ze sporządzonym przez Zarząd Spółki Dominującej sprawozdaniem 
z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. 
Naszym zdaniem, sprawozdanie to uwzględnia postanowienia art. 49 ust. 2 Ustawy 
o rachunkowości. Zawarte w tym sprawozdaniu z działalności kwoty i informacje pochodzące 
ze zbadanego przez nas skonsolidowanego sprawozdania finansowego są z nim zgodne.  

 
Jan Letkiewicz 

Biegły Rewident nr 9530 
Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu 
Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., 
Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, podmiot uprawniony do badania sprawozdań 
finansowych, numer ewidencyjny 3654 
 
Poznań, dnia 30 kwietnia 2012 roku. 
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1 Informacje o Spółce Dominującej 

 
Spółką Dominującą w Grupie Kapitałowej jest MNI S.A. Spółka Dominująca została utworzona 
w dniu 11 października 1993 roku. Spółka Dominująca została powołana na czas nieokreślony. 
Siedziba Spółki Dominującej znajduje się w Warszawie, ul. Żurawia 8.  

Zasadniczym przedmiotem działalności Spółki Dominującej są: 

− usługi telekomunikacyjne, 
− usługi medialne. 

 

Przedmiot działalności spółek zależnych i stowarzyszonych jest związany z działalnością Spółki 
Dominującej.  

Spółka Dominująca została wpisana w dniu 23 marca 2001 roku do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000003901.  

Spółka Dominująca posiada numer NIP 722-00-03-300 nadany w dniu 9 lipca 1996 roku oraz 
symbol REGON 450085143. 

Kapitał zakładowy Spółki Dominującej na dzień kończący rok obrotowy, to jest 31 grudnia 
2011 roku, wynosił 98 946 tysięcy złotych. Kapitał własny Grupy Kapitałowej na ten dzień wynosił 
448 998 tysięcy złotych.  

Zgodnie z notą XI informacji objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na 
dzień 31 grudnia 2011 roku struktura własności kapitału zakładowego Spółki Dominującej była 
następująca: 

Akcjonariusz 
Liczba  

Akcji  
Liczba  

głosów  

Warto ść 
nominalna  

akcji  

Udział  
w kapitale 

podstawowym  

com.Imvestment So.z o.o. 20 280 960 20 280 960 20 280 960 20,50% 

Andrzej Piechocki 13 380 406 13 380 406 13 380 406 13,52% 

Fundusze Aviva Invwstors. Poland TFI 7 359 761 7 359 761 7 359 761 7,44% 

Agata Piechocka 5 205 359 5 205 359 5 205 359 5,26% 

pozostali 52 719 797 52 719 797 52 719 797 53,28% 

Razem 98 946 283 98 946 283 98 946 283 100,00% 

     

 
MNI S.A. posiada zarejestrowanych 12 639 akcji imiennych serii A zawierających uprzywilejowanie 
co do głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (3:1). 

Zgodnie ze stanem księgi akcyjnej Spółki Dominującej na dzień 30 kwietnia 2012 roku  w okresie od 
1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku oraz po dniu bilansowym, do dnia wydania 
niniejszego raportu, wystąpiły zmiany właścicieli Spółki Dominującej. 

Na dzień 31 grudnia 2010 roku znaczne pakiety akcji Spółki Dominującej były w posiadaniu 
następujących podmiotów: 
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Akcjonariusz 
Liczba  

Akcji  
Liczba  

głosów  

Warto ść 
nominalna  

akcji  

Udział  
w kapitale 

podstawowym  

com.Investment Sp z o.o.  20 109 606 20 109 606 20 109 606 20,32% 

Andrzej Piechocki 13 133 337 13 133 337 13 133 337 13,27% 

Fundusze Aviva Investors Poland TFI  *) 5 106 673 5 106 673 5 106 673 5,16% 

pozostali 60 596 667 60 596 667 65 703 340 60,02% 

Razem 98 946 283 98 946 283 98 946 283 100,00% 

*) Fundusze TFI Skarbiec: 
• Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami; 
• Skarbiec – Małych i Średnich Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty. 

W skład Zarządu Spółki Dominującej na dzień 30 kwietnia 2012  wchodził: 

− Andrzej Jerzy Piechocki - Prezes Zarządu. 
 

W okresie od 1 stycznia 2011 roku do 30 kwietnia 2012 roku  skład Zarządu Spółki Dominującej 
zmienił się: 

− dnia 5 stycznia 2011 roku na Prezesa Zarządu powołano Pana Andrzeja Piechockiego; 
− dnia 24 listopada 2011 roku na Prezesa Zarządu tymczasowo powołano Pana Marka 

Południkiewicza; 
− dnia 25 listopada 2011 roku przywrócono Pana Andrzeja Piechockiego do pełnienia funkcji 

Prezesa Zarządu 
− dnia 6 marca 2012 roku Pan Marek Południkiewicz oraz Pan Leszek Kułak złożyli rezygnację z 

pełnienia funkcji Członków Zarządu. 

 

 

2 Skład Grupy Kapitałowej 
 

W dniu 31 grudnia 2011 roku w skład Grupy Kapitałowej MNI S.A. wchodziły spółki zależne 
(bezpośrednio i pośrednio) i wspólne przedsięwzięcia:  

Nazwa spółki 
Metoda 
konsolidacji 

Rodzaj opinii 
o sprawozdaniu 
finansowym 

Nazwa podmiotu, który 
przeprowadził 
badanie sprawozdania 
finansowego 

Dzień bilansowy, na 
który sporz ądzono 
sprawozdanie 
finansowe 

MNI Telecom S.A.. 
konsolidacja 
pełna Bez zastrzeżeń 

Grant Thornton Frąckowiak  
Sp. z o.o.sp.k. 31 grudnia  2011 

Expro Sp. z o.o. 
konsolidacja 
pełna Nie badane Nie dotyczy 31 grudnia  2011 

Teleprojekt Sp. z o.o. 
Konsolidacja 
pełna Nie badane Nie dotyczy 31 grudnia 2011 

Powszechna Agencja 
Internet PAI S.A. 

Konsolidacja 
pełna Bez zastrzeżeń 

Grant Thornton Frąckowiak  
Sp. zo.o. sp.k. 31 grudnia 2011 

Stream Investment  
Sp. z o.o. 

Konsolidacja 
pełna Nie badane Nie dotyczy 31 grudnia 2011 

Hyperion Wschód  
Sp. z o.o. 

Konsolidacja 
pełna Nie badane Nie dotyczy 31 grudnia 2011 

Długie Rozmowy S.A. 
konsolidacja 
pełna Z zastrzeżeniem 

Grant Thornton Frąckowiak  
Sp. z o.o. sp.k. 31 grudnia  2011 

Stream Communication Sp. 
z o.o. 

Konsolidacja 
pełna Bez zastrzeżeń 

Grant Thornton Frąckowiak 
Sp. zo.o. sp.k. 31 grudnia 2011 

Euro Digital Corporation 
Ltd. 

konsolidacja 
pełna Nie badane Nie badane 31 grudnia  2011 

GK MIT S.A. 
konsolidacja 
pełna 

Bez zastrzeżeń,  
z objaśnieniem 

Grant Thornton Frąckowiak  
Sp. z o.o. sp.k. 31 grudnia  2011 

GK Hyperion S.A. 
konsolidacja 
pełna 

Bez zastrzeżeń,  
i objaśnieniami 

Grant Thornton Frąckowiak  
Sp. z o.o.sp.k. 31 grudnia  2011 
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W  skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2011 roku, 
inwestycje w następujących podmiotach stowarzyszonych (bezpośrednio i pośrednio) wykazane 
zostały metodą praw własności: 

Nazwa spółki  Rodzaj działalno ści  

CDIALOGUES LIMITED  usługi związane z  transmisją danych za pośrednictwem telefonii mobilnej 

  

 
Zmiany w porównaniu z rokiem ubiegłym w zakresie spółek objętych konsolidacją oraz wpływ tych 
zmian na skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostały przedstawione w nocie I  informacji 
objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 
obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku. 

 

3 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok poprzedni 

 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 
31 grudnia 2010 roku (poprzedni rok obrotowy) zostało zbadane przez Grant Thornton Frąckowiak 
Sp. z o.o., w imieniu której działał biegły rewident Jan Letkiewicz, nr ewidencyjny 9530.  
O zbadanym sprawozdaniu finansowym wydaliśmy opinię bez zastrzeżeń. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 
31 grudnia 2010 roku zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 
Dominującej w dniu 30 czerwca 2011 roku. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 
31 grudnia 2010 roku (poprzedni rok obrotowy) wraz z opinią biegłego rewidenta, uchwałą 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego oraz sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej zostały złożone w dniu 25 lipca 
2011 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

Wymagane elementy skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 
31 grudnia 2010 roku (poprzedni rok obrotowy) wraz z opinią biegłego rewidenta i uchwałą 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego w dniu 2 marca 2012 roku zostały ogłoszone w Monitorze Polskim B numer 736.  

 

4 Informacje o podmiocie uprawnionym do badania i biegłym rewidencie 

 
Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu, 
ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań 
finansowych, wpisanym pod numerem 3654 na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w Polsce.  

W imieniu Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. badaniem 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej kierował biegły rewident Jan 
Letkiewicz, nr ewidencyjny 9530. 
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Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. została wybrana 
w dniu 24 listopada 2011 roku do przeprowadzenia badania skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku przez Radę 
Nadzorczą. Badanie tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy na 
podstawie umowy zawartej w dniu 15 lipca 2011 roku z Zarządem Spółki Dominującej.   

 
5 Zakres i termin badania 

 
Celem naszego badania było wyrażenie pisemnej opinii wraz z raportem, czy skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku we wszystkich 
istotnych aspektach rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik 
finansowy Grupy Kapitałowej, zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi 
z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie 
rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach – stosownie 
do wymogów Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2009 roku nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) i wydanych na jej podstawie przepisów 
wykonawczych. 

W badaniu poszczególnych pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego i dokumentacji 
konsolidacyjnej posłużyliśmy się testami i próbami właściwymi dla rewizji finansowej. Na podstawie 
wyników tych testów i prób wnioskowaliśmy o poprawności badanych pozycji.  

Przedmiotem naszego badania nie były kwestie niemające wpływu na zbadane przez nas 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe.  

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 
zakończony 31 grudnia 2011 roku przeprowadziliśmy od 16 kwietnia 2012 roku do 30 kwietnia 
2012 roku. 

 
6 Deklaracja niezależności 

 
Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., członkowie zarządu 
komplementariusza, sieć, do której należy podmiot uprawniony do badania, biegły rewident 
kierujący badaniem oraz inne osoby uczestniczące w badaniu spełniają warunki do wyrażenia 
bezstronnej i niezależnej opinii o zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy 
Kapitałowej określone w art. 56 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich 
samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze 
publicznym (Dz. U. Nr 77 poz. 649 z późniejszymi zmianami). 
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7 Dostępność danych i oświadczenia otrzymane 

 
Zarząd Spółki Dominującej przekazał nam datowane na 30 kwietnia 2012 roku pisemne 
oświadczenie o kompletności, rzetelności i  prawidłowości zbadanego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego oraz, iż pomiędzy dniem bilansowym a dniem zakończenia badania nie 
wystąpiły zdarzenia, które mogłyby wpływać istotnie na sytuację finansową i majątkową Grupy 
Kapitałowej i wymagałyby ujęcia w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Zarząd 
Spółki Dominującej potwierdził swoją odpowiedzialność za zatwierdzone skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe, a także oświadczył, że udostępnił nam w czasie badania wszystkie 
sprawozdania finansowe spółek objętych konsolidacją, dokumentację konsolidacyjną, informacje 
i inne wymagane dokumenty oraz przekazał nam wyjaśnienia niezbędne do wydania opinii 
o zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 

Uważamy, że otrzymane dowody dostarczyły wystarczających podstaw do wyrażenia opinii o 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 

 

8 Skonsolidowany bilans 

 
AKTYWA (w tys. zł)  31.12.2011 31.12.2010* 31.12.2009 

AKTYWA TRWAŁE  606 798 569 353 365 892 

Wartość firmy 222 492 193 847 136 697 

Wartości niematerialne 105 750 80 499 21 643 

Rzeczowe aktywa trwałe 235 942 256 621 142 396 

Należności długoterminowe 718 1 037 1 766 

Długoterminowe aktywa finasnowe 34 233 25 741 60 150 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 7 663 11 608 3 240 

AKTYWA OBROTOWE  187 169 122 493 79 477 

Zapasy 5 871 775 471 

Należności krótkoterminowe 151 323 97 878 66 743 

Inwestycje krótkoterminowe 23 574 16 049 12 263 

Aktywa zakwalifikowane jako przeznaczone do 
sprzedaży 6 401 7 791  

AKTYWA RAZEM:  793 967 691 846 445 369 

    

PASYWA (w tys. zł)  31.12.2011 31.12.2010* 31.12.2009 

KAPITAŁ WŁASNY  448 998 395 897 253 908 

Kapitał własny przypadaj ący akcjonariuszom 
jednostki dominuj ącej 353 659 319 759 250 631 

Udziały niedaj ące kontroli  95 338 76 138 3 277 

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ĄZANIA 344 970 295 949 191 461 

Rezerwy na zobowiązania 18 467 19 647 2 433 

Zobowiązania długoterminowe 147 882 145 267 53 976 

Zobowiązania krótkoterminowe 178 621 131 035 135 052 

PASYWA RAZEM:  793 967 691 846 445 369 

 
*W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2010 roku ujawniono informację, iż 
transakcje nabycia kontroli nad GK MIT S.A. i GK Hyperion S.A. zostały w 2010 roku rozliczone wstępnie i ujęte w tym 
sprawozdaniu kwoty z tytułu przejęć miały zgodnie z zapisami MSSF 3 charakter prowizoryczny. W 2011 roku w efekcie 
ostatecznego rozliczenia przejęć GK MIT S.A. i GK Hyperion S.A. ustalono korekty prowizorycznych wartości ujętych w 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2010 rok. 
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9 Skonsolidowany rachunek zysków i strat 

 
(w tys. zł)  2011 2010 2009 

DZIAŁANOŚĆ KONTYNUOWANA     

Przychody ze sprzedaży 357 619 289 392 252 593 

Koszty podstawowej działalności operacyjnej 321 451 248 594 220 492 

Pozostałe przychody operacyjne 35 338 38 142 8 435 

Pozostałe koszty operacyjne 8 685 9 087 1 689 

Zysk (s trata) na działalno ści operacyjnej  62 821 69 853 38 847 

Przychody finansowe 1 437 7 001 4 217 

Koszty finansowe 18 582 16 917 6 252 

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - - - 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  45 676 59 937 36 812 

Podatek dochodowy  11 768 2 687 3 891 

Zysk (strata) netto z  działalno ści kontynuowanej  33 907 57 250 32 921 

    

DZIAŁALNO ŚĆ ZANIECHANA     

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - - - 

Zysk (strata) netto  33 907 57 250 32 921 

Zysk (strata) netto przypadaj ący:     

- akcjonariuszom podmiotu dominującego 31 386 52 439 32 302 

- podmiotom nieposiadającym kontroli 2 522 4 811 619 

    

 
 
10 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 

 
Zysk (strata) netto  33 907 57 250 32 921 

    

INNE DOCHODY CAŁKOWITE     

Przeszacowanie środków trwałych    

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży -759 -5 127 8 053 

Instrumenty zabezpieczające przepływy środków 
pieniężnych    

Różnice kursowe z wyceny jednostek 
działających za granicą 687  44 

Różnice kursowe przeniesione do wyniku 
finansowego - sprzedaż oddziałów zagranicznych    

Podatek dochodowy odnoszący się do składników 
innych dochodów całkowitych  939 -939 

Inne całkowite dochody po opodatkowaniu  -72 - 4 188 7 158 

Całkowite dochody  33 835 53 062 40 079 

    

Całkowite dochody przypada jące:     

- akcjonariuszom podmiotu dominującego 31 488 48 251 39 460 

- podmiotom nieposiadającym kontroli 2 348 4 811 619 

    
 
 

11 Podstawowe dane i wskaźniki finansowe 

 
Niżej przedstawiono wybrane dane i wskaźniki finansowe za lata 2009, 2010 i 2011, charakteryzujące 
sytuację finansową Grupy Kapitałowej w tym okresie. Wszystkie wskaźniki wyliczyliśmy na 
podstawie danych zawartych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej 
za lata zakończone 31 grudnia 2011 roku i 31 grudnia 2010  roku. 
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Wskaźnik 
Formuła 

obliczeniowa 

 Warto ść wskaźnika  

2011 2010 2009 

przychody ze sprzedaży  
(tys. zł)  357 619 289 392 252 593 

wynik finansowy netto *  
(tys. zł)  33 907 57 250 32 921 

kapitały własne * 
(tys. zł)  448 988 395 897 253 908 

suma aktywów  
(tys. zł)  793 967 691 846 445 369 

     

rentowność majątku (ROA) 
(%) 

 
wynik finansowy netto / suma aktywów 

na koniec okresu 4,2% 8,3% 7,4% 

rentowność kapitału 
własnego (ROE) (%) 

 
wynik finansowy netto / kapitały własne 

na początek okresu 8,5% 22,5% 14,8% 

rentowność sprzedaży  
(%) 

 
zysk netto ze sprzedaży / przychody ze 

sprzedaży  10,1% 14,1% 12,7% 

wskaźnik płynności I 

 
aktywa obrotowe ogółem / zobowiązania 

krótkoterminowe 1,4 0,9 0,6 

wskaźnik płynności III 

 
środki pieniężne / zobowiązania 

krótkoterminowe 0,1 0,1 0,1 

szybkość obrotu należności 
(w dniach) 

 
należności z tytułu dostaw i usług x 365 
dni / przychody ze sprzedaży produktów 

i towarów 96 88 91 

okres spłaty zobowiązań 
(w dniach) 

 
zobowiązania z tytułu dostaw i usług x 

365 dni / koszt własny sprzedaży 88 107 93 

szybkość obrotu zapasów 
(w dniach) 

 
zapasy x 365 dni / koszt własny 

sprzedaży 1 1 1 

trwałość struktury 
finansowania 

 
(kapitały własne + zobowiązania 

długoterminowe) / suma pasywów 75 78 69 

obciążenie majątku 
zobowiązaniami (%) 

 
(pasywa ogółem – kapitały własny) / 

pasywa ogółem 43% 42% 43% 

Wskaźniki inflacji:     

średnioroczny (%)  4,3 2,6 3,5 

od grudnia do grudnia (%)  4,6 3,1 3,5 

     
* przed pomniejszeniem o odpisy aktualizujące 
** kapitał własny obejmuje kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej i udziały niedające kontroli; wynik 
finansowy netto obejmuje wynik przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej i udziałowcom nieposiadającym 
kontroli. 
 

 

12 Kontynuowanie działalności gospodarczej 

 
W nocie II informacji objaśniających do zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Grupy Kapitałowej za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku Zarząd Spółki Dominującej 
poinformował, że sprawozdania finansowe Spółki Dominującej oraz sprawozdania finansowe 
spółek zależnych i spółek współzależnych będące podstawą sporządzenia skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez te 
Spółki przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia 31 grudnia 2011 roku, i że nie występują 
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okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania działalności przez Spółkę Dominującą oraz 
spółki zależne i współzależne.  

W czasie naszego badania nie odnotowaliśmy istnienia istotnych okoliczności, które mogłyby 
powodować nasze przekonanie, że Spółka Dominująca nie jest w stanie kontynuować działalności 
przez co najmniej 12 miesięcy licząc od dnia bilansowego, to jest od 31 grudnia 2011 roku w efekcie 
zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej 
działalności. 

 

13 Rok obrotowy 

 
Sprawozdania finansowe wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, będące 
podstawą sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zostały sporządzone na dzień 
31 grudnia 2011 roku i obejmują dane finansowe za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2011 roku 
do 31 grudnia 2011 roku. 

 
14 Zasady (polityka) rachunkowości oraz metody prezentacji danych 

finansowych 

 
W nocie II informacji objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 
zakończony 31 grudnia 2011 roku Zarząd Spółki Dominującej przedstawił zasady (politykę) 
rachunkowości oraz metody prezentacji danych finansowych Grupy Kapitałowej. W okresie, za 
który sporządzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie było zmian zasad (polityki) 
rachunkowości oraz metod prezentacji danych finansowych Grupy Kapitałowej.  

 
15 Wartość firmy z konsolidacji i zysk z okazyjnego nabycia 

 
Zasady ustalania wartości firmy z konsolidacji, zasady dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości 
firmy oraz informacje umożliwiające ocenę zmian wartości bilansowej wartości firmy w okresie od 
1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku ujawniono w nocie II informacji objaśniających do 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  

 
16 Kapitał własny 

 
Wykazany w skonsolidowanym bilansie na 31 grudnia 2011 roku stan kapitałów własnych jest 
zgodny z dokumentacją konsolidacyjną. Udziały niedające kontroli na 31 grudnia 2011 roku 
wynosiły 95 338 tysięcy złotych. Dane finansowe dotyczące kapitałów własnych przedstawiono 
w notach 12-14 informacji objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

 
17 Wyłączenia konsolidacyjne 

 
Dotyczące spółek objętych konsolidacją przeprowadzone wyłączenia:  

− wzajemnych rozrachunków (należności i zobowiązań), 
− obrotów wewnętrznych (przychodów i kosztów), 



Grupa Kapitałowa MNI S.A. 10 

© 2012 Grant Thornton Fr ąckowiak Spółka z ograniczon ą odpowiedzialno ścią sp. k. Wszelkie prawa zastrze żone. 

− wyników nie zrealizowanych przez spółki objęte konsolidacją, zawartych w wartości ich 
aktywów, 

− dywidend 
są zgodne z dokumentacją konsolidacyjną. 

 
18 Sprzedaż akcji / udziałów w spółce podporządkowanej 

 
W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku Grupa Kapitałowa nie zbyła żadnych akcji 
/udziałów w spółkach podporządkowanych. 

 
19 Kompletność i poprawność dokumentacji konsolidacyjnej 

 
W efekcie naszego badania uznaliśmy, że dokumentacja konsolidacyjna jest, we wszystkich istotnych 
aspektach, kompletna i poprawna oraz że spełnia ona istotne warunki, jakim powinna odpowiadać 
dokumentacja konsolidacyjna. W szczególności dotyczy to wyłączeń z tytułu korekt 
konsolidacyjnych. 

 
20 Struktura aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu 

 
Struktura aktywów i pasywów Grupy Kapitałowej jest przedstawiona w skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku. Dane wykazane  
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym są zgodne z dokumentacją konsolidacyjną. 

 
21 Pozycje wpływające na wynik finansowy Grupy Kapitałowej 

 
Charakterystykę pozycji wpływających na wynik finansowy Grupy Kapitałowej przedstawiono 
w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku. 
Dane wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym są zgodne z dokumentacją 
konsolidacyjną. 

 
22 Odstępstwa od zasad konsolidacji i stosowania metody praw własności 

 
Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd Spółki Dominującej 
przyjął odstępstwa od zasad konsolidacji i stosowania metody praw własności które zostały 
ujawnione w nocie I informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

 
23 Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne 

informacje objaśniające 

 
Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku 
zostały sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami (polityką) 
rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, 
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji 
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ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych 
Standardach – stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie 
przepisów wykonawczych.  

 
24 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej 

 
Zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej 
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku. Informacje zawarte w tym sprawozdaniu 
z działalności pochodzące ze zbadanego przez nas skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 
rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku są z nim zgodne. Sprawozdanie z działalności 
Grupy Kapitałowej uwzględnia postanowienia art. 49 ust. 2 Ustawy o rachunkowości.  

Niniejszy raport zawiera 11 stron. 

 
 
Jan Letkiewicz 

Biegły Rewident nr 9530 
Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu 
Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., 
Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, podmiot uprawniony do badania sprawozdań 
finansowych, numer ewidencyjny 3654 
 
 
Poznań, dnia 30 kwietnia 2012 roku. 
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Data sporządzenia: 30-04-2012

Zawartość sprawozdania:

1. Wybrane dane finansowe

2. Bilans

3. Rachunek Zysków i Strat 

4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

5. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym

6. Rachunek przepływów pieniężnych

7. Noty objaśniające

1. Wybrane dane finansowe

01.01.2011-

31.12.2011

01.01.2010-

31.12.2010

01.01.2011-

31.12.2011

01.01.2010-

31.12.2010

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów 357 619 289 392 86 379 72 269

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 62 821 69 853 15 174 17 444

III. Zysk (strata) brutto 45 676 59 937 11 032 14 968

IV.Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej 31 386 52 439 7 581 13 095

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 44 594 63 663 10 771 15 898

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 534 -112 607 -2 061 -28 121

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -32 059 50 578 -7 743 12 631

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 4 001 1 634 966 408

IX. Aktywa razem 793 967 691 846 179 761 174 695

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 344 970 295 949 78 104 74 729

XI. Zobowiązania długoterminowe 147 882 145 267 33 482 36 681

XII. Zobowiązania krótkoterminowe 178 621 131 035 40 441 33 087

XIII. Kapitał własny 448 998 395 897 101 657 99 966

XIV. Kapitał zakładowy 98 946 98 946 22 402 24 984

XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 353 659 319 759 80 071 80 741

XVI. Liczba akcji (w szt.) 98 946 283 98 946 283 98 946 283 98 946 283

XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,32 0,53 0,08 0,13

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję  (w zł / EUR) 3,57 3,23 0,81 0,82

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. PLN w tys. EUR

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A.
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2. Bilans

Nr

noty 31.12.2011 31.12.2010

AKTYWA

I. Aktywa trwałe 606 798 569 353

1. Wartości niematerialne 1 105 750 80 499

2. Wartość firmy 2 222 492 193 847

3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 235 942 256 621

4. Należności długoterminowe 4 718 1 037

4.1. Od pozostałych jednostek 718 1 037

5. Inwestycje długoterminowe 5 34 233 25 741

5.1. Długoterminowe aktywa finansowe 32 624 25 741

a) w jednostkach powiązanych 31 198 25 203

 - udziały lub akcje w jednostkach niekonsolidowanych 31 198 25 203

b) w pozostałych jednostkach 1 426 538

 - udzielone pożyczki 1 003 32

 - udziały lub akcje 423 506

5.2. Inne inwestycje długoterminowe 1 609

6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 7 663 11 608

II. Aktywa obrotowe 187 169 122 493

1. Zapasy 7 5 871 775

2. Należności krótkoterminowe 8 151 323 97 878

2.1. Od jednostek powiązanych 13 186 5 401

   a) z tytułu dostaw i usług 6 206 1 709

         - od jednostek niekonsolidowanych 6 206 1 709

   b) pozostałe 6 980 3 692

         - od jednostek niekonsolidowanych 6 980 3 692

2.2. Od pozostałych jednostek 138 137 92 477

   a) z tytułu dostaw i usług 88 365 68 270

   b) pozostałe 49 772 24 207

3. Inwestycje krótkoterminowe 23 574 16 049

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 23 390 15 833

a) w jednostkach powiązanych 937

 - udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym 937

b) w pozostałych jednostkach 5 858 3 239

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 16 595 12 594

3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 184 216

4. Aktywa zakwalifikowane jako przeznaczone do sprzedaży
10

6 401 7 791

A k t y w a   r a z e m 793 967 691 846

PASYWA

I. Kapitał własny razem 448 998 395 897

1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
353 659 319 759

1.1. Kapitał zakładowy 11 98 946 98 946

1.2. Akcje własne (wielkość ujemna) -15 674 -12 169

1.3. Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 12 36 105 36 105

1.4. Kapitał z aktualizacji wyceny (inne dochody całkowite) 13 3 523 3 421

1.5 Zyski zatrzymane 14 230 760 193 456

a) zyski z poprzednich okresów 199 374 141 017

b) zysk (strata) netto 31 386 52 439

2. Udziały niedające kontroli 95 338 76 138

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 344 970 295 949

1. Rezerwy na zobowiązania 15 18 467 19 647

1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 305 14 174

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 498 583

a) długoterminowa 127 125

b) krótkoterminowa 371 458

1.3. Pozostałe rezerwy 3 664 4 890

a) krótkoterminowe 3 664 4 890

2. Zobowiązania długoterminowe 16 147 882 145 267

2.1. Wobec jednostek powiązanych niekonsolidowanych 4 134

   a) pozostałe 4 134

2.2. Wobec pozostałych jednostek 143 748 145 267

   a) kredyty i pożyczki 132 771 138 023

BILANS w tys.PLN
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   b) pozostałe 10 977 7 244

3. Zobowiązania krótkoterminowe 17 178 621 131 035

3.1. Wobec jednostek powiązanych 1 606 13 485

  a) z tytułu dostaw i usług 649 9 293

         - do jednostek niekonsolidowanych 649 9 293

  b) pozostałe 957 4 192

         - do jednostek niekonsolidowanych 957 4 192

3.2. Wobec pozostałych jednostek 177 015 117 550

   a) kredyty i pożyczki 45 738 26 865

   b) z tytułu dostaw i usług 71 760 57 259

   c) pozostałe 59 517 33 426

P a s y w a   r a z e m 793 967 691 846
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3. Rachunek Zysków i Strat

Nr

noty
01.01.2011-

31.12.2011

01.01.2010-

31.12.2010

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów 357 619 289 392

    - od jednostek powiązanych niekonsolidowanych 4 343 1 907

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 18 327 117 288 284

2. Przychody netto ze sprzedaży  materiałów i towarów 19 30 502 1 108

II. Koszty sprzedanych produktów, materiałów i towarów 298 861 227 669

    - od jednostek powiązanych niekonsolidowanych 5 055 525

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 20 272 324 226 481

2. Wartość sprzedanych  materiałów i towarów 26 537 1 188

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 58 758 61 723

IV. Koszty sprzedaży 9 469 8 851

    - od jednostek powiązanych niekonsolidowanych 2

V. Koszty ogólnego zarządu, w tym: 13 121 12 074

    - od jednostek powiązanych niekonsolidowanych 8

VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 36 168 40 798

VII. Pozostałe przychody operacyjne 21 35 338 38 142

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 128 260

2. Dotacje 9 32

3. Inne przychody operacyjne 35 201 37 850

VIII. Pozostałe koszty operacyjne 22 8 685 9 087

1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2 51

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 834 3 650

3. Inne koszty operacyjne 7 849 5 386

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 62 821 69 853

X. Przychody finansowe 23 1 437 7 001

1. Dywidendy i udziały w zyskach 4

2. Odsetki, w tym: 783 485

    - od jednostek powiązanych niekonsolidowanych 12 9

3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 2 113

4. Inne, 650 4 403

XI. Koszty finansowe 24 18 582 16 917

1. Odsetki 14 350 7 351

2. Strata ze zbycia inwestycji 264

3. Strata na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych 1 578

4. Aktualizacja wartości inwestycji 736 15

5. Inne, 3 232 7 973

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 45 676 59 937

XIII. Zysk (strata) brutto 45 676 59 937

XIV. Podatek dochodowy 25 11 768 2 687

a) część bieżąca 7 304 8 764

b) część odroczona 4 464 -6 077

XV Zysk (strata) netto (XIII+/-XIV) 33 907 57 250

 - zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej 31 386 52 439

 - zysk (strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych 2 522 4 811

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w PLN) 98 946 283 98 946 283

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN) 0,34 0,58

4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
01.01.2011-

31.12.2011

01.01.2010-

31.12.2010

33 907 57 250

-759 -186

-4 941

687

939

-72 -4 188

33 835 53 062

31 488 48 251

2 348 4 811- akcjonariuszom mniejszościowym

Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za graniacą

Inne całkowite dochody po opodatkowaniu

Całkowite dochody

Całkowite dochody przypadające:

- akcjonariuszom podmiotu dominującego

       kwoty przeniesione do wyniku finansowego

Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys.PLN

Zysk (strata) netto

Inne całkowite dochody

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:

        dochody (straty)  ujęte w okresie w innych dochodach
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5. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Kapitał

podstawowy

Saldo na dzień 01.01.2011 roku 98 946 -12 169 36 105 3 421 193 456 319 759 76 138 395 897

Zmiany polityki rachunkowości

Korekta błędu podstawowego

Saldo po zmianach 98 946 -12 169 36 105 3 421 193 456 319 759 76 138 395 897

Zmiana struktury grupy kapitałowej - transakcje z 

podmiotami niekontrolującymi

5 918 5 918 16 852 22 769

Nabycie akcji własnych -3 505 -3 505 -3 505

Razem transakcje z właścicielami -3 505 5 918 2 413 16 852 19 265

Zysk netto za okres od 01.01 do 31.12.2011 roku 31 386 31 386 2 522 33 908

Inne dochody całkowite za okres 01.01 do 31.12.2011 102 102 -174 -72

Razem całkowite dochody 102 31 386 31 488 2 348 33 836

Saldo na dzień 31.12.2011 roku 98 946 -15 674 36 105 3 523 230 760 353 660 95 338 448 998

Kapitał

podstawowy

Saldo na dzień 01.01.2010 roku 98 946 -7 691 36 105 7 609 115 662 250 631 3 277 253 908

Zmiany polityki rachunkowości

Korekta błędu podstawowego -1 061 -1 061 -1 061

Saldo po zmianach 98 946 -7 691 36 105 7 609 114 601 249 570 3 277 252 847

Zmiana struktury grupy kapitałowej - transakcje z 

podmiotami niekontrolującymi

26 416 26 416 68 050 94 466

Nabycie akcji własnych -4 478 -4 478 -4 478

Razem transakcje z właścicielami -4 478 26 416 21 938 68 050 89 988

Zysk netto za okres od 01.01 do 31.12.2010 roku 52 439 52 439 4 811 57 250

Inne dochody całkowite za okres 01.01 do 31.12.2010 -4 188 -4 188 -4 188

Razem całkowite dochody -4 188 52 439 48 251 4 811 53 062

Saldo na dzień 31.12.2010 roku 98 946 -12 169 36 105 3 421 193 456 319 759 76 138 395 897

Zyski 

zatrzymane

Inne 

dochody 

całkowite

Zyski 

zatrzymane

w tys.PLN

2010

Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

Udziały nie 

dające 

kontroli

Kapitał 

własny 

razem
Akcje własne (-

)

Kapitał ze 

sprzedaży 

akcji powyżej 

ich 

wart. nominal

nej

Inne 

dochody 

całkowite

Razem

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31.12.2011 roku

Razem

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31.12.2010 roku

2011

Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

Udziały nie 

dające 

kontroli

Kapitał 

własny 

razem
Akcje własne (-

)

Kapitał ze 

sprzedaży 

akcji powyżej 

ich 

wart. nominal

nej
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6. Rachunek przepływów pieniężnych

01.01.2011-

31.12.2011

01.01.2010-

31.12.2010

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia

I. Zysk (strata) brutto 45 676 59 937

II. Korekty razem -1 082 3 726

1. Amortyzacja 44 880 27 833

2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 171 -5

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -3 013 326

4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -1 100 -2 089

5. Zmiana stanu rezerw -1 833 1 948

6. Zmiana stanu zapasów -2 455 -344

7. Zmiana stanu należności 59 941 -39 693

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
-102 576 17 111

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -618 -4 148

10. Podatek dochodowy od zysku brutto -6 493 -8 949

11. Podatek dochodowy zapłacony -3 221 -3 290

12. Inne korekty 15 235 15 026

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 44 594 63 663

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy 37 073 34 890

1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 883 6 946

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne -5 480

3. Z aktywów finansowych 35 467 22 374

a) w jednostkach powiązanych 35 214 17 463

b) w pozostałych jednostkach 253 4 911

   - zbycie aktywów finansowych 68 4 192

   - dywidendy i udziały w zyskach 4

   - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 172 696

   - odsetki 9 23

4 . Inne wpływy inwestycyjne 723 11 050

II. Wydatki 45 607 147 497

1. Nabycie wartości niematerialnych rzeczowych aktywów trwałych 36 963 24 565

2. Na aktywa finansowe 8 444 113 699

a) w jednostkach powiązanych 8 444 113 649

   - nabycie aktywów finansowych - niekonsolidowane 3 144 113 977

  -  nabycie aktywów finansowych w jednostkach konsolidowanych 4 700 -678

   - udzielone pożyczki - niekonsolidowane 600 350

b) w pozostałych jednostkach 50

   - udzielone pożyczki długoterminowe 50

3. Inne wydatki inwestycyjne 200 9 233

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -8 534 -112 607

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy 33 246 86 184

1. Kredyty i pożyczki 32 867 85 795

2. Inne wpływy finansowe 379 389

II. Wydatki 65 305 35 606

1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 15 264

2. Spłaty kredytów i pożyczek 22 151 23 561

3. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 38 27

4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8 310 3 109

5. Odsetki 3 036 5 715

6.Spłata rat układu 524 613

7. Inne wydatki finansowe 15 982 2 581

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -32 059 50 578

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 4 001 1 634

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, 4 001 1 634

F. Środki pieniężne na początek okresu 12 594 10 960

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), 16 595 12 594

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys.PLN
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7. Noty objaśniające

Nota 1A tys.PLN

WARTOŚCI NIEMATERIALNE 31.12.2011 31.12.2010

  a) koszty  prac rozwojowych 21 376 2 135

  b) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości  38 498 33 242

  c) inne wartości niematerialne 45 876 45 122

Wartości niematerialne 105 750 80 499

Nota 1B tys.PLN

WARTOŚCI NIEMATERIALNE  (Struktura własnościowa) 31.12.2011 31.12.2010

 a) własne 105 750 80 499

Wartości niematerialne , razem 105 750 80 499

Nota 2A tys.PLN

WARTOŚC FIRMY 31.12.2011 31.12.2010

a) wartość firmy 222 492 193 847

wartość firmy 222 492 193 847

Nota 2B tys.PLN

Wartość firmy 31.12.2011 31.12.2010

Grupa Kapitałowa MIT S.A. 36 911 36 911

MNI Premium 27 614 27 614

Grupa Kapitałowa Hyperion S.A. 22 929 22 929

Telestar i EDC 58 451 58 451

NEOTEL 45 473 30 047

Długie Rozmowy S.A. 13 165 13 165

Lark Europe Sp. z o.o. 11 881

Stream Investment Sp. z o.o. 1 338

Pozostałe 4 730 4 730

razem wartość 222 492 193 847

Spółka dokonuje testów na utratę wartości. 

Nota 3A tys.PLN

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 31.12.2011 31.12.2010

a) środki trwałe 226 829 250 912

  - grunty( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 917 917

  - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 51 765 51 958

  - urządzenia techniczne 170 998 193 764

  - środki transportu 2 616 3 555

  -  inne środki trwałe 533 718

b) środki trwałe w budowie 9 075 5 586

c) zaliczki na środki trwałe w budowie 38 123

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 235 942 256 621

Nota 3B tys.PLN

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (Struktura własnościowa) 31.12.2011 31.12.2010

a) własne 220 928 237 975

b) używane na podstawie umowy najmu i umowy leasingu 5 901 12 937

 - leasing 5 842 12 249

Środki trwałe bilansowe , razem 226 829 250 912

Przeprowadzone testy nie wykazały przesłanek utraty wartości posiadanych aktywów

* informacje dotyczace wartosci firmy znajduja się w sprawozdaniach finansowych GK MIT S.A. I GK Hyperion S.A.
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Nota 4A tys.PLN

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 31.12.2011 31.12.2010

a) od pozostałych jednostek 718 1 037

  - koszty dzierżawy 681

Należnosci długoterminowe netto 718 1 037

Należności długoterminowe brutto 718 1 037

Nota 4B tys.PLN

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 31.12.2011 31.12.2010

a) w walucie polskiej 718 1 037

Należności długoterminowe razem: 718 1 037

Nota 5A tys.PLN

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 31.12.2011 31.12.2010

a) w jednostkach powiązanych 31 198 25 203

  udziały lub akcje w jednostkach niekonsolidowanych 29 762 25 203

  udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych 1 436

b) w pozostałych jednostkach 1 426 538

  udziały lub akcje 423 506

  udzielone pożyczki 1 003 32

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 32 624 25 741

Nota 5B tys.PLN

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 31.12.2011 31.12.2010

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 107 373 11 746

a) akcje (wartość bilansowa) 107 088 11 461

   wartość rynkowa 2 137 11 461

   wartość wg cen nabycia 104 951

b) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa) 285 285

   wartość wg cen nabycia 285 285

B Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych 

(wartość bilansowa)
25 241 13 963

a) akcje (wartość bilansowa) 18 320 1 407

   wartość wg cen nabycia 18 320 1 407

b) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa) 6 921 12 556

b1 udziały  ( wartość bilansowa ) 6 921 12 556

   wartość wg cen nabycia 6 921 12 556

C. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 52 785 32

a) udziały i akcje (wartość bilansowa) 51 745

   wartość wg cen nabycia 51 745

b) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa) 1 040 32

   wartość wg cen nabycia 1 040 32

Wartość rynkowa, razem 2 137 11 461

Wartość wg cen nabycia, razem 183 262 14 280

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem -152 775

Wartość bilansowa, razem 32 624 25 741

Nota 5C tys.PLN

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
30.06.2011 31.12.2010

a) w walucie polskiej 31 188 25 741

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na PLN) 1 436

b2. jednostka/waluta EUR 325

pozostałe waluty w tys. PLN 1 436

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 32 624 25 741
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Nota 5D tys.PLN

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG 

GRUP RODZAJOWYCH) 

01,01,2011-

31,12,2011

01.01.2010-

31.12.2010

a) stan na początek okresu 25 741 60 150

 - udziały i akcje w jednostkach powiązanych niekonsolidowanych 25 203 43 984

 - udziały w pozostałych jednostkach 16 093

 - pożyczki udzielone pozostałym jednostkom 538 73

b) zwiększenia 6 903 125

  - akcje, dopłaty do kapitału  w jednostkach powiązanych 5 587

  - udzielone pożyczki jednostkom pozostałym 1 316

  - udziały i akcje w pozostałych jednostkach 125

 c) zmniejszenia 20 34 534

 - udziały i akcje w jednostkach powiązanych 18 781

 - udziały w pozostałych jednostkach- zbycie udziałów 4 15 712

 - spłata udzielonych kredytów 16 41

d) stan na koniec okresu 32 624 25 741
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Nota 1C tys.PLN

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

a b c
Warości niematerialne  

razem

koszty prac 

rozwojowych

nabyte koncesje, 

patenty, licencje i 

podobne wartości,

inne wartości 

niematerialne 

w tym:

oprogramowanie 

komputerowe

a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu 6 443 68 756 25 629 52 092 127 291

b) zwiększenie 19 803 21 725 9 862 9 666 51 194

  - zakup 0 19 477 7 476 5 19 482

  - inne zwiększenia 19 803 2 248 2 386 9 661 31 712

c) zmniejszenia 357 8 425 1 570 7 106 15 888

   - sprzedaż 0 8 065 1 210 0 8 065

  - inne zmniejszenia 357 360 360 7 106 7 823

d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu 25 889 82 056 33 921 54 652 162 597

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 4 308 35 514 12 297 6 970 46 792

f) amortyzacja za okres 501 9 607 3 182 3 158 13 266

   - amortyzacja roczna 501 8 813 2 272 3 158 12 472

    - inne zwiększenia 0 794 910 0 794

zmniejszenia z tytułu 17 1 563 1 923 1 352 2 932

   - sprzedaż 0 1 298 1 188 0 1 298

   - likwidacja 296 265 735 1 352 1 913

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 4 513 43 558 13 556 8 776 56 847

h) wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu 21 376 38 498 20 365 45 876 105 750
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Nota 3C tys.PLN

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

grunty (w tym prawo 

użytkowania 

wieczystego gruntu)

budynki, lokale i 

obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej

urządzenia techniczne i 

maszyny
środki transportu inne środki trwałe Środki trwałe, razem

a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 917 73 299 347 402 8 539 5 800 435 957

b) zwiększenia (z tytułu) 133 3 242 53 439 2 613 770 60 197

   - zakup 133 1 540 19 129 783 387 21 972

   - przeniesienie z magazynu 0 0 -5 0 5 0

   - inne zwiększenia 0 1 702 34 315 1 830 378 38 225

c) zmniejszenia 133 2 039 58 145 2 574 666 63 557

   - sprzedaż 0 0 25 841 677 8 26 526

   - likwidacja 0 0 2 419 54 113 2 586

   - inne zmniejszenia 133 2 039 29 885 1 843 545 34 445

d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 917 74 502 342 696 8 578 5 904 432 597

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 19 582 153 206 4 985 5 082 182 855

f) amortyzacja za okres 0 3 341 40 323 2 739 624 47 027

   - amortyzacja roczna 0 3 241 27 001 1 825 341 32 408

   - inne zwiększenia 0 100 13 322 914 283 14 619

g) zmniejszenia 0 186 22 262 1 762 335 24 545

   - sprzedaż 0 0 10 900 545 8 11 453

   - likwidacja 0 0 2 158 46 113 2 317

   - inne zmniejszenia 0 186 9 204 1 171 214 10 775

h) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 22 737 171 267 5 962 5 371 205 337

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 1 759 431 0 0 2 190

   - zwiększenia 0 0 0 0 0 0

   - zmniejszenia 0 1 759 0 0 0 1 759

k) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 431 0 0 431

i) wartość netto środków trwałych na początek okresu 917 51 958 193 765 3 554 718 250 912

j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 917 51 765 170 998 2 616 533 226 829
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a b c d e f g h i j k l

1 MNI Telecom S.A.. Radom usługi telekomunikacyjne
jednostka 

zależna
19.12.2005 61 343 61 343 100,00 100,00

2 Długie Rozmowy S.A. Warszawa usługi telekomunikacyjne
jednostka 

zależna
1.10.2009 1 028 1 028 100,00 100,00

3 Stream Communicartions Sp. z o.o. Kraków
usługi medialne i 

telekomunikacyjne

jednostka 

zależna
01.04.2011 89 663 89 663 70,00 70,00

4 Telprojekt Sp. z o.o. Lublin
transmisja danych, 

teleinformatyka

jednostka 

zależna
01.04.2011 596 596 100,00 100,00

5 Hyperion Wschód Sp. z o.o. Kielce
transmisja danych, 

teleinformatyka

jednostka 

zależna
01.04.2011 4 972 4 972 97,96 97,96

6 Expro Sp z o.o. Katowice
transmisja danych, 

teleinformatyka

jednostka 

zależna
01.04.2011 2 765 2 765 95,10 95,10

7 PAI S.A. Łódź
transmisja danych, 

teleinformatyka

jednostka 

zależna
01.04.2011 2 278 2 278 56,00 56,00

8 GK MIT S.A. (d.PPWK S.A.) Warszawa usługi medialne
jednostka 

zależna
01.01.2010 184 912 134 409 50 503 62,50 62,50

9 GK Hyperion S.A. Katowice usługi telekomunikacyjna
jednostka 

zależna
01.04.2010 27 663 18 366 9 297 32,99 32,99

10 Stream Investment Sp. z o.o. Warszawa
usługi medialne i 

telekomunikacyjne

jednostka 

zależna
01.04.2010 10 605 10 605 100,00 100,00

385 825 152 775 233 050

Lp.
wartość bilansowa 

akcji/ udziałów  tys.PLN

wycena 

wartości 

(razem)  

tys.PLN

JEDNOSTKI ZALEŻNE OBJĘTE KONSOLIDACJĄ NA DZIEŃ 31.12.2011

nazwa (firma) jednostki ze 

wskazaniem formy prawnej
siedziba przedmiot przedsiębiorstwa

charakter 

powiązania 

(jed. zal., 

współzal., 

stow., z 

wyszczególnie

niem 

powiązań 

bezpośrednkic

h i pośrednich

data objęcia 

kontroli/wsp

ółkontroli/uzy

skania 

znacznego 

wpływu  

wartość 

akcji/udziałów wg 

ceny nabycia  

tys.PLN 

udział w 

ogólnej 

liczbie 

głosów na 

walnym 

zgromadzeni

u

procent 

posiadanego 

kapitału 

zakładowego

odpisy 

aktualizujące 

wartość 

(razem)  

tys.PLN

Nota 5E

Razem wartość przed wyłączeniami konsolidacyjnymi
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a b c d e f g h i j k l

1 Mobini S.A. Warszawa

Rozwój i promocja usług 

dodanych (VAS) na 

urządzenia mobilne

jednostka 

zależna
15.02.2011 1 260 -947 313 20 20

2 Netshops Sp. z o.o. Macierzysz

rozwijanie i prowadzenie 

sieci sklepów 

internetowych

jednostka 

zależna
10.05.2011 4 245 4 245 100,00 100,00

3 Ramtel Sp. z o.o. Kraków usługi telekomunikacyjne
jednostka 

zależna
27.08.2010 1 407 1 407 100,00 100,00

4 MNI Mobile S.A. Warszawa usługi telekomunikacyjne
jednostka 

zależna
24.04.2006 18 101 18 101 100,00 100,00

5
Mobile Entertainment Company Sp. z 

o.o.
Warszawa usługi telekomunikacyjne

jednostka 

zależna 31.12.2009
1 500 1 500 100,00 100,00

6 First Class S.A. Warszawa usługi turystyczne
jednostka 

zależna 23.09.2008
3 939 3 939

11,34 11,34

7 CDIALOGUES Ltd. Nikozja

Świadczenie usług 

związanych z transmisją 

danych za pośrednictwem 

sieci telefoni mobilnej

jednostka 

stowarzyszon

a

23.05.2011 1 316 120 1 436 39,33 39,33

RAZEM 32 025 -947 120 31 198

wartość 

akcji/udziałów wg 

ceny nabycia  

tys.PLN 

odpisy 

aktualizujące 

wartość 

(razem)  

tys.PLN

wycena 

wartości 

(razem)  

tys.PLN

wartość bilansowa 

akcji/ udziałów  tys.PLN

procent 

posiadanego 

kapitału 

zakładowego

JEDNOSTKI ZALEŻNE NIE OBJĘTE KONSOLIDACJĄ NA DZIEŃ 31.12.2011

Lp.
nazwa (firma) jednostki ze 

wskazaniem formy prawnej
siedziba przedmiot przedsiębiorstwa

charakter 

powiązania 

(jed. zal., 

współzal., 

stow., z 

wyszczególnie

niem 

powiązań 

bezpośrednkic

h i pośrednich

udział w 

ogólnej 

liczbie 

głosów na 

walnym 

zgromadzeni

u

data objęcia 

kontroli/wsp

ółkontroli/uzy

skania 

znacznego 

wpływu  
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Nota 6 tys.PLN

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 

DOCHODOWEGO

01.01.2011-

31.12.2011

01.01.2010-

31.12.2010

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek 

okresu
11 608 3 240

a) odniesionych na wynik finansowy 11 483 3 240

b) odniesionych na kapitał własny 125

2. Zwiększenia 6 835 25 569

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami 

przejściowymi 
3 470 23 100

  podatek odroczony od kosztów fakturowanych po okresie sprawozdawczym 56

  odrocz.podatek z tytułu straty podatkowej za lata ubiegłe 360 11 316

  badanie bilansu 14 10

  świadczenia pracownicze 42 53

  naliczone odsetki od kredytu 

  odpisy aktualizujące wartość należności 82 691

  z innych tytułów 2 972 10 974

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze strata podatkową 1 339

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami 

przejściowymi 
3 365 125

3 365 125

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową 2

e) inne korekty bilansu otwarcia 1 003

3. Zmniejszenia 10 780 17 201

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami 

przejściowymi 
10 780 17 201

  podatek odroczony od kosztów fakturowanych po okresie sprawozdawczym 678 347

  odrocz.podatek z tytułu straty podatkowej za lata ubiegłe 445

  badanie bilansu 5 2

  świadczenia pracownicze 35 45

  naliczone odsetki od kredytu 5

  odpisy aktualizujące wartość należności 430 323

  z innych tytułów 9 187 16 479

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec 

okresu, razem
7 663 11 608

a) odniesionych na wynik finansowy 4 173 9 591

b) odniesionych na kapitał własny 3 490 125

Nota 7 tys.PLN

ZAPASY 31.12.2011 31.12.2010

a) materiały 723 481

b) towary 1674 99

c) zaliczki na poczet dostaw 3474 195

Zapasy, razem 5871 775

Nota 8A tys.PLN

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 31.12.2011 31.12.2010

1) do jednostek powiązanych 13 186 5 401

  a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty 6 206 1 709

     - od jednostek niekonsolidowanych 6 206 1 709

      do 12 miesięcy 6 206 1 709

  b) inne 6 980 3 692

     - od jednostek niekonsolidowanych 6 980 3 692

2) należności od pozostałych jednostek 138 137 92 477

 a)  z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty 88 365 68 218

      do 12 miesięcy 88 365 68 218

 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i   zdrowotnych 

oraz innych świadczeń
6 673 8 723

 c) inne 39 179 13 944

 d) dochodzone na drodze sądowej 55

 e) czynne rozliczenie kosztów 3 865 1 592

Należności krótkoterminowe netto, razem 151 323 97 878

f) odpisy aktualizujące wartość należności 14 893 21 513

Należności krótkoterminowe brutto, razem 166 217 119 391
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Nota 8B tys.PLN

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI 

KRÓTKOTERMINOWYCH

01.01.2011-

31.12.2011

01.01.2010-

31.12.2010

Stan na początek okresu 21 513 9 323

a) zwiększenia 6 506 15 525

  - na należności od odbiorców 6 397 4 815

  - inne zwiększenia 109 10 710

b) zmniejszenia 13 126 3 335

  - na należności od odbiorców 9 701 3 318

  - inne zmniejszenia 3 425 17

Stan odpisów aktualizujacych wartość należnosci krótkoterminowych na 

koniec okresu
14 893 21 513

Nota 8C tys.PLN

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 31.12.2011 31.12.2010

a) w walucie polskiej 139 622 90 478

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na PLN) 11 701 7 400

b1. jednostka/waluta/USD 1 061 166

tys.PLN 3 622 493

b2. jednostka/waluta/EUR 302 888

tys.PLN 1 332 3 608

b3. jednostka/waluta/GBP 1 281 718

tys.PLN 6 747 3 299

Należności krótkoterminowe (netto), razem 151 323 97 878

Nota 8D tys.PLN

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM 

DO DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY 31.12.2011
31.12.2010

a) do 1 miesiaca 33 684 29 844

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 9 700 12 205

c) powyżej 3 misięcy do 6 miesięcy 5 141 1 731

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 4 567 6 385

e) powyżej 1 roku 854 529

f) należności przeterminowane 49 054 37 463

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 103 000 88 157

g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 8 429 18 178

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)_ 94 571 69 979

Nota 8E tys.PLN

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG PRZETERMINOWANE 

(BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE
31.12.2011 31.12.2010

a) do 1 miesiaca 12 163 8 895

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 3 230 5 626

c) powyżej 3 misięcy do 6 miesięcy 8 993 6 525

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 14 699 13 097

e) powyżej 1 roku 9 969 3 320

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 49 054 37 463

f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 8 592 18 178

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)_ 40 462 19 285

Nota 9A tys.PLN

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 31.12.2011 31.12.2010

a) w jednostkach powiązanych 937

  udzielone pożyczki 937

     - udzielone pożyczki jedn. niekonsolidowanym 937

b) w pozostałych jednostkach 5 858 3 239

  udziały lub akcje 50 101

  inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 230

  udzielone pożyczki 4 802 1 749

  inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 1 006 1 159

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 16 595 12 594

  środki pieniężne w kasie i na rachunkach 16 595 10 391

  inne środki pieniężne 2 203

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 23 390 15 833
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Nota 9B tys.PLN

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE 

AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
31.12.2011 31.12.2010

a) w walucie polskiej 50 216

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, 

razem
50 216

Nota  9C tys.PLN

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE 

AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
31.12.2011 31.12.2010

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 50 101

a) akcje (wartość bilansowa) 50 101

   wartość rynkowa 50 101

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych 

(wartość bilansowa)
115

a) obligacje (wartość bilansowa) 115

   wartość wg cen nabycia 115

Wartość wg cen nabycia, razem: 37 216

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 13

Wartość bilansowa, razem 50 216

Nota  9D tys.PLN

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA 

WALUTOWA)
31.12.2011 31.12.2010

a) w walucie polskiej 5 739 1 749

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem 5 739 1 749

Nota 9E tys.PLN

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA 

WALUTOWA)
31.12.2011 31.12.2010

a) w walucie polskiej 15 919 9 889

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na PLN) 676 2 705

b1. Jednostka/waluta w tys./EUR 33 551

tys. PLN 150 2 150

b2. Jednostka/waluta w tys./USD 8 38

tys. PLN 26 115

b3. Jednostka/waluta w tys./GBP 60

tys. PLN 276

b4. Jednostka/waluta w tys./UAH 384 440

tys. PLN 163 164

b5. Jednostka/waluta w tys./.GBP 64

tys. PLN 337

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 16 595 12 594

Nota  10 tys.PLN

4. AKTYWA ZAKWALIFIOKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO 

SPRZEDAŻY
31.12.2011 31.12.2010

 a)Wartości niematerialne i prawne 6 401 7 791

Wartości niematerialne , razem 6 401 7 791
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Nota 11 PLN

Seria/emisja Rodzaj akcji

Rodzaj 

uprzywilejowania 

akcji

Rodzaj 

ograniczenia 

praw do akcji

Liczba akcji

Wartość 

serii/emisji wg 

wartości 

nominalnej

Sposób pokrycia 

kapitału
Data rejestracji

Prawo do dywidendy 

(od daty)

A imienne co do głosu 3:1 12 639 12 639 aport 1996-08-07 1997-01-01

A zwykłe 919 261 919 261 aport 1996-08-07 1997-01-01

B zwykłe 163 110 163 110 gotówka 1996-08-07 1997-01-01

C zwykłe 136 590 136 590 gotówka 1997-02-20 1997-01-01

D zwykłe 763 410 763 410 gotówka 1997-02-20 1997-01-01

E zwykłe 4 420 000 4 420 000 gotówka 1997-05-14 1997-01-01

F zwykłe 3 566 004 3 566 004 gotówka 1998-11-19 1998-01-01

G zwykłe 118 986 118 986 gotówka 1998-11-19 1998-01-01

H zwykłe 2 608 558 2 608 558 gotówka 2001-07-27 2001-01-01

I zwykłe 363 000 363 000 gotówka 2001-03-23 2001-01-01

J zwykłe 4 000 000 4 000 000 gotówka 2004-09-16 2003-01-01

K zwykłe 5 500 000 5 500 000 gotówka 2004-12-31 2005-01-01

L zwykłe 67 714 674 67 714 674 gotówka 2007-04-06 2006-01-01

Ł zwykłe 1 462 637 1 462 637 gotówka 2009-08-20 2009-01-01

M zwykłe 7 197 414 7 197 414 gotówka 2009-10-14 2009-01-01

98 946 283

98 946 283

Na dzień 31 grudnia 2011 roku kapitał akcyjny MNI SA wynosi 98 946 283 złotych i dzieli się na 98 946 283 akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H,I,J, K, L, i M o wartości nominalnej 1 złoty każda akcja.

Akcjonariusze MNI SA posiadający ponad 5% akcji lub ponad 5% głosów na WZA MNI S.A. PLN

l.p. Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów

1 20 280 960 20,50 20 280 960 20,49

2 13 380 406 13,52 13 380 406 13,52

3 7 359 761 7,44 7 359 761 7,44

4 5 205 359 5,26 5 205 359 5,26

W okresie sprawozdawczym  nie uległa zmianie wartość nominalna akcji oraz nie przeprowadzono operacji zmian praw z akcji.

Agata Piechocka

Fundusze Aviva Invwstors. Poland TFI

Andrzej Piechocki

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)  -  30.12.2011

Liczba akcji razem

Kapitał zakładowy razem

Wartość nominalna jednej akcji – 1 złoty

akcjonariusz

com.Imvestment So.z o.o.
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Nota 12 tys.PLN

KAPITAŁ ZAPASOWY ZE SPRZEDAŻY AKCJI POWYŻEJ ICH WARTOŚCI 

NOMINALNEJ
31.12.2011 31.12.2010

 - ze sprzedaży akcji (udziałów) powyżej ich wartości nominalnej 36 105 36 105

Kapitał zapasowy, razem 36 105 36 105

Nota 13 tys.PLN

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY 31.12.2011 31.12.2010

a) z tytułu aktualizacji środków trwałych

b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych -1 717 74 419

   z wyceny instrumentów zabezpieczających -4

c) z tytułu podatku odroczonego 162 -14 551

d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych -32 -705

e) inny (wg rodzaju) 1 932 -55 742

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 3 523 3 421

Nota 14 tys.PLN

Zyski zatrzymane 31.12.2011 31.12.2010

  -  zyski z poprzednich okresów 199 374 141 017

  -  zysk ( strata )netto  bieżącego okresu 31 386 52 439

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 230 760 193 456

Nota 15A tys.PLN

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 

DOCHODOWEGO

01.01.2011-

31.12.2011

01.01.2010-

31.12.2010

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początku 

okresu 14 174 1 881

2 Zwiększenia 17 307 29 463

a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic 

przejściowych 17 307 29 463

  - w tym przychody  niezafakturowane 2 088 27 137

  - wycena bilansowa -  różnice kursowe; odsetki naliczone nie otrzymane
14 939 1

  -  leasing

  - naliczone odsetki 280 2 325

3. Zmniejszenia 17 176 17 170

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami 

przejściowymi 17 176 17 170

  - przychody z tyt. usług telekomunikacyjnych opodat. w kolejnym roku 21 616

  - z tytułu wyceny akcji 11 348 939

  - odpisy umorzeniowe kosztów koncesji 45 45

 - odsetki naliczone, nie otrzymane 3

 - inne 5 762 15 567

b) amortyzacja ST objetych ulgą inwestycyjną

c) korekta rezerwy na odprawy emeryt.i niewykorzystane urlopy 

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec 

okresu, razem 14 305 14 174

Nota 15B tys.PLN

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA 

EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

01.01.2011-

31.12.2011

01.01.2010-

31.12.2010

a) stan na początek okresu 125 41

b) zwiększenia 87 107

    utworzenie rezerwy 87 107

c) rozwiązanie 85 23

  - korekta stanu rezerw 79

d) stan na koniec okresu 127 125
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Nota 15C tys.PLN

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA 

EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

01.01.2011-

31.12.2011

01.01.2010-

31.12.2010

a) stan na początek okresu 458 126

b) zwiększenia 210 377

 - naliczony ekwiwalent za urlop 210 377

c) rozwiązanie 297 45

  - korekta stanu rezerw 297 45

d) stan na koniec okresu 371 458

Nota 15D tys.PLN

ZMIANA STANU KRÓTKO I DŁUGOTERMINOWEJ  REZERWY  (WG 

TYTUŁÓW)

01.01.2011-

31.12.2011

01.01.2010-

31.12.2010

a) stan na początek okresu 4890 12 742

b) zwiększenia 4 537 4 089

  - inne zobowiązania 4 537 3 849

  - naliczony ekwiwalent za urlop 240

c) wykorzystanie 1 246 238

  - wypłata ekwiwalentu za urlop 1 246

d) rozwiązanie 4 517 11 703

  - korekta stanu rezerw 4 517 11 703

e) stan na koniec okresu 3 664 4 890

Nota 16A tys.PLN

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 31.12.2011 31.12.2010

a) wobec jednostek powiązanych niekonsolidowanych 4 134

  - inne zobowiązania finansowe 1 288

  - raty  układu płate powyżej 1 roku 2 846

b) wobec pozostałych jednostek 143 748 145 267

  -  kredyty i pożyczki, w tym: 132 771 138 023

       długoterminowe w okresie spłaty powyżej 1 roku 132 771 127 053

   - inne zobowiązania finansowe 265

   - inne (wg rodzaju) 6 682

 -   pozostałe 3 775 6 422

       raty leasingu płatne powyżej roku 3 775 1 069

       raty  układu płate powyżej 1 roku 5 353

 -   bierne rozliczenie kosztów długoterminowe 520 557

Zobowiązania długoterminowe, razem 147 882 145 267

Nota 16B tys.PLN

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM DO DNIA 

BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
31.12.2011 31.12.2010

a) powyżej 1 roku do 3 lat 146 825 140 742

b) powyżej 3 lat do 5 241 4 116

c) powyżej 5 lat 816 409

Zobowiązania długoterminowe, razem 147 882 145 267

Nota 16C tys.PLN

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 31.12.2011 31.12.2010

a) w walucie polskiej 147 882 145 267

Zobowiązania długoterminowe, razem 147 882 145 267
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Nota 17A tys.PLN

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 31.12.2011 31.12.2010

a) wobec jednostek powiązanych 1 606 13 485

  - inne zobowiązania finansowe 161

  -  z tytułu dostaw i usług 9 293

  - do jednostek niekonsolidowanych 9 293

  - zaliczki otrzymane na dostawy  488

  -  pozostałe 957 4 192

  - do jednostek niekonsolidowanych 957 4 192

b) wobec pozostałych jednostek 177 015 117 550

  -  kredyty i pożyczki 45 702 26 865

  - odsetki od kredytu 36

   - z tytułu zakupu akcji 300

   - inne zobowiązania finansowe 1 293 1 973

       zobowiązania z tytułu leasingu 973 1 849

       przeniesienie wierzytelności 320 124

   - z tytułu dostaw i usług: 71 760 57 270

   - z tytułu podatków, ceł , ubezpieczeń i innych świadczeń   10 624 12 207

   - z tytułu wynagrodzeń 445 644

   - inne (wg rodzaju) 24 291 14 285

   - pozostałe 21 804 3 688

       inne rozrachunki 9 076 2 698

       raty  układu płate do 1 roku 910 990

  -  bierne rozliczenie kosztów 1 060 318

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 178 621 131 035

Nota 17B tys.PLN

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 31.12.2011 31.12.2010

a) w walucie polskiej 173 334 126 886

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na PLN) 5 287 4 149

b1. Jednostka/waluta w tys./EUR 276 428

tys.PLN 1 223 1 695

b2. Jednostka/waluta w tys./USD 1 170 230

tys.PLN 3 998 682

b3. Jednostka/waluta w tys./GBP 1 372

tys.PLN 6 1 709

b4. Jednostka/waluta w tys./UAH 143 168

tys.PLN 60 63

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 178 621 131 035
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Nota 17D Nota 16D tys.PLN

Nazwa 

Nazwa (firma) 

jednostki ze 

wskazaniem formy 

prawnej

Siedziba Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

MNI Telecom S.A. BRE Bank i BZWBK Warszawa 240 000 PLN 125 266 PLN 5,91% 31-12-2017

zastawy rejestrowe, cesja praw z polis ubezpieczenowych, 

oświadczenie o ustanowieniu hipoteki, oświadczenie o o 

poddaniu się egzekucji 

MIT S.A. BRE Bank SA Warszawa 20 000 PLN 7 505 PLN marża 3,99%         oraz WIBOR 2015-01-30 weksel in blanco i poręczenia wekslowe

RAZEM 132 771

Kwota kredytu/pożyczki 

pozostała do spłaty

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK  - 31.12.2011

Kwota kredytu/pożyczki wg 

umowy
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Nota 18C Nota 17C tys.PLN

Kwota 

kredytu 

pożyczki wg 

umowy

Kwota 

kredytu/poży

czki 

pozostała do 

spłaty

Zabezpieczenia

tys.zł waluta tys.zł waluta

MNI Telecom S.A. BPH Warszawa 153 PLN 25 PLN 12,63% 31-03-2012 brak

MNI S.A. BRE Bank Warszawa 1 000 PLN 995 PLN wibor O/N+ marża 29-07-2012 weksel 

MIT S.A. BRE Bank SA Warszawa * 3 464 PLN marża 3,99%         oraz WIBOR 2015-01-30
weksel in blanco i poręczenia wekslowe

MNI Premium S.A. BRE Bank Warszawa 4 000 PLN 3 903 PLN Wibor + marża 28.09.2012 weksel

MNI Premium S.A. Alior Bank Warszawa 4 000 PLN 3 975 PLN Wibor + marża 29.09.2012 poręczenie 

Lark Europe Sp. z 

o.o.
Alior Bank Warszawa 5500 PLN 5534 PLN 2+WIBOR 1M 10.05.2012

Lark Europe Sp. z 

o.o.

Lark Europe Sp. z 

o.o.

Lark Europe Sp. z 

o.o.
Kredyt Bank Warszawa 1000 PLN 955 PLN 1,5+WIBOR O/N 09.06.2012

oświadczenie o poddaniu się egzekucji

Lark Europe Sp. z 

o.o.
ING Faktoring Warszawa 700 PLN 280 PLN

19.11.2012
CESJA NALEŻNOŚCI

Lark Europe Sp. z 

o.o.
osoba fizyczna 65 PLN 65 PLN

czas 

nieokreślony
brak

Navigo Sp. z o.o.
Alior BANK Warszawa 4 000 PLN 4 000 PLN WIBOR 1M + marża 02.11.2012 Pełnomocnictwo do dysp.środkami na rach.bank., poręczenie 

Navigo Sp. z o.o.
Alior BANK Warszawa 1 500 PLN 1 220 PLN WIBOR 1M + marża 29-09-212 Pełnomocnictwo do dysp.środkami na rach.bank., poręczenie 

Scientific Services 

Sp. z o.o.
ALIOR BANK Warszawa 1 200 PLN 1 171 PLN

oprocentowanie zmienne, na 

dzień zawarcia kredytu 6,61%
2012-03-20

Pełnomocnictwo Scientific Services do dysponowania środkami 

na rachunkach bankowych; poręczenie Spółki MIT SA

Hyperion S.A. BZWBK Katowice 7 500 PLN 7 498 PLN 5,16% 31-12-2012

1) hipoteka  2) umowa podporządkowania wierzytelności zawarta 

m. Stream Communication Sp. z o.o., Hyperion S.A., BRE Bank 

S.A. i BZ WBK S.A., 3) zastaw finansowy na udziałach Stream 

Communications 4) poręczenie wystawione przez MNI S.A.

Hyperion S.A. BRE Bank Warszawa 7 500 PLN 7 497 PLN 5,16% 31-12-2017

1) hipoteka  2) umowa podporządkowania wierzytelności zawarta 

m. Stream Communication Sp. z o.o., Hyperion S.A., BRE Bank 

S.A. i BZ WBK S.A., 3) zastaw finansowy na udziałach Stream 

Communications 4) poręczenie wystawione przez MNI S.A.

RAZEM 45 702

PORĘCZENIE MNI SA, HYPERION SA,ZASTAW NA 

ZAPASACH DO 2.500  TPLN, CESJA PRAW Z POLISY 

UBEZPIECZENIOWEJ ZAPASÓW, NIEPOTWIERDZONA 

CESJA WIERZYTELNOŚCI DO 2.500 TPLN
Alior Bank Warszawa 1500 USD 5120 PLN 2+LIBOR 1M 07.09.2012

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK  - 31.12.2011

Nazwa 
Nazwa (firma) 

jednostki
Siedziba

Kwota kredytu/pożyczki 

pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty
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Nota 18A tys.PLN

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA 

RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

01.01.2011-

31.12.2011

01.01.2010-

31.12.2010

  a) usługi telekomunikacyjne 239 302 179 120

  b) usługi medialne 5 664 12 513

  c) mobilne usługi dodane 62 926 91 168

  d) pozostałe usługi 19 225 5 483

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 327 117 288 284

    - w tym, od jednostek powiązanych niekonsolidowanych 377 1 907

Nota 18B tys.PLN

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA 

TERYTORIALNA)

01.01.2011-

31.12.2011

01.01.2010-

31.12.2010

a) kraj 276 805 257 971

b) eksport 50 312 30 313

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 327 117 288 284

    - w tym, od jednostek powiązanych niekonsolidowanych 377 1 907

Nota 19A tys.PLN

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW I TOWARÓW 

(STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

01.01.2011-

31.12.2011

01.01.2010-

31.12.2010

przychody ze sprzedaży materiałów  i towarów 30 502 1 108

Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów, razem 30 502 1 108

    - w tym, od jednostek powiązanych niekonsolidowanych 3 966

Nota 19B tys.PLN

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW i TOWARÓW 

(STRUKTURA TERYTORIALNA)

01.01.2011-

31.12.2011

01.01.2010-

31.12.2010

a) kraj 29 209 1108

b) eksport 1 293

Przychody netto ze sprzedaży  materiałów i towrów, razem 30 502 1108

Nota 20 tys.PLN

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
01.01.2011-

31.12.2011

01.01.2010-

31.12.2010

a) amortyzacja 44 880 27 833

b) zużycie materiałów i energii 7 262 7 090

c) usługi obce 199 972 174 611

d) podatki i opłaty 4 471 5 281

e) wynagrodzenia 29 799 25 397

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5 418 4 331

g) pozostałe koszty rodzajowe 3 172 2 863

Koszty według rodzaju, razem ( w tym) 294 974 247 406

   koszty sprzedaży ( wielkość ujemna ) -9 469 -8 851

   koszty zarządu ( wielkość ujemna) -13 121 -12 074

Koszty wytworzenia sprzedanych produktów 272 324 226 481

Nota 21 tys.PLN

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 

01.01.2011-

31.12.2011

01.01.2010-

31.12.2010

1. zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 128 260

2. dotacje 9 32

3. inne przychody operacyjne 35 201 37 850

a) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) 1 844 4 252

  - na należności 1 568 2 556

  - rezerwa na urlopy wypoczynkowe 144 58

  - rezerwa na zobowiązania 55 1 638

  - rezerwa na prawa drogi i wyk. Linii 77

b) pozostałe, w tym: 33 357 33 598

  - odpisy aktualizacyjne 4 826 7

  - zwrot kosztów od komornika 377 90

  - podatek VAT 18

  - odszkodowanie z tytułu ubezpieczeń 960 2 328

 - umorzenie wierzytelności 239

  - inne 26 937 31 173

Pozostałe przychody operacyjne, razem 35 338 38 142
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Nota 22 tys.PLN

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 

01.01.2011-

31.12.2011

01.01.2010-

31.12.2010

1. strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2 51

2. aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 834 3 650

3. inne koszty operacyjne 7 849 5 386

a) utworzone rezerwy 1 404 1 570

   - na należności 938 1 540

   - na odprawy emerytalne 13 8

   - na roszczenia sporne 450

   - na urlopy niewykorzystane 3 22

b) pozostałe 6 445 3 816

   - odpisy aktualizujące 634 730

   - opłaty sądowe 1 243 746

   - spisane należności 373 578

   - darowizny 5 24

   - koszty lat ubiegłych 24 57

   - koszty analiz infrastruktury 161

   - pozostałe 4 166 1 520

Pozostałe koszty operacyjne, razem 8 685 9 087

Nota 23A tys.PLN

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W 

ZYSKACH 

01.01.2011-

31.12.2011

01.01.2010-

31.12.2010

a) od jednostek pozostałych 4

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem
4

Nota 23B tys.PLN

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

01.01.2011-

31.12.2011

01.01.2010-

31.12.2010

a) z tytułu udzielonych pożyczek 24 24

   - od jednostek powiązanych 6 9

        niekonsolidowanych 6 9

   - od pozostałych jednostek 18 15

b) pozostałe odsetki 759 461

   - od jednostek powiązanych 9

  -  od pozostałych jednostek 750 461

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 783 485

Nota 23C tys.PLN

ZYSK ZE ZBYCIA INWESTYCJI 

01.01.2011-

31.12.2011

01.01.2010-

31.12.2010

a) zysk ze zbycia inwestycji 2 113

 - zbycie udziałów/ akcji 2 113

Nota 23D tys.PLN

INNE PRZYCHODY FINANSOWE

01.01.2011-

31.12.2011

01.01.2010-

31.12.2010

a) dodatnie różnice kursowe 639 3

  zrealizowane 629 3

  niezreaizowane 10

b) pozostałe, w tym: 11 4 400

   - inne 8 4 400

   - umorzenie odsetek 3

Inne przychody finansowe, razem 650 4 403

Nota 24A tys.PLN

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

01.01.2011-

31.12.2011

01.01.2010-

31.12.2010

a) od kredytów i pożyczek 2 776 6 405

   - dla pozostałych jednostek 2 776 6 405

b) pozostałe odsetki 11 565 946

  -  dla jednostek powiązanych 16

   - dla pozostałych jednostek 11 558 946

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 14 350 7 351



Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za 2011 rok 

Nota 24B tys.PLN

STRATA ZE ZBYCIA INWESTYCJI 

01.01.2011-

31.12.2011

01.01.2010-

31.12.2010

a) strata ze zbycia inwestycji 264

 - zbycie udziałów/ akcji 264

Nota 24C tys.PLN

STRATA NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW 

JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

01.01.2011-

31.12.2011

01.01.2010-

31.12.2010

a) strata na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek 

podporządkowanych 1 578

1 578

Nota 24D tys.PLN

AKTUALIZACJA WARTOŚCI WYCENY

01.01.2011-

31.12.2011

01.01.2010-

31.12.2010

a) utworzone odpisy aktualizacyjne (z tytułu) 736 15

 - aktualizacja wartości inwestycji 736 15

Nota 24E tys.PLN

INNE KOSZTY FINASOWE

01.01.2011-

31.12.2011

01.01.2010-

31.12.2010

a) ujemne róznice kursowe, w tym: 397 217

  zrealizowane 369 249

  niezrealizowane 28 -32

b) pozostałe 2 835 7 756

   - inne, w tym: 2 835 7 756

Inne koszty finansowe, razem 3 232 7 973

Nota 25A tys.PLN

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY

01.01.2011-

31.12.2011

01.01.2010-

31.12.2010

1. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wskazany) w deklaracji podatkowej 

okresu 7 304 8 764

   wskazany w rachunku zysków i strat 7 304 8 764

Nota 25B -  tylko MNI  S.A. tys.PLN

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY *

01.01.2011-

31.12.2011

01.01.2010-

31.12.2010

1. Zysk (strata) brutto 10 534 232 789

2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) a podstawą opodatkowania 

podatkiem dochodowym 
-108 235 011

  - koszty trwale nie stanowiące kosztów podatkowych 824 354

  - koszty trwale podwyższające koszty podatkowe 681 737

  - przychody trwale nie zaliczane do przychodów podatkowych 

  - koszty przejściowo nie stanowiące kosztów podatkowych 372 360

  - koszty innych okresów podwyższające koszty podatkowe 227 31

  - przychody nie uznane za przychody podatkowe 180 234 973

  - trwałe zwiększenie przychodów podatkowych 16

3. Podstawa opodatkowania 10 642 -2 222

      rozliczenie straty podatkowej 7 635

4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 3 007

5. Podatek dochodowy wg stawki 19% 571

Nota 25C tys.PLN

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU 

ZYSKÓW I STRAT

01.01.2011-

31.12.2011

01.01.2010-

31.12.2010

  zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się róznic 

przejściowych
4 464 -6 077

  - zmniejszenie stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy 4 291 3 225

  - zwiększenia stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy -117 -3 525

  - zmniejszenie  stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy -1 959 -3 549

  - zwiększenia stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy 2 249 -2 228

Podatek dochodowy odroczony, razem 4 464 -6 077
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Nota 26

średnia ważona ilość akcji MNI S.A. za okres 01.01-30.06.2011 roku 98 946 283

INWESTYCJE UTRZYMYWANE DO TERMINU WYMAGALNOŚCI

a) kredyty długoterminowe - zaprezentowane w nocie 16A

b) kredyty krótkoterminowe - zaprezentowane w nocie 17A

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

Na środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów środków pieniężnych składały się: 

tys.PLN

WYSZCZEGÓLNIENIE 31.12.2011 31.12.2010

Środki pieniężne w kasie 70 48

Środki pieniężne na rachunkach bankowych 16 525 12 415

Inne środki pieniężne 131

RAZEM 16 595 12 594

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA  - SEGMENTY GEOGRAFICZNE

tys.PLN

Przychody ze sprzedaży

01.01.2011-

31.12.2011

01.01.2010-

31.12.2010

Wielka Brytania 3 195 5 221

Ukraina 3 375 1 338

Polska 351 049 282 833

RAZEM 357 619 289 392

Podział geograficzny przychodów ze sprzedaży odpowiada lokalizacji klientów.

tys.PLN

Suma Aktywów 31.12.2011 31.12.2010

Wielka Brytania 10 063 6 629

Ukraina 2164 265

Polska 781 740 684 952

RAZEM 793 967 691 846

Podział łącznej kwoty aktywów odpowiada ich geograficznemu rozmieszczeniu

tys.PLN

Przychody ze sprzedaży wg rodzaju

01.01.2011-

31.12.2011

01.01.2010-

31.12.2010

Przychody ze sprzedaży usług, towarów i materiałów 357 619 289 392

RAZEM 357 619 289 392



Nota 27

Przejęcia rozliczone prowizorycznie w poprzednim okresie

31.12.2010 korekty po korekcie

AKTYWA

I. Aktywa trwałe 650 890 -81 537 569 353

1. Wartości niematerialne 80 499 80 499

2. Wartość firmy 275 384 -81 537 193 847

3. Rzeczowe aktywa trwałe 256 621 256 621

4. Należności długoterminowe 1 037 1 037

5. Inwestycje długoterminowe 25 741 25 741

6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11 608 11 608

II. Aktywa obrotowe 122 493 0 122 493

1. Zapasy 775 775

2. Należności krótkoterminowe 97 878 97 878

3. Inwestycje krótkoterminowe 16 049 16 049

4. Aktywa zakwalifikowane jako przeznaczone do sprzedaży 7 791 7 791

A k t y w a   r a z e m 773 383 -81 537 691 846

PASYWA

I. Kapitał własny razem 477 434 -81 537 395 897

1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 244 036 75 723 319 759

2. Udziały niedające kontroli 233 398 -157 260 76 138

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 295 949 0 295 949

1. Rezerwy na zobowiązania 19 647 19 647

2. Zobowiązania długoterminowe 145 267 145 267

3. Zobowiązania krótkoterminowe 131 035 131 035

P a s y w a   r a z e m 773 383 -81 537 691 846

Udziały niedające kontroli: 31.12.2010 korekty po korekcie

Grupa Kapitałowa MIT S.A. 172 114 -131 535 40 579

Grupa Kapitałowa Hyperion S.A. 61 284 -25 725 35 559

razem wartość 233 398 -157 260 76 138

Wartość firmy 31.12.2010 korekty po korekcie

Grupa Kapitałowa MIT S.A. 90 649 -53 738 36 911

MNI Premium 27 614 27 614

Grupa Kapitałowa Hyperion S.A. 50 728 -27 799 22 929

Telestar i EDC 58 451 58 451

NEOTEL 30 047 30 047

Długie Rozmowy S.A. 13 165 13 165

Pozostałe 4 730 4 730

razem wartość 275 384 -81 537 193 847

BILANS

w tys. PLN

W 2010 roku Spółka dominująca nabyła kontrolę nad Grupą Kapitałową Hyperion S.A. (32,19 % akcji Hyperion

S.A. na moment objęcia kontroli) oraz Grupą Kapitałową MIT Mobile Internet Technology S.A. (21,72 % akcji MIT

S.A. na moment objęcia kontroli oraz warranty subskrypcyjne na akcje MIT S.A., które w 2010 roku zostały

zamienione na akcje, w efekcie czego MNI S.A. posiadała na 31.12.2010 roku 65,6% akcji MIT S.A.).

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2010 roku ujawniono

informację, iż transakcje nabycia kontroli nad GK MIT S.A. i GK Hyperion S.A. zostały w 2010 roku rozliczone

wstępnie i ujęte w tym sprawozdaniu kwoty z tytułu przejęć miały zgodnie z zapisami MSSF 3 charakter

prowizoryczny. W 2011 roku w efekcie ostatecznego rozliczenia przejęć GK MIT S.A. i GK Hyperion S.A. ustalono

korekty prowizorycznych wartości ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2010 rok. Dokonane

korekty prowizorycznych wartości nie mają wpływu na wynik finansowy Grupy Kapitałowej MNI S.A. Korekty

prowizorycznych wartości wpłynęły na zmniejszenie kapitału własnego GK w kwocie 81.537 tys. PLN. Wpływ

dokonanych korekt wartości prowizorycznych na pozycje skonsolidowanego bilansu za 2010 rok przedstawiają

poniższe tabele:



GK MIT GK Hyperion

AKTYWA

I. Aktywa trwałe 17 955 47 123

1. Wartości niematerialne 8 672 448

2. Rzeczowe aktywa trwałe 1 472 45 508

3. Należności długoterminowe 276 103

4. Inwestycje długoterminowe 4 223 37

5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 312 1 027

II. Aktywa obrotowe 109 117 6 843

1. Zapasy 119 241

2. Należności krótkoterminowe 83 581 6 202

3. Prawo do otrzymania akcji 19 003

4. Inwestycje krótkoterminowe 6 414 400

A k t y w a   r a z e m 127 072 53 966

ZOBOWIĄZANIA

1. Rezerwy na zobowiązania 14 647 3 187

2. Zobowiązania długoterminowe 14 692 7 308

3. Zobowiązania krótkoterminowe 35 424 20 360

Zobowiązania   r a z e m 64 763 30 855

Wartość godziwa aktywów netto 62 309 23 111

Wartość firmy (+) / Zysk (-) 36 911 18 560

Zapłata za przejętą jednostkę: 99 220 41 671

Podmioty niekontrolujące:

Udziały niedające kontroli 33 900 16 037

Udziały niedające kontroli uwzględniające transakcję na aktywach netto 

MNI Premium* 81 531

Przejmujący:

Przekazana zapłata w tym: 65 320 25 634

Aktywa netto MNI Premium, które przeszły na niekontrolujących 47 631

* Do nabycia kontroli nad GK MIT S.A. doszło w drodze wymiany akcji MNI Premium S.A. na akcje

(warranty subskrypcyjne) MIT S.A. Z punktu widzenia GK MNI S.A. nabycie kontroli nad aktywami

netto MIT S.A. zostało rozliczone częściową utratą udziału w kapitale MNI Premium S.A. Wartość

aktywów netto MNI Premium S.A., które po transakcji przeszły na podmioty niekontrolujące wynosiła

47.631 tys. PLN. Łączna wartość początkowa udziałów niedających kontroli ujawniona w związku z

tą transakcją wynosi więc 81.531 kPLN i została określona jako przypadający na niekontrolujących

udział w wartości godziwej aktywów netto.

Spółka dominująca posiadała przed przejęciem pakiet akcji MIT S.A., które zostały wycenione na

datę przejęcia w wartości godziwej (na podstawie notowań giełdowych) na kwotę 17.689 tys. PLN.

Zysk z przeceny tych inwestycji do wartości godziwej wynosił 4.002 tys. PLN i został ujęty w wyniku

finansowym.

Nabycie kontroli nad GK Hyperion S.A. zostało przeprowadzone poprzez ogłoszenie przez spółkę

zależną MNI Telecom S.A. wezwania na zamianę akcji Hyperion S.A. na akcje MNI S.A. Po

dokonaniu transakcji zamiany i ich rozliczeniu MNI Telecom S.A. posiadała 26,77 % kapitału

zakładowego Hyperion S.A.. Do dnia nabycia kontroli MNI Telecom S.A. dokupiła dodatkowe akcje,

w efekcie czego udział w kapitale Hyperion na datę nabycia kontroli wynosił 32,19 %. 

Zakończona w 2011 roku wycena wartości godziwej zidentyfikowanych przez Grupę pozycji aktywów oraz

zobowiązań GK MIT oraz GK Hyperion przedstawia się następująco: 

Na podstawie dokonanych korekt wartości ustalonych prowizorycznie w 2010 roku Spółka dominująca ustaliła

ostatecznie wartość firmy z przejęcia GK MIT S.A. na kwotę 36.911 tys. PLN i GK Hyperion S.A. na kwotę

18.560 tys. PLN. Wykazana na dzień 31.12.2010 roku wartość firmy dot. GK Hyperion w kwocie 22.929 tys. PLN

obejmuje dodatkowo zwiększenia w kwocie 4.369 tys. PLN z tytułu nabyć przeprowadzonych przez GK Hyperion

po dacie jej wejścia do GK MNI. 

Wartość godziwa na dzień przejęcia:

w tys. PLN
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Informacja dodatkowa 
do Skonsolidowanego Sprawozdania  
Grupy Kapitałowej MNI za 2011 rok 

 

 
 

I. Informacje o Grupie 

Jednostką dominującą jest MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawia 8.  

Spółka została zarejestrowana dnia 23.03.2001r. w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorstw prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000003901. 

Przedmiotem działalności Spółki są usługi telekomunikacyjne PKD 6420.  

Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

W skład Grupy Kapitałowej MNI wchodzą następujące podmioty: 

 

Podmioty zależne objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym: 

    Jednostki Grupy Kapitałowej MNI: 

1. MNI S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawia 8  (zarejestrowana dnia w Krajowym Rejestrze 
Przedsiębiorstw prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000003901). 

2. MNI Telecom (d. Telefonia Pilicka) S.A. z siedzibą w Radomiu (zarejestrowana pod numerem KRS 
0000301616 przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) - 
usługi telekomunikacyjne - 100% udziałów. 

3. Długie Rozmowy S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana  pod numerem 0000091015 KRS przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ) – 
usługi telekomunikacyjne  z siedzibą w Warszawie 100 % udziałów. 

4. Expro Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (zarejestrowana pod numerem KRS 0000018416 przez Sąd 
Rejonowy  w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) – transmisja danych i 
teleinformatyka – 95,10% udziałów. 

5. Teleprojekt Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000003240 przez Sąd 
Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) – telekomunikacja - 100% 

udziałów. 

6. Powszechna Agencja Internet PAI S.A. z siedzibą w Łodzi (zarejestrowana pod numerem KRS 0000064641 
przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) – transmisja danych i 
teleinformatyka - 56% udziałów. 

7. Hyperion Wschód Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000024736 przez Sąd 
Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) – transmisja danych i 
teleinformatyka  - 97,96% udziałów. 

8. Stream Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000010468 
przez Sąd  Rejonowy w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) – świadczenie 
usług telewizji kablowej i telekomunikacyjnych - 70% udziałów. 

9. Stream Investment Sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000045164 przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego)-100% 
udziałów. 

 

 

 



Grupa Kapitałowa MNI 
Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta 

za  2011 roku zakończone 31 grudnia  2011 r. 

 2 

 

Jednostki Grupy Kapitałowej MIT – na dzień 31.12.2011r. MNI S.A. posiada 62,5 % udziału w Grupie 
Kapitałowej MIT SA 

      1.    MIT S.A. (dawniej PPWK S.A.)  z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana  pod numerem 0000011784 KRS 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy - Rejestrowy Krajowego Rejestru 
Sądowego) pozostała działalność wydawnicza.  

      2.    EL.2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana  pod numerem 0000123777 KRS przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) – usługi związane z  
transmisją danych za pośrednictwem telefonii mobilnej.  

    3.   Navigo Sp. z  o. o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana  pod numerem 0000106598  przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) – działalność w zakresie 
inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.  

 4.    MNI Premium S.A. (dawniej Legion Polska Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem 

KRS 0000292045 przez Sąd Rejonowy  w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
w dniu 31.10.2007r. – Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą „MNI Premium Sp. z o.o.) 
- usługi medialne i telekomunikacyjne usługi dodane. 

5.   Scientific Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zarejestrowana  pod numerem 0000101211 przez Sąd   
Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)– usługi w zakresie 
przetwarzania danych. 

6.   Lark Europe Sp. z o.o. z siedzibę w Łomiankach (zarejestrowana pod numerem KRS 0000374323 przez Sąd  
Rejonowy  dla  m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) – 
sprzedaż  hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego.  

 

 

Jednostki Grupy Kapitałowej Hyperion na dzień 31.12.2011 r. MNI S.A. posiada 32,99 % udziału w 

Grupie Kapitałowej Hyperion 

 

1. Hyperion S.A. z siedzibą w z siedzibą w Katowicach  (zarejestrowana pod numerem KRS 0000250606 przez 
Sąd Rejonowy  w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) – Do 31 marca 2011 
roku podstawowym przedmiotem działalności Spółki HYPERION S.A. było świadczenie usług dostępu do 
Internetu za pomocą własnej, szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej. Od kwietnia 2011 roku 
działalność telekomunikacyjna Spółki została przeniesiona do powiązanej spółki MNI Telecom. Od kwietnia 
2011 roku Spółka działa na rynku multimedialnym.  

2. Telestar S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000309370 przez Sąd Rejonowy 
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) – usługi 
medialne.  

3. Euro Digital Corporation Limited z siedzibą w Londynie (zarejestrowana pod numerem 40070096 przez   
COMPANIES HOUSE w dniu 2.06.2000r) - usługi medialne – 100 % udziałów (spółka zakupiona przez 
Telestar Sp. z o.o.). 

 

Podmioty zależne nieobjęte konsolidacją  

–  nieistotność danych  

      1.    MNI Mobile S.A. (d. OSS S.A.) z siedzibą w Warszawie  zarejestrowana pod  numerem KRS 0000090111 
przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) – 
telekomunikacja  - 100 % udziałów .  

      2.   Premier Telcom Limited  z siedzibą w Londynie zarejestrowana pod numerem 3303690 przez COMPANIES 
HOUSE w dniu 17.01.1997r. – holding – 100% udziałów.  

      3.   First Class S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana  pod numerem 0000154737 KRS przez Sąd Rejonowy 
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)– usługi turystyczne 11,34 % 

udziałów. 

       4. Mobile Entertainment Company Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (zarejestrowana  pod numerem 0000300230     
KRS  przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) – 
usługi telekomunikacyjne  - 100% udziałów. 
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       5.   DRW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zarejestrowana  pod numerem 0000338550 przez Sąd Rejonowy w 
Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego )– usługi windykacyjne  100 % udziałów. 

 6.  Ramtel Sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000210480 przez Sąd      
Rejonowy w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – działalność 
telekomunikacyjna pozostała - 100  % udziałów. 

 7.  Stream Service Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zarejestrowana pod numerem KRS 0000336711  - usługi   
serwisowe i instalacyjne. 

       8.  Mobini SA. z siedzibą w Warszawie zarejestrowana pod numerem KRS 0000363839 przez Sąd  Rejonowy  dla  
m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego –  rozwój i promocja 
usług dodanych (VAS) na urządzenia mobilne. 

    9.  Netshops Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu zarejestrowana pod numerem KRS 0000302069 przez Sąd   
ejonowy  dla  m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego –  
rozwijanie i prowadzenie sieci sklepów internetowych  – 100% udziałów. 

 
Podmiot stowarzyszony:   

1.  CDIALOGUES LIMITED z siedzibą w Nikozji, zarejestrowana pod numerem HE 286613 w Ministerstwie Handlu, 
Przemysłu i Turystyki Departament Rejestru Spółek i Syndyków Mas Upadłościowych - usługi związane z  
transmisją danych za pośrednictwem telefonii mobilnej.- 39,33% udziałów – konsolidowany metodą praw 
własności. 

      2.   Mappa Sp. z o.o. w likwidacji – podmiot stowarzyszony (50% udziałów). 
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a b c d e f g h i j k l

1 MNI Telecom S.A.. Radom usługi telekomunikacyjne
jednostka 

zależna
19.12.2005 61 343 61 343 100,00 100,00

2 Długie Rozmowy S.A. Warszawa usługi telekomunikacyjne
jednostka 

zależna
1.10.2009 1 028 1 028 100,00 100,00

3 Stream Communicartions Sp. z o.o. Kraków
usługi medialne i 

telekomunikacyjne

jednostka 

zależna
01.04.2011 89 663 89 663 70,00 70,00

8 Telprojekt Sp. z o.o. Lublin
transmisja danych, 

teleinformatyka

jednostka 

zależna
01.04.2011 596 596 100,00 100,00

13 Hyperion Wschód Sp. z o.o. Kielce
transmisja danych, 

teleinformatyka

jednostka 

zależna
01.04.2011 4 972 4 972 97,96 97,96

14 Expro Sp z o.o. Katowice
transmisja danych, 

teleinformatyka

jednostka 

zależna
01.04.2011 2 765 2 765 95,10 95,10

15 PAI S.A. Łódź
transmisja danych, 

teleinformatyka

jednostka 

zależna
01.04.2011 2 278 2 278 56,00 56,00

16 GK MIT S.A. (d.PPWK S.A.) Warszawa usługi medialne
jednostka 

zależna
01.01.2010 184 912 134 409 50 503 62,50 62,50

17 GK Hyperion S.A. Katowice usługi telekomunikacyjna
jednostka 

zależna
01.04.2010 27 663 18 366 9 297 32,99 32,99

18 Stream Investment Sp. z o.o. Warszawa
usługi medialne i 

telekomunikacyjne

jednostka 

zależna
01.04.2010 10 605 10 605 100,00 100,00

385 825 152 775 233 050

JEDNOSTKI ZALEŻNE OBJĘTE KONSOLIDACJĄ NA DZIEŃ 30.06.2011

Lp.
nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy 

prawnej
siedziba

przedmiot 

przedsiębiorstwa

charakter 

powiązania 

(jed. zal., 

współzal., 

stow., z 

wyszczególnie

niem powiązań 

bezpośrednkic

h i pośrednich

data objęcia 

kontroli/wspó

łkontroli/uzys

kania 

znacznego 

wpływu  

wartość 

akcji/udziałów 

wg ceny 

nabycia  

tys.PLN 

odpisy 

aktualizujące 

wartość 

(razem)  

tys.PLN

wartość 

bilansowa 

akcji/ 

udziałów  

tys.PLN

procent 

posiadanego 

kapitału 

zakładowego

udział w 

ogólnej 

liczbie 

głosów na 

walnym 

zgromadzeni

u

Razem wartość przed wyłączeniami konsolidacyjnymi

wycena 

wartości 

(razem)  

tys.PLN
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a b c d e f g h i j k l

1 Mobini S.A. Warszawa
Rozwój i promocja usług 

dodanych (VAS) na 

urządzenia mobilne

jednostka 

zależna
15.02.2011 1 260 -947 313 20 20

2 Netshops Sp. z o.o. Macierzysz

rozwijanie i prowadzenie 

sieci sklepów 

internetowych

jednostka 

zależna
10.05.2011 4 245 4 245 100,00 100,00

3 Ramtel Sp. z o.o. Kraków usługi telekomunikacyjne
jednostka 

zależna
27.08.2010 1 407 1 407 100,00 100,00

4 MNI Mobile S.A. Warszawa usługi telekomunikacyjne
jednostka 

zależna
24.04.2006 18 101 18 101 100,00 100,00

5 Mobile Entertainment Company Sp. z o.o. Warszawa usługi telekomunikacyjne
jednostka 

zależna 31.12.2009
1 500 1 500 100,00 100,00

6 DRW Sp. z o.o. Warszawa usługi windykacyjne
jednostka 

zależna 11.02.2010
252 252 100,00 100,00

7 Stream Service Sp. z o.o. Kraków
usługi serwisowe i 

instalacyjne

jednostka 

zależna
31.12.2010 5 5 100,00 100,00

8 First Class S.A. Warszawa usługi turystyczne
jednostka 

zależna 23.09.2008
3 939 3 939

11,34 11,34

RAZEM 30 709 -947 29 762

Lp. a b c d f g h i j k l

1 CDIALOGUES Ltd. Nikozja

Świadczenie usług 

związanych z transmisją 

danych za 

pośrednictwem sieci 

telefoni mobilnej

jednostka 

stowarzyszona
23.05.2011 1 316 120 1 436 39,33 39,33

RAZEM 1 316 0 1 436

wycena 

wartości 

(razem)  

tys.PLN

UDZIAŁY/AKCJE W  JEDNOSTKACH STOWARZYSZONYCH  NA DZIEŃ 31.12.2011

JEDNOSTKI ZALEŻNE NIE OBJĘTE KONSOLIDACJĄ NA DZIEŃ 31.12.2011

Lp.
nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy 

prawnej
siedziba

przedmiot 

przedsiębiorstwa

charakter 

powiązania 

(jed. zal., 

współzal., 

stow., z 

wyszczególnie

niem powiązań 

bezpośrednkic

h i pośrednich

data objęcia 

kontroli/wspó

łkontroli/uzys

kania 

znacznego 

wpływu  

wartość 

akcji/udziałów 

wg ceny 

nabycia  

tys.PLN 

odpisy 

aktualizujące 

wartość 

(razem)  

tys.PLN

wartość 

bilansowa 

akcji/ 

udziałów  

tys.PLN

procent 

posiadanego 

kapitału 

zakładowego

udział w 

ogólnej 

liczbie 

głosów na 

walnym 

zgromadzeni

u

 



Grupa Kapitałowa MNI 
Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta 

za  2011 rok zakończony 31 grudnia  2011 r. 

 6 

 

Zmiany w strukturze Grupy MNI  
 
W  związku ze zmianą profilu działalności Hyperion S.A. oraz w celu konsolidacji aktywów telekomunikacyjnych 
Grupy Kapitałowej MNI w ramach jednego podmiotu tj. MNI Telecom S.A., spółka MNI Telecom S.A. zawarła ze 
spółką Hyperion S.A. umowę, zgodnie z którą MNI Telecom SA  nabyła od Hyperion S.A. aktywa służące do 
działalności telekomunikacyjnej. Podmiotowa umowa weszła w życie w z dniem 01 kwietnia 2011 roku. 
 
W związku z przeniesieniem aktywów telekomunikacyjnych Grupy Hyperion do MNI Telecom S.A. i zmianą profilu 
działalności, spółka Hyperion S.A. rozpoczęła wdrażanie nowej strategii, w ramach której skoncentruje się na 
dostarczaniu: 

 multimedialnych usług kontentowych: dedykowanych kanałów telewizyjnym, komercyjnych kanałów TV 
IPTV  (OTT – over-the-top TV),  

 dostępu do Internetu (mobilny i Wi-Fi) w oparciu o infrastrukturę spółek Grupy MNI, 

 dostępu do ofert kontentowych: e-booki, komercyjne przekazy multimedialne – filmy, programy 
sportowe itp. 

W ramach realizacji tej strategii spółka Hyperion S.A. nabyła dwie firmy: 

 w dniu 23 marca 2011r. Zarząd MNI SA zawarł z Hyperion S.A. umowę sprzedaży 100% udziałów w 
kapitale zakładowym spółki Telestar S.A. ( nadawcę ogólnopolskiego satelitarnego iTV oraz kilku 
programów rozrywkowych w Wielkiej Brytanii). Podmiotowa umowa weszła w życie w z dniem 01 
kwietnia 2011 roku, 

 w dniu 1 czerwca 2011 roku Zarząd Hyperion S.A. zawarł ze spółką LAPENA Consultants Limitem , spółką 
prawa cypryjskiego w Nikozji umowę zakupu 100% udziałów w kapitale zakładowym w spółce Lark 
Europe Sp.  z o. o. z siedzibą w Łomiankach (czołowego dostawcę elektroniki użytkowej (urządzeń do 
nawigacji GPS) w  Polsce pod marką LARK). 

 
Informacje o wartości aktywów i pasywów połączonych w najważniejsze kategorie Lark Europe Sp. z o.o. 
włączonej w 2011 roku do konsolidacji: 

 Pozycje bilansowe na dzień 30.06.2011 Lark Europe Sp. z  o.o.

AKTYWA

I. Aktywa trwałe 22 678

1. Wartości niematerialne 7 068

2. Wartość firmy 13 745

3. Rzeczowe aktywa trwałe 1 724

4. Inwestycje długoterminowe 0

II. Aktywa obrotowe 8 847

1. Zapasy 3 555

2. Należności krótkoterminowe 5 272

3. Inwestycje krótkoterminowe 20

A k t y w a   r a z e m 31 525

PASYWA

I. Kapitał własny razem 17 228

1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom 

jednostki dominującej
17 228

1. Kapitał zakładowy 16 664

2. Zysk (strata) netto 564

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 297

1. Zobowiązania długoterminowe 895

2. Zobowiązania krótkoterminowe 12 613

P a s y w a   r a z e m 31 525

Przychody netto zesprzedazy produktów, 

materiałów i towarów w okresie konsolidacji 3 240

tys.PLN

 
 
W dniu miesiącu kwietniu 2011  roku została zawarta umowa zamiany udziałów, w której MNI Telecom S.A. 
przenosi na Spółkę Allmerio Consultancy Limited z siedzibą w Nikozji 7,27% udziału w kapitale zakładowym 
Stream Communications Sp. z o.o. w zamian za 100% udziałów Spółki Stream Investmentment z siedzibą w 
Warszawie. 

Informacje o wartości aktywów i pasywów połączonych w najważniejsze kategorie Strem Investment Sp. z o.o. 
włączonej w 2011 roku do konsolidacji: 
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  tys.PLN 

 Pozycje bilansowe na dzień 30.06.2011 
Stream Investment Sp. 

z  o.o. 

AKTYWA   

I. Aktywa trwałe 3 756 

1. Rzeczowe aktywa trwałe 3 756 

II. Aktywa obrotowe 200 

1. Należności krótkoterminowe 181 

2. Inwestycje krótkoterminowe 2 

3. Aktywa zakwalifikowane jako przeznaczone do 
sprzedaży 

17 

A k t y w a   r a z e m 3 956 

PASYWA   

I. Kapitał własny razem 3 711 

1. Kapitał własny przypadający 
akcjonariuszom jednostki dominującej 

3 711 

1. Kapitał zakładowy 12 240 

2. Zysk (strata) z lat ubiegłych -8 184 

3. Zysk (strata) netto -345 

II. Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 

245 

2. Zobowiązania krótkoterminowe 195 

4. Rezerwy krótkoterminowe 50 

P a s y w a   r a z e m 3 956 

    

Przychody netto zesprzedazy produktów, 
materiałów i towarów w okresie 
konsolidacji 80 

 

W dniu 23 maja 2011 roku Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. podpisał umowę przystąpienia, jako 50% 
akcjonariusz, do Spółki CDIALOGUES z siedzibą w Nikozji na Cyprze. Na dzień sporządzenia sprawozdania Grupa 
Kapitałowa MIT posiadała 39,33% w kapitale spółki. 

Informacje o wartości aktywów i pasywów połączonych w najważniejsze kategorie spółki stowarzyszonej 
CDIALOGUES Limited  

w tys PLN

Pozycje bilansowe na dzień 30.06.2011 CDIALOGUES  Ltd.

AKTYWA

I. Aktywa trwałe 67

1. Wartości niematerialne 4

2. Należności długoterminowe 63

II. Aktywa obrotowe 1 818

1. Inwestycje krótkoterminowe 1 814

1.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 814

A k t y w a   r a z e m 1 885

PASYWA

I. Kapitał własny razem 1 881

1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 881

1.1. Kapitał zakładowy 1 993

1.8. Zysk (strata) netto -112

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4

3. Zobowiązania krótkoterminowe 4

P a s y w a   r a z e m 1 885

Przychody ze sprzedazy 0  

 

W dniu 28 grudnia 2011r. Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A zawarł z Hyperion SA umowę nabycia 
100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Lark Europe Sp. z o.o. w siedzibą w Łomiankach. 
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Informacje o wartości aktywów i pasywów połączonych w najważniejsze kategorie Lark Europe Sp. z o.o. 
włączonych w IV kw.2011 roku do konsolidacji: 

 

Lark Europe Sp. z o.o. w tys.PLN

 Pozycje bilansowe na dzień 31.12.2011 31.12.2011

AKTYWA

I. Aktywa trwałe 21 693

1. Wartości niematerialne 7 400

2. Wartość firmy 12 113

3. Rzeczowe aktywa trwałe 302

5. Inwestycje długoterminowe 1 609

6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 269

II. Aktywa obrotowe 12 853

1. Zapasy 3 804

2. Należności krótkoterminowe 8 429

3. Inwestycje krótkoterminowe 620

4. Aktywa zakwalifikowane jako przeznaczone do sprzedaży

A k t y w a   r a z e m 34 546

PASYWA

I. Kapitał własny razem 17 969

1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 17 969

1.1. Kapitał zakładowy 16 664

1.8. Zysk (strata) netto 1 305

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16 577

1. Rezerwy na zobowiązania 898

2. Zobowiązania długoterminowe 872

3. Zobowiązania krótkoterminowe 14 807

P a s y w a   r a z e m 34 546

Przychody netto ze sprzedazy produktów, materiałów i towarów w okresie 

konsolidacji 38 754  

 

Rozliczenie nabycia Lark Europe Sp. z o.o. przez MIT Mobile Internet Technology S.A. nie zostało na dzień 31 
grudnia 2011 roku zakończone, w związku z tym (zgodnie z MSSF 3 pkt 45)  Zarząd Jednostki Dominującej 
zaprezentował w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym tymczasowe  wartości pozycji, których rozliczenie 
nie zostało zakończone. Rozliczenie nabycia Lark Europe zostało przeprowadzone prowizorycznie 

 

II. Ważniejsze zasady sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitałowej MNI  

 
Podstawowe zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia załączonego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego przedstawiono poniżej:  

Podstawy sporządzania sprawozdania 

 
Grupa Hyperion S.A. sporządziła załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w 
formie rozporządzeń Komisji Europejskiej według stanu obowiązującego na dzień 31.12.2011 roku. 

Do dnia sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały opublikowane nowe lub 

znowelizowane standardy i interpretacje, obowiązujące dla okresów rocznych następujących po 2011 roku: 
 MSSF 9 „Instrumenty finansowe: klasyfikacja i wycena” - data wejścia w życie: okresy roczne 

rozpoczynające się 1 stycznia 2015 lub później (standard nie zaakceptowany przez Komisję Europejską). 
Nowy standard ma docelowo zastąpić obecny MSR 39. Opublikowana dotychczas część MSSF 9 zawiera 
regulacje dotyczące klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych, klasyfikacji i wyceny zobowiązań 
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finansowych oraz usuwania z bilansu aktywów i zobowiązań finansowych. Grupa jest w trakcie oceny 
wpływu tej zmiany na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

 MSSF 7 (zmiana) „Instrumenty finansowe: ujawnienia” - data wejścia w życie: okresy roczne 
rozpoczynające się 1 lipca 2011 lub później (zmiana zaakceptowana przez Komisję Europejską). Zmiana 
wprowadza dodatkowe ujawnienia dotyczące transferu aktywów finansowych, zarówno tych, które 
skutkują usunięciem z bilansu, jak i tych, które powodują powstanie odpowiadającego im zobowiązania. 
Zmiana nie będzie miała istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

 MSSF 1 (zmiana) „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” - data wejścia w życie: okresy roczne 
rozpoczynające się 1 lipca 2011 lub później (zmiana nie zaakceptowana przez Komisję Europejską). 
Dotychczas MSSF 1 uzależniał możliwość skorzystania z niektórych zwolnień i wyłączeń od faktu, czy 
transakcja nastąpiła przed czy po 1 stycznia 2004 roku. Zmiana MSSF 1 dotyczy zastąpienia tej daty 
dniem przejścia na MSSF. Ponadto wprowadzono zmiany zasad postępowania w przypadku, gdy 
jednostka działała w okresie ostrej hiperinflacji, kiedy nie były osiągalne wskaźniki cen oraz nie istniała 
stabilna waluta obca. Zmiany nie mają wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

 MSR 12 (zmiana) „Podatek dochodowy” - data wejścia w życie: okresy roczne rozpoczynające się 

1 stycznia 2012 lub później (zmiana nie zaakceptowana przez Komisję Europejską). Zmieniony standard 
reguluje, w jaki sposób kalkulować podatek odroczony w przypadkach, gdy prawo podatkowe odmiennie 
traktuje odzyskanie wartości nieruchomości inwestycyjnej poprzez jej wykorzystanie (czynsze) i zbycie, a 
jednostka nie ma planów co do jej zbycia. Zmiana MSR 12 powoduje wycofanie interpretacji SKI 12, 
ponieważ jej regulacje zostały włączone do standardu. Zmiana nie będzie miała istotnego wpływu na 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

 MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” - data wejścia w życie: okresy roczne 
rozpoczynające się 1 stycznia 2013 lub później (standard nie zaakceptowany przez Komisję Europejską). 
Nowy standard zastępuje większą część MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania 
finansowe”. MSSF 10 wprowadza nową definicję kontroli, jednak zasady i procedury konsolidacji nie 
ulegają zmianie. W ocenie Grupy zmiany mogą mieć wpływ w odniesieniu do jednostek, dla których 
według dotychczasowych regulacji obowiązek konsolidacji nie był jednoznaczny. Grupa jest w trakcie 
oszacowywania wpływu nowych regulacji. 

 MSSF 11 „Wspólne umowy” - data wejścia w życie: okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2013 lub 
później (standard nie zaakceptowany przez Komisję Europejską). MSSF 11 zastępuje MSR 31 „Udziały we 

wspólnych przedsięwzięciach”. W nowym standardzie podejście księgowe do wspólnej umowy wynika z 
jej treści ekonomicznej tj. praw i obowiązków stron. Ponadto MSSF 11 usuwa możliwość rozliczania 
inwestycji we wspólne przedsięwzięcia za pomocą konsolidacji proporcjonalnej. Z chwilą wejścia w życie 
nowego MSSF 11 jedynym dozwolonym podejściem będzie rozliczanie inwestycji metodą praw własności, 
w sposób aktualnie stosowany dla jednostek stowarzyszonych. W ocenie Grupy nowy standard może 
mieć wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Grupa jest w trakcie oszacowywania wpływu 
nowych regulacji. 

 MSSF 12 „Ujawnianie informacji o zaangażowaniu w innych jednostkach” - data wejścia w życie: okresy 
roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2013 lub później (standard nie zaakceptowany przez Komisję 
Europejską). Nowy MSSF 12 określa wymogi dotyczące ujawniania informacji o konsolidowanych i 
niekonsolidowanych jednostkach, w których podmiot sporządzający sprawozdanie posiada znaczące 
zaangażowanie. Pozwoli to inwestorom na ocenę ryzyka, na które narażony jest podmiot tworzący  
jednostki specjalnego przeznaczenia i inne podobne struktury. W ocenie Grupy standard wpłynie na 
rozszerzenie ujawnień prezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 

 MSR 27 (zmiana) „Jednostkowe sprawozdania finansowe” oraz MSR 28 (zmiana) „Inwestycje w 

jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” - data wejścia w życie: okresy roczne 
rozpoczynające się 1 stycznia 2013 lub później (zmiany nie zaakceptowane przez Komisję Europejską). 
Zmiany MSR 27 i 28 są konsekwencją wprowadzenia MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12. MSR 27 będzie 
dotyczył wyłącznie jednostkowych sprawozdań finansowych, natomiast MSR 28 obejmie swym zakresem 
inwestycje we wspólne przedsięwzięcia. 

 MSSF 13 „Wycena w wartości godziwej” - data wejścia w życie: okresy roczne rozpoczynające się 
1 stycznia 2013 lub później (standard nie zaakceptowany przez Komisję Europejską). Nowy standard 
ujednolica pojęcie wartości godziwej we wszystkich MSSF i MSR i wprowadza wspólne wskazówki i 
zasady, które do tej pory były rozproszone w różnych standardach. Zmiana nie będzie miała istotnego 
wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

 MSR 19 (zmiana) „Świadczenia pracownicze” -  data wejścia w życie: okresy roczne rozpoczynające się 
1 stycznia 2013 lub później (zmiana nie zaakceptowana przez Komisję Europejską). Dokument 
wprowadza kilka zmian, z czego najważniejsze dotyczą programów określonych świadczeń: likwidacja 
metody „korytarzowej” oraz prezentacja skutków ponownej wyceny w pozostałych dochodach 
całkowitych. Zmiana nie ma wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

 MSR 1 (zmiana) „Prezentacja sprawozdań finansowych” - data wejścia w życie: okresy roczne 
rozpoczynające się 1 lipca 2012 lub później (zmiana nie zaakceptowana przez Komisję Europejską). 
Zmieniono wymóg prezentacji innych dochodów całkowitych. Według poprawionego MSR 1 elementy 
innych dochodów całkowitych należy grupować w dwa zbiory: 
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o elementy, które w późniejszym terminie zostaną przeklasyfikowane do wyniku finansowego (np. 
skutki wyceny instrumentów zabezpieczających) oraz  

o elementy, które nie będą podlegały przeklasyfikowaniu do wyniku (np. wycena środków 
trwałych do wartości godziwej, która ujmowana jest następnie w zyskach zatrzymanych z 
pominięciem wyniku). 

Zmiana MSR 1 wpłynie na zakres ujawnień prezentowany w skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym. Zmiana pozostaje bez wpływu na ujmowanie i wycenę innych dochodów całkowitych. 

 KIMSF 20 „Koszty odkrywania warstw w kopalniach odkrywkowych” - data wejścia w życie: okresy 
roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2013 lub później (interpretacja nie zaakceptowana przez Komisję 
Europejską). Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej opublikował 
interpretację, która dotyczy podejścia księgowego do kosztów ponoszonych w kopalniach odkrywkowych 
w celu uzyskania dostępu do coraz głębszych pokładów rudy. Zgodnie z interpretacją koszty te należy 
aktywować w podziale na zapas (w części przypadającej na wydobytą przy okazji rudę) i aktywa trwałe 
(w części przypadającej na uzyskanie dostępu do głębszych pokładów). W ocenie Grupy zmiana nie 
będzie miała istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

 MSR 32 (zmiana) „Instrumenty finansowe: prezentacja” - data wejścia w życie: okresy roczne 
rozpoczynające się 1 stycznia 2014 lub później (zmiana nie zaakceptowana przez Komisję Europejską). 
Zmiana do MSR 32 wprowadza szczegółowe objaśnienie stosowania warunków dotyczących 
prezentowania aktywów i zobowiązań finansowych w kwotach netto. Zmiana nie będzie miała istotnego 
wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 
 

Grupa zamierza wdrożyć powyższe regulacje w terminach przewidzianych do zastosowania przez standardy lub 
interpretacje. 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. 

Dane porównywalne obejmują ten sam okres sprawozdawczy 2010 roku tj. od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.  

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej jednostki 
dominującej oraz jednostek zależnych objętych konsolidacją  w dającej się przewidzieć przyszłości. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, z 

wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych oraz aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, które są 
wyceniane według wartości godziwej. 

Niektóre dane porównawcze zostały przeklasyfikowane w celu dostosowania ich do formatu prezentacji, który 
obowiązuje w okresie bieżącym. 

Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga od Zarządu profesjonalnych osądów, 
szacunków i założeń, które mają wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane wartości aktywów, pasywów, 
przychodów oraz kosztów. Szacunki oraz związane z nimi założenia opierają się na doświadczeniu historycznym 
oraz innych czynnikach, które są uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki dają podstawę 
profesjonalnego osądu, co do wartości bilansowej aktywów i zobowiązań, która nie wynika bezpośrednio z innych 
źródeł. Faktyczna wartość może różnić się od wartości szacowanej. 

Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest 
rozpoznawana w okresie, w którym została ona dokonana. 

Zmiana stosowanych zasad (polityki) rachunkowości 

W 2011 roku rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2011 roku w Grupie Kapitałowej nie nastąpiły zmiany w 
stosowanych zasadach zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, mogące mieć 
wpływ na sprawozdawczość Grupy.  

Waluta sprawozdawcza 

Dane finansowe zawarte w załączonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zostały wyrażone w polskich 
złotych (PLN), który jest walutą stosowaną przez Grupę dla celów wyceny i prezentacji. Dane prezentowane w 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zaokrąglone są do pełnych tysięcy złotych. 

Zasady konsolidacji 

Jednostki zależne 

Jednostki zależne Grupy MNI tj. jednostki, w których Grupa posiada więcej niż połowę głosów na walnym 

zgromadzeniu akcjonariuszy lub w jakikolwiek inny sposób posiada zdolność kierowania ich polityką finansową i 
operacyjną, są konsolidowane. Konsolidacją objęte są wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, 
mające istotny wpływ na działalność Grupy Kapitałowej. 
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W celu stwierdzenia, czy Grupa sprawuje kontrolę nad daną jednostką uwzględnia się również istnienie i wpływ 
potencjalnych głosów, które mogą być wykonywane na Walnym Zgromadzeniu takiej jednostki. 

Jednostki zależne podlegają konsolidacji w okresie od dnia objęcia nad nimi kontroli przez Grupę do dnia ustania 
tej kontroli. Nabycie jednostek zależnych rozliczane jest metodą nabycia. Cena nabycia obejmuje wartość godziwą 
przejętych aktywów, wyemitowane akcje lub zobowiązania zaciągnięte na dzień nabycia oraz koszty bezpośrednio 
związane z transakcją nabycia. Nadwyżka ceny nabycia nad wartością godziwą przejętych aktywów jednostki 
zależnej ujmowana jest jako wartość firmy. Transakcje wewnątrz grupowe, salda oraz niezrealizowane 
zyski/straty na transakcjach między spółkami Grupy są eliminowane podczas konsolidacji. W razie konieczności, 
zasady rachunkowości jednostek zależnych modyfikuje się w celu zapewnienia ich spójności z zasadami (polityką) 
rachunkowości Grupy.  

Udziały finansowe w podmiotach zależnych w jednostkowym sprawozdaniu wyceniane są wg ceny nabycia, w 
sprawozdaniu skonsolidowanym inwestycje w podmioty zależne podlegają wyłączeniu. 

Nadwyżka ceny nabycia powyżej wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania aktywów netto podmiotu 
zależnego na dzień nabycia jest ujmowana jako wartość firmy z konsolidacji i podlega testowi na utratę wartości. 

W przypadku, gdy cena nabycia jest niższa od wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania aktywów netto 
podmiotu zależnego na dzień nabycia, różnica ujmowana jest jako zysk w rachunku zysków i strat. 

Wartość firmy 

Wartość firmy powstała przy nabyciu stanowi nadwyżkę ceny nabycia nad wartością godziwą udziału Grupy w 
możliwych do zidentyfikowania aktywach netto jednostki zależnej na dzień nabycia. Wartość firmy powstała przy 
nabyciu jednostek zależnych jest ujmowana w aktywach trwałych bilansu jako oddzielna pozycja.  

Wartość firmy powstała w wyniku transakcji nabycia dokonanych po 31 marca 2004 roku nie jest amortyzowana 
zgodnie z MSSF 3 „Połączenie jednostek gospodarczych”. Wartość firmy z konsolidacji, która powstała przed 31 
marca 2004 r., nie jest amortyzowana po 1 stycznia 2005 roku. 

Na dzień nabycia, wartość firmy jest alokowana na każdy ośrodek wypracowujący środki pieniężne, Odpis 
aktualizujący wartości firmy jest ustalany w drodze oceny wartości odzyskiwalnej ośrodka wypracowującego 

środki pieniężne, którego wartość firmy dotyczy. Utrata wartości firmy następuje wtedy, gdy wartość 
odzyskiwalna ośrodka wypracowującego środki pieniężne jest mniejsza od jego wartości bilansowej. Jeżeli 
wartość firmy stanowi część ośrodka wypracowującego środki pieniężne i jeżeli część działalności tego ośrodka 
zostanie sprzedana, wówczas wartość firmy dotycząca sprzedanej części ośrodka wypracowującego środki 
pieniężne jest ujmowana w wartości bilansowej uwzględnianej przy obliczaniu zysku lub straty na sprzedaży 
części ośrodka wypracowującego środki pieniężne. Wartość firmy sprzedana w w/w. sposób jest wyceniana na 
podstawie względnych wartości (relative values) części sprzedanej i zatrzymanej ośrodka wypracowującego środki 
pieniężne. 

Wartość firmy jest poddawana testom na utratę wartości przynajmniej raz do roku. Odpisy aktualizacyjne z tytułu 
trwałej utraty wartości ujmowane są w pozostałych kosztach operacyjnych. 

Jeżeli udział w nabywanych aktywach, pasywach i zobowiązaniach pozabilansowych przekracza koszt nabycia 
jednostki, Grupa: 

 Dokonuje ponownej wyceny identyfikowalnych aktywów, pasywów i zobowiązań pozabilansowych w 

nabywanej jednostce a także koszt nabycia; 

 Rozpoznaje w rachunku zysków i strat nadwyżkę pozostałą po ponownej wycenie. 

W 2010 roku Grupa przeprowadziła test na utratę wartości, który nie wykazał potrzeby dokonywania odpisów 
aktualizacyjnych.  

Sprzedaż jednostek zależnych  

Zysk/strata na sprzedaży jednostki zależnej obejmuje wartość bilansową wartości firmy zbywanej jednostki. 

Ewentualne zyski/straty wynikające z rozwodnienia akcji/udziałów w jednostkach zależnych rozpoznawane są w 
rachunku zysków i strat okresu, w którym miała miejsce sprzedaż. 

Rzeczowe aktywa trwałe 

a) własne składniki rzeczowych aktywów trwałych 

Rzeczowe aktywa trwałe są ujmowane według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne i odpisy z 
tytułu utraty wartości (z wyjątkiem gruntów). Po początkowym ujęciu, zwiększenia rzeczowych aktywów trwałych 
są wykazywane według ceny nabycia.  

W 2011 roku nie wystąpiły przeszacowania rzeczowych aktywów trwałych. 
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Koszty poniesione po wprowadzeniu rzeczowego aktywa trwałego do użytkowania, takie jak koszty remontu, 
konserwacji wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione, z wyjątkiem 
sytuacji, gdy cena nabycia lub koszt wytworzenia części składowej pozycji rzeczowych aktywów trwałych jest 
istotny w porównaniu z ceną nabycia lub kosztem wytworzenia całej pozycji. W takich przypadkach wartość ta 
zwiększa wartość rzeczowego aktywa i od tak wyliczonej wartości Spółka dokonuje amortyzacji.  

b) amortyzacja  

Składniki rzeczowego majątku trwałego, względnie ich istotne i odrębne części składowe amortyzowane są 
metodą liniową przez okres ekonomicznej użyteczności. Grunty nie są amortyzowane.  

Grupa MNI stosuje następujące stawki amortyzacyjne: 

Rodzaj środka trwałego Stawka amortyzacyjna   
   
Środki transportu  20 i 33%  
Komputery  30%  

Inwestycje w obcych obiektach  10%   
Budynki  10%  
Budowle 4 i 4,5%  
Maszyny drogowe 17 i 20%  
Urządzenia (grupa 6) 10%  
Urządzenia biurowe  20%  

c) Składniki rzeczowych aktywów trwałych użytkowane na podstawie umów leasingu. 

Umowy leasingu, w ramach których Spółka ponosi praktycznie całość ryzyka oraz czerpie  wszystkie korzyści 
wynikające z posiadania składników rzeczowych aktywów trwałych klasyfikowane są jako umowy leasingu 
finansowego. Rzeczowe aktywa trwałe nabyte w leasingu finansowym są wykazywane początkowo w wartości 
godziwej lub w bieżącej minimalnych opłat leasingowych, w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa, a  
następnie pomniejszane o odpisy amortyzacyjne oraz straty z tytułu utraty wartości. 

Rzeczowe aktywa trwałe w leasingu finansowym amortyzowane są przez okres leasingu, leasing lub okres 

ekonomicznej użyteczności w zależności od decyzji spółki co do okupu. 

Płatności z tytułu zawartych przez Spółki tworzące Grupę Kapitałową umów leasingu operacyjnego ujmowane są 
w rachunku zysków i strat w okresie trwania leasingu. 

d) środki trwałe w budowie 

Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich 
nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W ramach środków 
trwałych w budowie wykazywane są również materiały inwestycyjne. Środki trwałe w budowie nie są 
amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania. 

Jeżeli wystąpiły zdarzenia lub zaistniały okoliczności, które wskazują na to, że wartość bilansowa rzeczowych 
aktywów trwałych może nie być możliwa do odzyskania, dokonywany jest przegląd tych aktywów pod kątem 
ewentualnej utraty wartości. Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości jest ujmowany wtedy, gdy wartość 
bilansowa danego rzeczowego aktywa trwałego przewyższa jego wartość odzyskiwalną, która odpowiada cenie 
sprzedaży netto tego rzeczowego aktywa trwałego lub jego wartości użytkowej, zależnie od tego, która z nich jest 
wyższa. W celu ustalenia utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych są one klasyfikowane do najniższego 
poziomu, dla którego można zidentyfikować oddzielne przepływy pieniężne.  

Zysk/stratę na sprzedaży rzeczowego aktywa trwałego ustala się przez porównanie wpływów ze sprzedaży z jego 
wartością bilansową i ujmuje się per saldem w pozostałej działalności operacyjnej. 

Wartości niematerialne 

Po ujęciu początkowym, wartości niematerialne są wyceniane według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia 
pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne są amortyzowane 
liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich użytkowania. Amortyzacja według stawek 
podatkowych jest stosowana tylko w wypadkach, kiedy odpowiadają one ekonomicznemu okresowi życia aktywa. 
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji jest okresowo weryfikowana, nie rzadziej niż na koniec 
roku obrotowego, a ewentualna korekta odpisów amortyzacyjnych dokonywana jest w okresach następnych. 

Jeżeli wystąpiły zdarzenia lub zaistniały okoliczności, które wskazują na to, że wartość bilansowa wartości 

niematerialnych może nie być możliwa do odzyskania, dokonywany jest przegląd tych aktywów pod kątem 
ewentualnej utraty wartości. Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości jest ujmowany wtedy, gdy wartość 
bilansowa danego składnika wartości niematerialnych przewyższa jego wartość odzyskiwalną, która odpowiada 
cenie sprzedaży netto tej wartości niematerialnej lub jej wartości użytkowej, zależnie od tego, która z nich jest 
wyższa.  
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a) prace badawczo-rozwojowe 

Wydatki na prace badawcze są odpisywane w koszty w momencie ich poniesienia. Koszty zakończonych prac 
rozwojowych prowadzonych na własne potrzeby, które zostały poniesione przed rozpoczęciem produkcji lub 
zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych zaliczane są do wartości niematerialnych, jeżeli Grupa jest w 
stanie udowodnić: 

 możliwość, z technicznego punktu widzenia, ukończenia składnika wartości niematerialnych tak, aby nadawał 
się on do użytkowania lub sprzedaży, 

 zamiar ukończenia składnika wartości niematerialnych oraz jego użytkowania lub sprzedaży, 
 zdolność do użytkowania lub sprzedaży składnika wartości niematerialnych, 
 sposób, w jaki składnik wartości niematerialnych będzie wytwarzał prawdopodobne korzyści ekonomiczne. 

Między innymi, Grupa powinna udowodnić istnienie rynku na produkty powstające dzięki składnikowi wartości 
niematerialnych lub na sam składnik, lub – jeśli składnik ma być użytkowany przez jednostkę – użyteczność 
składnika wartości niematerialnych, 

 dostępność stosownych środków technicznych, finansowych i innych, które mają służyć ukończeniu prac 
rozwojowych oraz użytkowaniu lub sprzedaży składnika wartości niematerialnych, 

 możliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych, które można 
przyporządkować temu składnikowi wartości niematerialnych.  

Koszty prac rozwojowych, które nie spełniają powyższych kryteriów są odnoszone do rachunku zysków i strat w 
okresie, w którym zostały poniesione. 

Okres amortyzacji kosztów prac rozwojowych nie przekracza 5 lat. 

W okresie od 1.10.2010 do 31.01.2012 roku Spółka Navigo realizowała projekt pt. „Opracowanie i wdrożenie 
mobilnego systemu informacji multimedialnej, map, wsparcia turystycznego”. Projekt ten był realizowany w 
ramach Działania 1.4 – 4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

Projekt składał się z dwóch części: badawczej i wdrożeniowej. Pierwsza polegała na opracowaniu innowacyjnej 
platformy służącej do wymiany szeroko rozumianych informacji turystycznych w wyniku zastosowania szeregu 
badań rozwojowych i usług doradczych. Druga zaś na wdrożeniu wyników prac badawczych do komercyjnej 
działalności Wnioskodawcy. 

Celem projektu było opracowanie i wdrożenie na rynku 3 nowych produktów / usług mobilnych, a tym samym 
osiągnięcie innowacyjności produktowej w skali przedsiębiorstwa oraz podniesienie przewagi konkurencyjnej 
spółki na rynku krajowym i zagranicznym. Cel udało się zrealizować, a nowymi usługami Navigo są:  

1. Navigo GT - Aplikacja mapowo-turystyczno-nawigacyjna na urządzenia mobilne sprzęgnięta 

z rozbudowanymi „pakietami informacji turystycznych”. 

2. Classifieds czyli interaktywny, mobilny system informacji handlowej z możliwością lokalizacji użytkownika 

i przekazywanie sprofilowanej geograficznie informacji. 

3. Multimedialny Marketing Mobilny (mobilny Ad-Serwer) czyli reklama na telefony komórkowe, z 

profilowaniem i lokalizacją geograficzną klientów. 

Całkowita wartość projektu wyniosła 24 258 140,00 PLN, całkowite wydatki kwalifikowane 19 680 100,00 PLN (w 
części badawczej – 10 200 100,00; we wdrożeniowej – 9 480 000,00). Poziom dofinansowania wyniósł 35% 
wydatków kwalifikowanych poniesionych w części badawczej i 40% we wdrożeniowej. Łączna kwota 

dofinansowania projektu ze źródeł publicznych wyniosła 7 362 035,00 PLN, z czego 3 570 035,00 PLN w części 
badawczej i 3 792 000,00 we wdrożeniowej. 

Część badawcza realizowana była w okresie 1.10.2010 – 31.07.2011, po którym nastąpiło wdrożenie trwające od 
1.08.2011 do 31.01.2012 roku. Projekt został terminowo i efektywnie zakończony. W chwili obecnej trwa 
procedura wypłaty ostatniej transzy zaliczki i końcowego jego rozliczenia.  

b) Oprogramowania 

Zakupione licencje i oprogramowania aktywuje się w wysokości kosztów poniesionych na ich zakup.  

c) amortyzacja 

Typowe stawki amortyzacji stosowane dla wartości niematerialnych wynoszą: 

 Stawka amortyzacyjna   
   

Zakupione licencje i oprogramowanie  50%  
Pozostałe wartości niematerialne 20%  

Wartości niematerialne nie podlegają przeszacowaniom. Grupa nie posiada żadnych aktywów o znacznej wartości o 
nieokreślonym okresie użytkowana. 
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Wartość firmy 

Wartość firmy powstała przy nabyciu stanowi nadwyżkę kosztu przejęcia nad wartością godziwą udziału Grupy w 
możliwych do zidentyfikowania aktywach netto przejętej jednostki zależnej na dzień przejęcia. Wartość firmy 
powstała przy nabyciu jednostek zależnych jest ujmowana  w aktywach trwałych bilansu jako oddzielna pozycja. 

Wartość firmy jest testowana corocznie pod kątem utraty wartości i wykazywana w bilansie wg kosztu 
pomniejszonego o skumulowane odpisy z tytułu utraty wartości. Zyski i straty ze zbycia jednostki uwzględniają 
wartość bilansową wartości firmy dotyczącą sprzedanej jednostki. 

Nieruchomości inwestycyjne 

Nieruchomości inwestycyjne nie występują. 

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 

Aktywa trwałe (grupy aktywów trwałych) są klasyfikowane przez Grupę jako przeznaczone do sprzedaży, jeżeli ich 

wartość bilansowa zostanie odzyskana przede wszystkim w wyniku transakcji sprzedaży a nie poprzez dalsze 
użytkowanie. Warunek ten uznaje się za spełniony wyłącznie wówczas, gdy składnik aktywów (grupa aktywów) 
jest dostępny w swoim obecnym stanie do natychmiastowej sprzedaży, z zachowaniem normalnych i zwyczajowo 
przyjętych warunków sprzedaży, a wystąpienie transakcji sprzedaży jest wysoce prawdopodobne w ciągu roku od 
momentu zmiany klasyfikacji.  
 
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży wyceniane są w niższej z dwóch wartości: 
wartości bilansowej lub wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. Niektóre aktywa trwałe zaklasyfikowane 
jako przeznaczone do sprzedaży, takie jak aktywa finansowe oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego, wyceniane są według tych samych zasad rachunkowości, jakie były stosowane przez Grupę przed 
zaklasyfikowaniem do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako 
przeznaczone do sprzedaży nie podlegają amortyzacji 

Aktywa finansowe 

Grupa MNI klasyfikuje posiadane aktywa finansowe do czterech kategorii:  

1. aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat,  
2. inwestycje utrzymywane do upływu terminu zapadalności, 
3. aktywa finansowe dostępne do sprzedaży,  
4. pożyczki i należności.  

Inwestycje, które zostały nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych 
zmian cen zaliczane są do aktywów wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat i 
prezentowane w aktywach obrotowych bilansu. . Do tej kategorii zaliczane są wszystkie instrumenty pochodne 
wykazywane w bilansie w odrębnej pozycji „Pochodne instrumenty finansowe”, za wyjątkiem pochodnych 
instrumentów zabezpieczających ujmowanych zgodnie z rachunkowością zabezpieczeń.   

Aktywa o określonym terminie zapadalności, które Grupa zamierza i może utrzymać do czasu, gdy staną się one 
zapadalne zaliczane są do inwestycji utrzymywanych do upływu terminu zapadalności (z wyłączeniem aktywów 
zaklasyfikowanych do pożyczek i należności) i prezentowane w aktywach trwałych bilansu chyba, że termin 
zapadalności tych aktywów przypada w ciągu 12 miesięcy od daty bilansowej. Aktywa, o nieokreślonym terminie 

zapadalności, które mogą być zbyte w odpowiedzi na zapotrzebowanie na środki lub w odpowiedzi na zmiany stóp 
procentowych zaliczane są do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży. Grupa prezentuje je  
w bilansie jako aktywa trwałe chyba, że kierownictwo wyraziło zamiar utrzymywania ich przez okres krótszy niż 
12 miesięcy od daty bilansowej lub zostaną upłynnione w celu pozyskania kapitału obrotowego. W takich 
sytuacjach prezentuje się je jako aktywa obrotowe W tej kategorii Grupa ujmuje obligacje i inne papiery dłużne 
utrzymywane do terminu wymagalności, wykazywane w bilansie w pozycji „Pozostałych aktywów finansowych”. 

Aktywa finansowe powstałe na skutek wydania drugiej stronie środków pieniężnych, towarów lub usług, inne niż 
pozyskane z zamiarem ich sprzedaży w krótkim terminie, klasyfikowane są jako kredyty i wierzytelności własne i 
prezentowane jako pożyczki i należności i prezentowane jako aktywa trwałe. Aktywa finansowe kwalifikowane do 
kategorii pożyczek i należności wykazywane są w bilansie jako:  

 aktywa długoterminowe w pozycji „Należności i pożyczki” oraz  
 aktywa krótkoterminowe w pozycjach „Pożyczki”, „Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

należności” oraz „Środki pieniężne i ich ekwiwalenty”. 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży to niebędące instrumentami pochodnymi aktywa finansowe, które 
zostały wyznaczone jako dostępne do sprzedaży lub nie kwalifikują się do żadnej z powyższych kategorii aktywów 
finansowych.  
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W tej kategorii Grupa ujmuje notowane obligacje nieutrzymywane do terminów wymagalności oraz akcje spółek 
innych niż spółki zależne lub stowarzyszone. Aktywa te w bilansie wykazywane są w pozycji „Pozostałych 
aktywów finansowych”.  

Nabycie i sprzedaż aktywów finansowych rozpoznawane są na dzień transakcji, tj. dzień, w którym Grupa 
zobowiązała się do nabycia lub sprzedaży aktywów. Cena nabycia zawiera opłaty transakcyjne. Koszt sprzedaży 
aktywów finansowych długoterminowych określany jest metodą średnioważoną. Aktywa finansowe wyceniane 
według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat oraz dostępne do sprzedaży wyceniane są według 
wartości godziwej. Inwestycje utrzymywane do upływu terminu zapadalności wyceniane są według 
zamortyzowanej ceny nabycia ustalanej metodą efektywnej stopy procentowej. Zrealizowane i niezrealizowane 
zyski i straty wynikające ze zmian wartości godziwej aktywów wycenianych według wartości godziwej przez 
rachunek zysków i strat ujmowane są w rachunku zysków i strat, zaś aktywów dostępnych do sprzedaży - 
bezpośrednio w kapitale własnym okresu, w którym powstały. Wartość godziwa inwestycji ustalana jest w 
odniesieniu do cen zakupu notowanych na giełdzie lub w oparciu o prognozowane przepływy pieniężne. Wartość 
godziwa kapitałowych papierów wartościowych spółek niepublicznych szacowana jest na podstawie właściwych 
wskaźników ceny do zysku i ceny do przepływów pieniężnych dostosowanych do specyfiki danego emitenta, lub 

ustalana przy zastosowaniu innych modeli wyceny. Instrumenty kapitałowe, dla których wartość godziwa nie 
może być ustalona w wiarygodny sposób wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy 
z tytułu utraty wartości. 

Zobowiązania finansowe 

Zobowiązania finansowe inne niż instrumenty pochodne zabezpieczające, wykazywane są w następujących 
pozycjach bilansu: 

 kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne, 
 leasing finansowy, 
 zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania oraz 
 pochodne instrumenty finansowe. 

Po początkowym ujęciu zobowiązania finansowe wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem 
metody efektywnej stopy procentowej, za wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu lub 
wyznaczonych jako wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat. Do kategorii zobowiązań 
finansowych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat Spółka zalicza instrumenty 
pochodne inne niż instrumenty zabezpieczające. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług 
wyceniane są w wartości wymagającej zapłaty ze względu na nieznaczące efekty dyskonta. 
Zyski i straty z wyceny zobowiązań finansowych ujmowane są w rachunku zysków i strat w działalności 
finansowej. 

Leasing 

Umowy leasingowe, w których znaczna część ryzyk i korzyści związanych z prawem własności składników 
rzeczowych aktywów trwałych pozostaje po stronie Grupy, klasyfikowane są jako leasing finansowy. Leasing 
finansowy ujmowany jest w księgach w kwocie wartości godziwej przedmiotu leasingu ustalonej na dzień 
rozpoczęcia leasingu lub w kwotach równych wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych, jeżeli jest ona 
niższa od wartości godziwej. Opłaty leasingowe rozdzielane są pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie 
niespłaconego salda zobowiązania w taki sposób, aby uzyskać stałą okresową stopę procentową w stosunku do 
niespłaconego salda zobowiązania. Zobowiązania z tytułu opłat leasingowych, pomniejszone o część odsetkową 
prezentowane są w zobowiązaniach długo- i krótkoterminowych. Część odsetkowa kosztu finansowego ujmowana 
jest w rachunku zysków i strat w okresie trwania leasingu. Środki trwałe używane na podstawie leasingu 
finansowego amortyzowane są przez okres będący krótszym z okresów: okresu użytkowania środka trwałego lub 
okresu leasingu, w przypadku, gdy nie jest planowany wykup. W pozostałych przypadkach środki trwałe w 
leasingu amortyzowane są przez okres ekonomicznej użyteczności tych środków trwałych. 

Umowy leasingowe, w których znaczna część ryzyk i korzyści związanych z prawem własności pozostaje po 
stronie leasingodawcy, klasyfikowane są przez Grupę jako leasing operacyjny. Płatności dokonane przez Grupę w 
ramach tych umów (po pomniejszeniu o ewentualne rabaty leasingodawcy) ujmowane są w rachunku zysków i 
strat przez okres leasingu. 

Zapasy  

Zapasy wykazywane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia.  
Koszt sprzedaży pojedynczej jednostki zapasu określany jest według metody FIFO. 
Wszystkie zapasy objęte są systematycznym przeglądem w zakresie ich przydatności i wartości rynkowej. W 
przypadkach stwierdzenia potrzeby aktualizacji wartości zapasów, dokonywany jest odpis aktualizujący ich 
wartość w stosownej wysokości. 
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Należności z tytułu dostaw i usług 

Krótkoterminowe należności handlowe i pozostałe są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty, o ile efekt 
naliczenia odsetek nie jest znaczący. W przeciwnym przypadku należności są ujmowane początkowo w ich 
wartości godziwej a następnie wyceniane wg zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy 
procentowej. Zgodnie z zasadą przyjętą przez Grupę Kapitałową, należności długoterminowe są wg SCN. Odpisy 
aktualizujące dokonywane są w ciężar kosztów w rachunku strat i zysków gdy okres upływu terminu płatności  
jest dłuższy niż 180 dni. 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, i zastrzeżone środki pieniężne 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ujmowane są w bilansie według kosztu. Dla celów rachunku przepływów 
pieniężnych do środków pieniężnych i ich ekwiwalentów zalicza się gotówkę w kasie, depozyty bankowe płatne na 
żądanie oraz inne instrumenty o wysokim stopniu płynności. Dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych, 
Grupa przyjęła zasadę nie ujmowania w saldzie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów kredytów w rachunkach 
bieżących oraz zastrzeżonych środków pieniężnych. Są one ujmowane jako oddzielna pozycja bilansowa. 

Transakcje w walutach obcych 

Pozycje pieniężne wyrażone w walucie obcej wyceniane są wg kursu zamknięcia (kursu natychmiastowej 
realizacji, wykonania) to znaczy po kursie banku wiodącego z pierwszego notowania z dnia bilansowego. 

Odroczony podatek dochodowy 

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest metodą zobowiązań bilansowych  
w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową 
aktywów i pasywów, a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. Główne różnice 
przejściowe powstają z tytułu przeszacowania pewnych aktywów trwałych, aktywów obrotowych, pochodnych 
instrumentów finansowych, rezerw, rozliczeń międzyokresowych biernych, strat podatkowych do rozliczenia w 
następnych okresach. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek dochodowy wyceniane 
są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według szacunków zarządu będą obowiązywać w dniu realizacji. 

Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest od wszystkich ujemnych różnic 
przejściowych w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, 
od którego będzie można odpisać różnice przejściowe. 

Nieodłącznym warunkiem ujęcia jakiejkolwiek pozycji aktywów jest to, że jej wartość bilansowa zostanie 
zrealizowana w formie korzyści ekonomicznych, które wpłyną do Grupy w przyszłych okresach. Jeśli wartość 
bilansowa danego składnika aktywów przekracza jego wartość podatkową, to kwota podlegających 
opodatkowaniu korzyści ekonomicznych będzie wyższa od kwoty uznanej za koszt uzyskania przychodu. Różnica 
ta stanowi dodatnią różnicę przejściową, a obowiązek zapłaty w przyszłych okresach związanego z nią podatku 
dochodowego znajduje wyraz w rezerwie z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Gdy Grupa zrealizuje 
wartość bilansową składnika aktywów, dodatnia różnica przejściowa odwróci się i powstanie dochód do 
opodatkowania. Rodzi to prawdopodobieństwo, iż z Grupy wypłyną pewne korzyści ekonomiczne w formie 
płatności podatkowych. 

Kapitał własny 

Kapitał własny stanowią kapitały i fundusze tworzone zgodnie z obowiązującym prawem, właściwymi ustawami 
oraz ze statutem. Do kapitałów własnych zaliczane są także niepodzielne zyski i niepokryte straty z lat ubiegłych. 

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i 
zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki. 

Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w 
rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na 
poczet kapitału. 

Akcje zwykłe prezentowane są jako kapitał zakładowy. 

Środki otrzymane z tytułu emisji nowych akcji ujmowane są w kapitale własnym. Nie dokonuje się żadnych korekt 
z tytułu różnicy między wartością emisyjną, a wartością rynkową wyemitowanych akcji. 

Zewnętrzne koszty bezpośrednio związane z emisją nowych akcji, ujmowane są jako składnik ceny nabycia. 

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku lub z przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji 
wyceny. W kapitale zapasowym wydzielony jest kapitał tworzony z odpisów z zysku i przeznaczony na pokrycie 
strat bilansowych. 

Udziały lub akcje własne wyceniane są w cenie nabycia i wykazywane w kwocie ujemnej w kapitale własnym. 
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Na kapitał z aktualizacji wyceny odnosi się: 

 różnice z wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, 
 odpisy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, odnośnie wyceny aktywów finansowych dostępnych 

do sprzedaży 
 wartość z przeszacowania środków trwałych, 
 odroczony podatek z tyt. przejściowych różnic w wartości bilansowej i podatkowej przeszacowanych 

aktywów. 

W przypadku zbycia lub likwidacji składnika majątku odpowiednia część kapitału z aktualizacji wyceny jest 
przenoszona na kapitał zapasowy. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości aktywów trwałych, który uprzednio 
podlegał aktualizacji wyceny pomniejsza kapitał z aktualizacji do wysokości części kapitału, która dotyczy tego 
składnika majątku trwałego. 

Kapitał z aktualizacji wyceny nie podlega dystrybucji. Kapitałem podstawowym Grupy Kapitałowej jest kapitał 
podstawowy jednostki dominującej. 

Pozycje kapitału własnego jednostek zależnych inne niż kapitał podstawowy, w części, w jakiej jednostka 
dominująca jest właścicielem jednostki zależnej, są dodawane do odpowiednich pozycji kapitałów własnych 
jednostki dominującej. 

Do kapitału własnego grupy włączone są tylko te części kapitałów własnych jednostek zależnych, które powstały 
po dniu nabycia udziałów przez jednostkę dominującą. W szczególności chodzi tu o przyrost kapitałów z tytułu 
osiągniętego wyniku finansowego oraz aktualizacji wyceny. 

Na skonsolidowany wynik netto jednostek Grupy Kapitałowej objętych konsolidacją składa się wynik netto 
jednostki dominującej, wynik netto jednostek zależnych w części, w jakiej jednostka dominująca jest właścicielem 
jednostki zależnej.  

Na skonsolidowany wynik finansowy netto składają się: 

 wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, 
 wynik operacji finansowych, 
 odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych, 

 odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych, 
 obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, 
 zyski (straty) mniejszości. 

Kapitał własny udziałowców (akcjonariuszy) mniejszościowych  

Kapitał udziałowców (akcjonariuszy) mniejszościowych ustala się jako sumę części kapitałów własnych jednostek 
zależnych objętych konsolidacją pełną, które należą do innych udziałowców aniżeli jednostki wchodzące w skład 
grupy kapitałowej. 

Zysk (strata) netto jednostek zależnych w części należącej do udziałowców (akcjonariuszy) innych niż jednostki 
wchodzące w skład grupy kapitałowej stanowi zysk udziałowców (akcjonariuszy) mniejszościowych. 

Do kapitałów zaliczany jest także wynik finansowy w trakcie zatwierdzania pomniejszony o planowane dywidendy 
oraz zadeklarowane, a nie wypłacone dywidendy. 

Wynik finansowy netto roku obrotowego stanowi wynik z rachunku zysków i strat roku bieżącego skorygowany o 
obciążenie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. 

Zadeklarowane, a nie wniesione kapitały wykazuje się jako „ Należne wpłaty na poczet kapitałów”. 

Kredyty bankowe, pożyczki i emitowane papiery dłużne 

W momencie początkowego ujęcia, długo- i krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane w 
wartości otrzymanych środków pieniężnych netto, tj. po potrąceniu kosztów uzyskania kredytu/ pożyczki. Po 
początkowym ujęciu, wszystkie kredyty bankowe dłużne papiery wartościowe i pożyczki są wyceniane według 
skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 
Różnica pomiędzy otrzymanymi środkami pieniężnymi netto (po potrąceniu kosztów uzyskania kredytu / pożyczki) 
a wartością do spłaty ujmowana jest w rachunku zysków i strat przez okres trwania umowy kredytu / pożyczki. 
Wszystkie koszty finansowania zewnętrznego są odnoszone do rachunku zysków i strat okresu, którego dotyczą. 
Grupa stosuje podejście wzorcowe. 

Rezerwy 

Rezerwy są rozpoznawane, jeżeli Grupa posiada prawny lub zwyczajowo oczekiwany obowiązek będący 
rezultatem przeszłych zdarzeń i jest prawdopodobne, że wystąpi konieczność wypływu zasobów w związku z 
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wywiązaniem się z powyższego obowiązku, przy założeniu, że możliwe jest wiarygodne określenie kwoty takiego 
wypływu. 

Grupa tworzy również rezerwy na umowy rodzące obciążenia, jeżeli przewiduje, że przyszłe korzyści z takiej 
umowy będą mniejsze od niezbędnych kosztów jej realizacji. 

Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga od Zarządu profesjonalnych 
osądów, szacunków i  założeń, które mają wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane wartości aktywów, 
pasywów, przychodów oraz kosztów. Szacunki oraz związane z nimi założenia opierają się na doświadczeniu 
historycznym oraz innych czynnikach, które są uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki 
dają podstawę profesjonalnego osądu, co do wartości bilansowej aktywów i zobowiązań, która nie wynika 
bezpośrednio z innych źródeł. Faktyczna wartość może różnić się od wartości szacunkowej. 

Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest 
rozpoznawana w okresie, w którym została dokonana. 

Wielkościami szacunkowymi są rezerwy na świadczenia emerytalne, niewykorzystane urlopy pracownicze i 

podobne. Zarząd Spółek korzysta z metod aktuarialnych przy określaniu ich wysokości. 

Przychody 

Przychody ze sprzedaży ujmuje się w wartości zapłaty otrzymanej lub należnej, po pomniejszeniu o podatek od 
towarów i usług. 

Przychody ze sprzedaży ujmuje się wtedy, gdy: 

-  kwotę przychodów można wycenić w sposób wiarygodny 
-  istnieje prawdopodobieństwo, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne 
-  stopień realizacji transakcji na dzień bilansowy może być określony w wiarygodny sposób 
- koszty poniesione w związku z transakcjami oraz koszty zakończenia transakcji mogą być zakończone w 

wiarygodny sposób 

Przychody z tytułu odsetek rozpoznawane są systematycznie przez okres trwania umowy, z uwzględnieniem 
kwoty niespłaconej należności oraz efektywnej stopy procentowej w okresie do terminu zapadalności, po 

ustaleniu przychodu należnego Grupie.  

Koszty operacyjne 

Jednostki Grupy prowadzą ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz w układzie kalkulacyjnym. Koszty 
sprzedanych towarów, produktów i usług obejmują koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem lub nabyciem 
sprzedanych towarów lub usług. Koszty sprzedaży obejmują koszty handlowe oraz koszty reprezentacji i reklamy. 
Koszty ogólnego zarządu obejmują koszty związane z zarządzaniem jednostkami Grupy oraz koszty administracji i 
reprezentacji. 

Na wynik finansowy Grupy wpływają ponadto: 

 Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Grupy w zakresie m.in. 
zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, 
utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub 
przekazania darowizn, 

 Przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, 

aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, 
 Koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki 

ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi. 
 Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z 

ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej działalnością operacyjną. 

Koszty finansowania zewnętrznego bezpośrednio związanego z nabyciem lub wytworzeniem składników majątku 
wymagających dłuższego okresu czasu, aby mogły być zdatne do użytkowania lub odsprzedaży, są doliczane do 
kosztów wytworzenia takich środków trwałych, aż do momentu oddania tych środków trwałych do użytkowania. 
Przychody z inwestycji uzyskane w wyniku krótkoterminowego inwestowania pozyskanych środków a związane z 
powstawaniem środków trwałych pomniejszają wartość skapitalizowanych kosztów finansowania zewnętrznego. 

Wszelkie pozostałe koszty finansowania zewnętrznego są odnoszone bezpośrednio w rachunek zysków i strat w 
okresie, w którym zostały poniesione. 

Raportowanie segmentów działalności 

Segment branżowy jest dającym się wyodrębnić obszarem działalności Grupy, w ramach, którego następuje 
dystrybucja towarów lub świadczenie usług, który podlega ryzyku i charakteryzuje się poziomem zwrotu z 
poniesionych nakładów inwestycyjnych różnym od tych, które są właściwe dla innych segmentów branżowych.  
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Usługi świadczone przez Grupę są jednorodne. Informacje zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym na poziomie całej jednostki są zgodne z informacjami dotyczącymi segmentu branżowego. 

Grupa wyodrębnia segmenty geograficzne, ponieważ zajmuje się dystrybucją towarów lub świadczeniem usług w 
różnych środowiskach ekonomicznych, które podlegają różnym ryzykom oraz charakteryzują się odmiennym 
poziomem zwrotu z poniesionych nakładów inwestycyjnych. Krajem macierzystym Grupy jest Polska.  

Zarządzanie ryzykiem związanym z działalnością Grupy Kapitałowej MNI  

Czynniki ryzyka finansowego 
 
Działalność prowadzona przez Grupę Kapitałową MNI narażona jest na wiele różnych ryzyk finansowych. 
Ogólny program zarządzania ryzykiem ma na celu minimalizować potencjalne niekorzystne wpływy na wyniki 
finansowe Grupy Kapitałowej MNI. 

Ryzyka rynkowe: 

 ryzyko zmiany kursu walut 

Grupa Kapitałowa MNI ponosi niewielkie ryzyko wahań kursów walutowych mających wpływ na jej 
wynik finansowy i przepływy pieniężne. Ryzyko to jest spowodowane między innymi ze względu na 
fakt utrzymywania środków pieniężnych w EURO. 

    ryzyko zmiany stopy procentowej 

Zmiany rynkowych stóp procentowych nie wpływa znacząco na przychody MNI S.A., oraz jej 
przepływy   pieniężne z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej MNI lokuje swoje wolne środki 
finansowe w instrumenty uznane za bezpieczne, bądź instrumenty o krótkim terminie wykupu. 

    ryzyko cenowe 

Ryzyko cenowe w Grupie Kapitałowej MNI związane jest ze zmianą wartości bieżącej pozycji 
wycenianych według wartości godziwej. Jeśli dana pozycja bilansowa wyceniana jest w oparciu o 
ceny rynkowe, to zmianie ulega suma bilansowa, wymuszając wykazanie zysku, straty lub zmiany 
wielkości kapitału. Pewnym ryzykiem obarczone są ceny posiadanych akcji. 

 ryzyko kredytowe 

Odzwierciedleniem maksymalnego obciążenia MNI S.A. ryzykiem kredytowym jest wartość 
pozostałych należności.  
Ryzyko kredytowe w MNI S.A. jest ograniczone w znacznym stopniu z powodu posiadanych 
pozostałych należności od jednostek powiązanych. 

 ryzyko utraty płynności 

Grupa Kapitałowa MNI monitoruje ryzyko braku funduszy przy pomocy narzędzia okresowego 
planowania płynności. Narzędzie to uwzględnia terminy wymagalności zobowiązań kredytowych, 
przepływy z innych aktywów finansowych (np. konta należności) oraz prognozowanych przepływów z 
bieżącej działalności operacyjnej. 

Celem Spółki jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania, poprzez 

korzystanie z rozmaitych źródeł finansowania, takich jak kredyty w rachunku bieżącym i kredyty 
bankowe. 
 

III. Działalność zaniechana 

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach prowadzonej działalności Spółki dominującej i jej jednostek 
zależnych nie zaniechano żadnego typu działalności i nie przewiduje się zaniechania żadnej prowadzonej 
działalności. 
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IV. Informacja na temat składu Zarządu i Rad Nadzorczych Spółek wchodzących w skład Grupy 
MNI 

1. MNI S.A. jednostka dominująca 

Skład Rady Nadzorczej: 

Michał Tomczak (od 01.01.2011 do obecnie) 

Robert Gwiazdowski (od 01.01.2011 do obecnie) 

Kajetan Wojnicz (od 01.01.2011 do obecnie) 

Marek Malinowski (od 01.01.2011 do obecnie) 

Wojciech Michałowski (od 01.01.2011 do 28.12.2011) 

Marcin Rywin (od 28.12.2011 do obecnie) 

Krzysztof Gadkowski (od 28.12.2011 do obecnie) 

 

Skład Zarządu: 

Andrzej Piechocki (od 05.01.2011 do obecnie) – Prezes Zarządu 

Marek Południkiewicz (od 01.01.2011 do 06.03.2012) – Członek Zarządu 

Leszek Kułak (od 01.01.2011 do 06.03.2012) – Członek Zarządu 

 

2. MNI Telecom S.A. 

Skład Rady Nadzorczej: 

Andrzej Piechocki (od 01.01.2011 do obecnie) 

Jerzy Południkiewicz (od 01.01.2011 do obecnie) 

Marta Szymańska (od 01.01.2011 do obecnie) 

Leszek Kułak (od 01.01.2011 do obecnie) 

Karolina Kocemba (od 01.01.2011 do obecnie) 

 

Skład Zarządu: 

Marek Południkiewicz (od 01.01.2011 do 25.07.2011) – Prezes Zarządu 

Anna Gac (od 01.01.2011 do 08.02.2012) – Członek Zarządu 

Robert Świątek (od 11.02.2011 do 12.05.2011) – Członek Zarządu 

Leszek Moszczyński od 12.05.2011 do 03.08.2011) – Członek Zarządu 

Artur Musiał (od 02.08.2011 do 30.10.2011) – Członek Zarządu 

Wojciech Kruszyński (od 02.11.2011 do obecnie) – Członek Zarządu 

Tomasz Szczypiński (od 25.07.2011 do obecnie) – Prezes Zarządu 

 

3. Długie Rozmowy S.A. 

Skład Rady Nadzorczej: 

Andrzej Piechocki (od 01.01.2011 do obecnie) 

Leszek Kułak (od 01.01.2011 do obecnie) 

Karolina Kocemba (od 01.01.2011 do obecnie) 

Rafał Szymański (od 15.03.2012 do obecnie) 
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Skład Zarządu: 

Marek Południkiewicz (od 01.01.2011 do 12.03.2012) – Prezes Zarządu 

Andrzej Piechocki (od 12.03.2012 do obecnie) – Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia 

funkcji Prezesa Zarządu 

 

4. Expro Sp. z o. o. 

Skład Rady Nadzorczej: 

Andrzej Piechocki (od 01.01.2011 do obecnie) 

Karolina Kocemba (od 01.01.2011 do obecnie) 

Andrzej Wasilewski (od 01.01.2011 do obecnie) 

 

Skład Zarządu: 

Marek Południkiewicz (od 01.01.2011 do 25.07.2011) – Prezes Zarządu 

Robert Świątek (od 01.01.2011 do 25.07.2011) – Członek Zarządu 

Tomasz Szczypiński (od 25.07.2011 do obecnie) – Prezes Zarządu 

 

5. Hyperion Wschód Sp. z o. o. 

Skład Rady Nadzorczej: 

Andrzej Piechocki (od 01.01.2011 do obecnie) 

Andrzej Wasilewski (od 01.01.2011 do obecnie) 

Karolina Kocemba (od 01.01.2011 do obecnie) 

 

Skład Zarządu: 

Marek Południkiewicz (od 01.01.2011 do 25.07.2011) – Prezes Zarządu 

Tomasz Szczypiński (od 25.07.2011 do obecnie) – Prezes Zarządu 

 

6. Telprojekt Sp. z o. o. 

Skład Rady Nadzorczej: 

Andrzej Piechocki (od 01.01.2011 do obecnie) 

Andrzej Wasilewski (od 01.01.2011 do obecnie) 

Karolina Kocemba (od 01.01.2011 do obecnie) 

 

Skład Zarządu: 

Marek Południkiewicz (od 01.01.2011 do 25.07.2011) – Prezes Zarządu 

Robert Świątek (od 01.01.2011 do 01.03.2011) – Członek Zarządu 

Leszek Kułak (od 01.03.2011 do 08.08.2011) – Członek Zarządu 

Tomasz Szczypiński (od 25.07.2011 do 08.08.2011) – Prezes Zarządu 

Wojciech Kruszyński (od 08.08.2011 do obecnie) – Prezes Zarządu 

Marek Południkiewicz (od 08.08.2011 do 06.03.2012) – Członek Zarządu 
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7. Powszechna Agencja Internet „PAI” S.A. 

Skład Rady Nadzorczej: 

Karolina Kocemba (od 01.01.2011 do obecnie) 

Andrzej Wasilewski (od 01.01.2011 do obecnie) 

Andrzej Piechocki (od 01.01.2011 do obecnie) 

Krystyna Kubicka (od 01.01.2011 do obecnie) 

Karolina Muskała (od 01.01.2011 do obecnie) 

 

Skład Zarządu: 

Marek Południkiewicz (od 01.01.2011 do 04.08.2011) – Prezes Zarządu 

Tomasz Szczypiński (od 04.08.2011 do obecnie) – Prezes Zarządu 

 

8. Stream Communications Sp. z o. o. 

Skład Rady Nadzorczej: 

Jan Rynkiewicz (od 01.01.2011 do obecnie) 

Andrzej Piechocki (od 01.01.2011 do obecnie) 

Karolina Kocemba (od 01.01.2011 do obecnie) 

Czesław Dziemidok (od 01.01.2011 do obecnie) 

Marek Południkiewicz (od 01.01.2011 do 07.03.2012) 

Rafał Szymański (od 07.03.2012 do obecnie) 

 

Skład Zarządu: 

Robert Świątek (od 01.01.2011 do 25.03.2011) – Prezes Zarządu 

Krzysztof Czwartkiewicz (od 01.01.2011 do 17.01.2011) – Członek Zarządu 

Jacek Bargiel (od 01.01.2011 do 20.05.2011) – Członek Zarządu 

Tomasz Szczypiński (od 25.03.2011 do obecnie) – Prezes Zarządu 

Artur Musiał (od 23.05.2011 do 31.01.2012) – Członek Zarządu 

Zbigniew Tragarz (od 11.04.2011 do 15.12.2011) – Członek Zarządu 

Ryszard Rymarz (od 15.12.2011 do obecnie – Członek Zarządu 

 

9. Stream Investment Sp. z o. o. 

Skład Rady Nadzorczej: 

Czesław Dziemidok (od 01.01.2011 do 31.01.2012) 

Jan Rynkiewicz (od 01.01.2011 do 31.01.2012) 

Iwona Kozak (od 01.01.2011 do 31.01.2012) 

Andrzej Rogowski (od 31.01.2012 do obecnie) 

Stefan Kossecki (od 31.01.2012 do obecnie) 

Marcin Czapski (od 31.01.2012 do obecnie) 

Skład Zarządu: 

Zbigniew Tragarz (od 01.01.2011 do 31.01.2012) – Prezes Zarządu 

Tomasz Szczypiński (od 31.01.2012 do obecnie) – Członek Zarządu 

Ryszard Rymarz (od 31.01.2012 do obecnie) – Członek Zarządu 
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10. MIT Mobile Internet technology S.A. 

Skład Rady Nadzorczej: 

Andrzej Piechocki (od 01.01.2011 do obecnie) 

Karolina Kocemba (od 01.01.2011 do obecnie) 

Tomasz Filipiak (od 01.01.2011 do obecnie) 

Marek Południkiewicz (od 01.01.2011 do 06.03.2012) 

Marian Mikołajczak (od 01.01.2011 do 15.02.2011) 

Mateusz Klag (od 16.03.2011 do 14.12.2011) 

Tomasz Szczypiński (od 14.12.2011 do obecnie) 

Krzysztof Gadkowski (od 14.12.2011 do obecnie) 

 

Skład Zarządu: 

Leszek Kułak (od 01.01.2011 do obecnie) – Prezes Zarządu 

Anna Gac (od 13.01.2011 do 06.03.2012) – Członek Zarządu 

 

11. El2 Sp. z o. o. 

Skład Rady Nadzorczej: 

BRAK 

 

Skład Zarządu: 

Leszek Kułak (od 01.01.2011 do obecnie) – Prezes Zarządu 

 

12. Navigo Sp. z o. o. 

Skład Rady Nadzorczej: 

BRAK 

 

Skład Zarządu: 

Jacek Jaroszek (od.01.01.2011 do 20.05.2011) – Prezes Zarządu 

Marcin Olbrycht (od 20.05.2011 do obecnie) – Prezes Zarządu 

Artut Kot (od 20.05.2011 do obecnie) – Członek Zarządu 

 

13. MNI Premium S.A. 

Skład Rady Nadzorczej: 

Michał Tomczak (od 01.01.2011 do obecnie) 

Andrzej Piechocki (od 01.01.2011 do obecnie) 

Marek Południkiewicz (od 01.01.2011 do 06.03.2012) 

Agnieszka Bareja (od 07.03.2012 do obecnie) 

 

Skład Zarządu: 

Leszek Kułak (od 01.01.2011 do obecnie) – Prezes Zarządu 

Jacek Jaroszek (od 01.01.2011 do 16.08.2011) – Wiceprezes Zarządu 

Aleksandra Fajęcka (od 16.08.2011 do obecnie) – Członek Zarządu 
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14. Scientific Services Sp. z o. o. 

Skład Rady Nadzorczej: 

BRAK 

 

Skład Zarządu: 

Leszek Kułak (od 01.01.2011 do 28.02.2011) – Prezes Zarządu 

Wojciech Wiechnik (od 28.02.2011 do 12.05.2011) – Prezes Zarządu 

Leszek Kułak (od 12.05.2011 do 01.06.2011) – Prezes Zarządu 

Joanna Kaczmarek (od 01.06.2011 do obecnie) – Prezes Zarządu 

 

15. Lark Europe Sp. z o. o. 

Skład Rady Nadzorczej: 

BRAK 

 

Skład Zarządu: 

Marcin Olbrycht (od 01.01.2011 do obecnie) – Prezes Zarządu 

Adriana Olbrycht (od 01.01.2011 do obecnie) – Wiceprezes Zarządu 

Kamil Woźniak (od 01.01.2011 do 31.12.2011) – Wiceprezes Zarządu 

Mateusz Gac (od 11.01.2012 do obecnie) – Wiceprezes Zarządu 

 

16. Hyperion S.A. 

Skład Rady Nadzorczej: 

Andrzej Piechocki (od 01.01.2011 do obecnie) 

Karolina Kocemba (od 01.01.2011 do obecnie) 

Andrzej Wasilewski (od 01.01.2011 do obecnie) 

Roman Kozieł (od 01.01.2011 do obecnie) 

Wiktor Fonfara (od 01.01.2011 do obecnie) 

Artur Foksa (od 01.01.2011 do obecnie) 

 

Skład Zarządu: 

Marek Południkiewicz (od 01.01.2011 do 25.03.2011) – Prezes Zarządu 

Anna Gac (od 01.01.2011 do 25.03.2011) – Członek Zarządu 

Robert Świątek (od 01.01.2011 do 25.03.2011) – Członek Zarządu 

Andrzej Piechocki (od 25.03.2011 do 15.04.2011) – Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia 

funkcji Prezesa Zarządu 

Robert Kwiatkowski (od 15.04.2011 do obecnie) – Prezes Zarządu 

Wojciech Kruszyński ( od 23.04.2011 do obecnie) – Wiceprezes Zarządu 

 

17. Telestar S.A. 

Skład Rady Nadzorczej: 

Andrzej Piechocki (od 01.01.2011 do obecnie) 

Marek Południkiewicz (od 01.01.2011 do 06.03.2012) 

Michał Tomczak (od 01.01.2011 do 14.04.2011) 



Grupa Kapitałowa MNI 
Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta 

za  2011 rok zakończony 31 grudnia  2011 r. 

 25 

Jerzy Jóźkowiak (od 01.01.2011 do 14.04.2011) 

Karolina Kocemba (od 01.01.2011 do 14.04.2011) 

Leszek Kułak (od 14.04.2011 do obecnie) 

Justyna Paradowska (od 14.04.2011 do 16.05.2011) 

Sylwia Rabińska (od 14.04.2011 do 04.10.2011) 

Robert Kwiatkowski (od 16.05.2011 do obecnie) 

Agnieszka Bareja (od 04.10.2011 do obecnie) 

Przemysław Guziejko (od 17.04.2012 do obecnie) 

 

Skład Zarządu: 

Aleksandra Fajęcka (od 01.01.2011 do 24.02.2011) – Prezes Zarządu 

Andrzej Piechocki (od 24.02.2011 do 15.04.2011) - Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia 

funkcji Prezesa Zarządu 

Agnieszka Bobrukiewicz (od 15.04.2011 do obecnie) – Prezes Zarządu 

Piotr Kurczuk (od 06.12.2011 do obecnie) – Członek Zarządu 

Paweł Żuromski (od 06.12.2011 do obecnie) – Członek Zarządu 

V. Zdarzenia po dniu bilansowym  
 
Zdarzenia po dniu bilansowym mające istotny wpływ na sytuację finansową Grupy Kapitałowej nie wystąpiły. 

VI. Transakcje z podmiotami powiązanymi w Grupie Kapitałowej  

Stan nierozliczonych transakcji z jednostkami powiązanymi na dzień 31.12.2011r. 
 

 tys. PLN 

NALEŻNOŚCI OD JEDNOSTEK KONSOLIDOWANYCH  

Należności długoterminowe 15 582 

Zapasy 448 

Należności krótkoterminowe  

- z tytułu dostaw i usług 19 020 

- pozostałe 108 948 

Krótkoterminowe aktywa finansowe  

- udzielone pożyczki 1 346 

RAZEM NALEŻNOŚCI 145 344 

  

 tys. PLN 

ZOBOWIĄZANIA DO JEDNOSTEK KONSOLIDOWANYCH  

Zobowiązania długoterminowe 53 745 

Zobowiązania krótkoterminowe  

- pożyczki 1 346 

- z tytułu dostaw i usług 19 468 

- pozostałe 70 785 

RAZEM ZOBOWIĄZANIA 145 344 

 
Transakcje z jednostkami powiązanymi konsolidowanymi zostały wyłączone na poziomie konsolidacji. 
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Struktura transakcji z jednostkami  powiązanymi za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.    

tys.PLN

Przychody od jednostek konsolidowanych

 - Przychody netto ze sprzedaży produktów 72 449

 - Przychody finansowe - odsetki 671

 - Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 248

Razem przychody 73 368

Koszty od jednostek konsolidowanych

 - Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 69 627

 - Koszty Zarządu 67

 - Koszty finansowe - odsetlki 671

 - Zakup środków trwałych 295

 - Zakup wartości niematerialnych 2 708

Razem koszty 73 368  
 
Transakcje z jednostkami powiązanymi konsolidowanymi zostały wyłączone na poziomie konsolidacji. 
 

VII. Transakcje z członkami zarządu i organami nadzorczymi i ich małżonkami, krewnymi lub 
powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi tytułu opieki, 
przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych 
jednostek lub Spółek, w których są znaczącymi udziałowcami (akcjonariuszami) lub 
współmałżonkami. 

a. Transakcje 
 
Nie wystąpiły. 
 

b. Stan nierozliczonych należności i zobowiązań 
 
Nie wystąpiły. 
 
c. Pożyczki i zaliczki 
 
Nie wystąpiły. 
 

VIII. Wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy MNI  

a)  MNI S.A. 

Imię i nazwisko 

Wysokość wypłaconego tym osobom wynagrodzenia oraz przyznanych im  
świadczeń w naturze za usługi świadczone przez taką osobę w każdym 
charakterze na rzecz spółki lub jej podmiotów zależnych za okres od 

01.01.2011 do 31.12.2011 

Andrzej Piechocki - Prezes Zarządu 225 tys. 

Jóźkowiak Jerzy Jan - Prezes Zarządu 649 tys. 

Michał Tomczak - Przewodniczący RN 24 tys. 

Robert Gwiazdowski - Z-ca Przewodniczącego RN 21 tys 

Kajetan Wojnicz - Sekretarz RN 24 tys. 

Jerzy Jan Jóźkowiak  - Członek RN 6 tys. 

Marek Malinowski - Członek RN 21 tys. 

Wojciech Michałowski - Członek RN 24 tys. 
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b) MNI Telecom S.A.  

Imię i nazwisko 

Wysokość wypłaconego tym osobom wynagrodzenia oraz przyznanych im  
świadczeń w naturze za usługi świadczone przez taką osobę w każdym 
charakterze na rzecz spółki lub jej podmiotów zależnych za okres od 

01.01.2011 do 31.12.2011 

Kruszyński Wojciech - Członek Zarządu 150 tys. 

Musiał Artur - Członek Zarządu 18 tys.  

Piechocki Andrzej  - Przewodniczący RN 24 tys. 

Południkiewicz Jerzy - Członek RN 
24 tys.  

Piechocka Marta - Członek RN 24 tys.  

Kocemba Karolina - Członek RN 24 tys.  

Kułak Leszek - Członek RN 24 tys.  

 
c) Hyperion S.A. 

Imię i nazwisko 

Wysokość wypłaconego tym osobom wynagrodzenia oraz przyznanych im  
świadczeń w naturze za usługi świadczone przez taką osobę w każdym 
charakterze na rzecz spółki lub jej podmiotów zależnych za okres od 

01.01.2011 do 31.12.2011 

Robert Kwiatkowski - Prezes Zarządu 300 tys.  

Andrzej Piechocki – Przewodniczący RN 9 tys. 

Artur Foksa – Członek RN 12 tys. 

Wiktor Fonfara – Członek RN 12 tys. 

Henryk Kondzielnik – Członek RN 49 tys. 

Maria Matlak – Członek RN 40 tys. 

Andrzej Wasilewski – Członek RN 9 tys. 

Karolina Kocemba – Członek RN 9 tys. 

Roman Kozieł – Członek RN 3 tys. 

 

d) MIT S.A. 

Imię i nazwisko 

Wysokość wypłaconego tym osobom wynagrodzenia oraz 
przyznanych im  świadczeń w naturze za usługi świadczone przez 

taką osobę w każdym charakterze na rzecz spółki lub jej podmiotów 
zależnych za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 

Leszek  Kułak - Prezes Zarządu 0,00 

Anna Gac - Członek Zarządu 0,00 

Andrzej Piechocki - Przewodniczący RN 18 tys. 

Karolina Kocemba - Wiceprzewodnicząca 18 tys. 

Marek  Południkiewicz - Członek RN 18 tys. 

Tomasz Filipiak - Członek RN 18 tys. 

Mateusz Klag - Członek RN 10 tys. 

Marian Mikołajczak - Członek RN 8 tys. 
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e) NAVIGO Sp.z.o.o 

Imię i nazwisko 

Wysokość wypłaconego tym osobom wynagrodzenia oraz przyznanych im  
świadczeń w naturze za usługi świadczone przez taką osobę w każdym 
charakterze na rzecz spółki lub jej podmiotów zależnych za okres od 

01.01.2011 do 31.12.2011 

Artur Kot - Członek Zarządu 15 tys. 

 

f) MNI Premium S.A 

Imię i nazwisko 

Wysokość wypłaconego tym osobom wynagrodzenia oraz przyznanych im  
świadczeń w naturze za usługi świadczone przez taką osobę w każdym 
charakterze na rzecz spółki lub jej podmiotów zależnych za okres od 

01.01.2011 do 31.12.2011 

Aleksandra Fajecka - Członek Zarządu 11 tys. 

 

g) Telestar SA 

Imię i nazwisko 

Wysokość wypłaconego tym osobom wynagrodzenia oraz przyznanych im  
świadczeń w naturze za usługi świadczone przez taką osobę w każdym 
charakterze na rzecz spółki lub jej podmiotów zależnych za okres od 

01.04.2011 do 31.12.2011 

Agnieszka Bobrukiewicz 16 tys. 

 

IX. Kluczowy Personel Kierowniczy Spółek 

Do Kluczowego Personelu Kierowniczego Spółek zalicza się Członków Zarządu oraz Organów Nadzorczych. Są to 
osoby, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na planowanie, kierowanie i kontrolowanie działalności 
jednostek. Pozostałe osoby będące na stanowiskach kierowniczych są osobami, które wykonują decyzje Zarządu i 
Rady Nadzorczej. 

X. Przeciętne zatrudnienie 

Przeciętne zatrudnienie w Grupie Kapitałowej MNI w 2011 roku wynosiło 558 osób. 
 
 

XI     Zobowiązania warunkowe na dzień 31.12.2011r. 

 
Zobowiązania z tytułu kredytu: BRE Bank i BZ WBK przyznający kredyt                               240 tys. PLN 
 

Zabezpieczenia : 

1.  Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych stanowiących sieć telekomunikacyjną należących do 
Dreamnet Sp. z o.o., Profiline Sp. z o.o., Media4 Sp. z o.o., Ceron MD4 Sp. z o.o., Hyperion Wschód  
Sp. z o.o., Atol Sp. z o.o., Skynet – Premex Sp. z o.o., Intelink Sp. z o.o., Telprojekt  Sp. z o.o., WMC-NET 
Sp. z o.o., Stream Communications Sp. z o.o.- na podstawie Umów Zastawu na Sieci. 

2.  Zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności od klientów Dreamnet Sp. z o.o., Profiline Sp. z o.o., Media4 Sp. 
z o.o., Ceron MD4 Sp. z o.o., Hyperion Wschód Sp. z o.o., Atol Sp. z o.o., Skynet – Premex Sp. z o.o., 
Intelink Sp. z o.o., Telprojekt  Sp. z o.o., WMC-NET Sp. z o.o., PAI S.A., Expo Sp. z o.o., Długie Rozmowy 
S.A. oraz Neotel Communications Sp. z o.o. z tytułu umów abonenckich – na podstawie Umów Zastawu na 
Zbiorze Wierzytelności. 

3.  Przelew na zabezpieczenie praw z umów ubezpieczenia. 

4.  Zastawy finansowe i rejestrowe na udziałach w Stream Communications Sp. z o. o. 

5.  Przelew na zabezpieczenie praw z Umowy Nabycia Akcji w Cyfoca.  
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Udzielone poręczenia i gwarancje bankowe bankowe w GK MNI  

      

Beneficjent poręczenia   Kwota   

EL2 Sp. z o .o. Alior Bank – gwarancja - MNI Premium SA 3 500 000,00 PLN  

EL2 Sp. z o. o. Alior Bank – gwarancja – MNI Premium SA 43 780,00 PLN 

Navigo Sp. z o.o. Alior Bank –poręczenie MNI S.A. i MIT SA 4 000 000,00 PLN  

Navigo Sp. z o.o. Alior Bank –poręczenie MNI S.A. i MIT SA 1 500 000,00 PLN 

Scientific Services Sp. z o.o. Alior Bank –poręczenie MIT SA 1 200 000,00 PLN 

MNI Premium S.A.  Alior Bank –poręczenie MNI S.A. i MIT SA 4 000 000,00 PLN 

Lark Europe Sp. z o. o. Alior Bank –poręczenie Hyperion S.A. i MNI SA 5 500 000,00 PLN 

Lark Europe Sp. z o. o. Alior Bank –poręczenie Hyperion S.A. i MNI SA 1 500 000,00 USD 

Lark Europe Sp. z o. o. Alior Bank –poręczenie Hyperion S.A. i MNI SA 1 200 000,00 PLN 

Netshops sp. z o. o. Alior Bank –poręczenie Hyperion S.A. i MNI SA 1 000 000,00 PLN 

MNI Mobile Entertaiment Alior Bank – gwarancja MNI Telekom SA 3 500 000,00 PLN 

First Class SA Alior Bank – poręczenie MNI SA 6 000 000,00 PLN 

First Class SA Alior Bank – gwarancja  MNI SA 2 000 000,00 PLN 

First Class SA Alior Bank – gwarancja  MNI SA 5 336 000,00 PLN 

Pani Agnieszka Milewska-Koziel Zobowiązania  com Investment Sp. z o.o. – poręczenie 
MNI Telecom SA 

1 074 000,00 PLN 

Pani Renata Pałka-Koziel Zobowiązania  com Investment Sp. z o.o. – poręczenie 
MNI Telecom SA 

1 230 000,00 PLN 

Pan Robert Świątek Zobowiązania  com Investment Sp. z o.o. – poręczenie 
MNI Telecom SA 

724 800,00 PLN 

Pan Roman Koziel Zobowiązania  com Investment Sp. z o.o. – poręczenie 
MNI Telecom SA 

588 000,00 PLN 

Pan Tadeusz Koziel 
Zobowiązania  com Investment Sp. z o.o. – poręczenie 
MNI Telecom SA 

1 134 000,00 PLN 

MNI Telecom SA BRE Bank i BZ WBK S.A. – poręczenie MNI S.A.  240 000 000,00 PLN 

 

W Grupie Kapitałowej MNI na dzień 31 grudnia 2011 roku odsetki od nieterminowych płatności zobowiązań  
wyniosły 453 tys. PLN. 

 

XII.    Należności warunkowe 

Należności warunkowe nie występują. 

XIII.   Aktywa przeznaczone do sprzedaży 

Aktywa zakwalifikowane jako przeznaczone do sprzedaży w MIT Mobile Internet Technology S.A.  obejmują 
wartości niematerialne i prawne  i wynoszą 6 401 tys. zł.  
 
XIV.   Sprawy sądowe 
 
Sprawy sądowe zostały przedstawione w Sprawozdaniu Zarządu. 
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XV.    Kursy EURO przyjęte do wyceny bilansu rachunku strat i zysków, wyrażone w walutach 
obcych. 

Przyjęte wartości kursu  

Sposób przeliczania złotych na EURO określa § 89 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 
2005 roku tzn.: 

- poszczególne pozycje bilansu przelicza się na PLN lub EURO według średniego kursu obowiązującego na dzień 
bilansowy ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski – dla danych za 2011 rok przyjęto kurs EURO 
z dnia 31.12.2011 roku. tj. 4,4168 a dla danych za  2010 rok kurs z dnia 31.12.2010 roku w wysokości 3,9603 - 
poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przelicza się na złote lub euro według kursu stanowiącego średnią 
arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla waluty, w której zostały sporządzone informacje 
finansowe podlegające przeliczeniu, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku 
obrotowego.  

Za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 przyjęto średni kurs EURO w wysokości  4,1401. Za okres od 01.01.2010 
do 31.12.2010  przyjęto średni kurs EURO  w wysokości  4,0044. 

Koszty finansowania zewnętrznego 

Koszty finansowania zewnętrznego ujmuje się jako koszty w okresie, w którym je poniesiono. Spółka stosuje 
podejście wzorcowe. 

 
 
 
 
Warszawa, dnia 30 kwietnia 2012 roku 
 
 

 
 
 
 
 
 

....................................................... 

        Andrzej Piechocki 

          ( Prezes Zarządu) 
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Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone uwzględniając przepisy określone w § 91 ust.5 oraz § 92 ust. 2 i 3 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 
wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z 2009 roku, poz. 259). 

Ze względu na specyfikę działalności MNI S.A. (dalej „MNI”, „Spółka” lub „Emitent”) i Grupy Kapitałowej MNI 
(dalej „Grupa” lub „Grupa Kapitałowa”), niniejszy dokument stanowi jednocześnie sprawozdanie Zarządu z 
działalności Spółki w roku 2010 i sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2010. 

 

 

1. Charakterystyka Grupy Kapitałowej MNI 

1.1. Profil działalności, pozycja rynkowa Grupy MNI w roku 2011 oraz informacje o podstawowych produktach 
i usługach spółek wchodzących w skład Grupy. 

Spółka MNI S.A., wraz ze spółkami zależnymi, to dynamicznie rozwijająca się grupa medialno-telekomunikacyjna 
notowana na GPW w Warszawie. W chwili obecnej MNI S.A. kontroluje firmy z segmentu telekomunikacyjnego, 
medialnego, zaawansowanych technologii mobilnych, marketingu mobilnego, Internetu oraz zaawansowanych 
technologii teleinformatycznych (GIS). 

W strukturze Grupy Kapitałowej spółka MNI S.A. pełni funkcję Spółki holdingowej, która odpowiada za 
zarządzanie finansowe spółkami zależnymi oraz nadzór strategiczny nad ich rozwojem. Działalność operacyjna 
jest umiejscowiona w całości w spółkach zależnych.  

 
Pełna nazwa:  

 
MNI Spółka Akcyjna  

Forma prawna:  Spółka Akcyjna  

Kapitał zakładowy:  98.946,283,- zł, w pełni opłacony, podzielony na 
98.946.283 akcje o wartości nominalnej 1,00 zł każda  

Rejestracja:  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 
KRS 0000003901  

Adres siedziby:  ul. Żurawia 8, 00-530 Warszawa  
Telefon:  22 583 37 44 (21)  
Faks:  22 627 09 14  
E-mail:  sekretariat@mni.pl  
Strona www:  www.mni.pl  
Data powstania:  30 września 1993 roku   
NIP:  722-00-03-300 
REGON:  450085143  
Zarząd:  Andrzej Piechocki        - Prezes Zarządu  

 

  
Należy podkreślić, że spółka MNI S.A. jest największym akcjonariuszem także w dwóch innych podmiotach 
notowanych na GPW w Warszawie: 

● MIT Mobile Internet Technology S.A. (MIT S.A.) jest holdingiem skupiającym rynkowych liderów w dziedzinie 
mobilnych usług dodanych, marketingu mobilnego oraz zaawansowanych technologii teleinformatycznych 
zarówno dla użytkowników końcowych (rynek B2C) jak i partnerów biznesowych (rynek B2B) – wraz z 
podmiotem zależnym MNI Telecom S.A. Grupa MNI posiada na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania 
90.743.357 akcji stanowiących 62,50 % w kapitale zakładowym  MIT S.A. i uprawniających do 90.743.357 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 62,41% w ogólnej liczbie głosów. 

● Hyperion S.A. (do końca I kwartału 2011 roku budowa i eksploatacja sieci teleinformatycznych oraz usługi 
związane z dostępem do Internetu, transmisją danych, teleinformatyką, usługami telekomunikacyjnymi, 
serwisem WWW oraz usługami hostingowymi,  od 1 kwietnia 2011 roku działalność na rynku 
multimedialnym) – na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania MNI S.A. posiada 4.060.000 akcji 
stanowiących 32,99 % w kapitale zakładowym  Hyperion S.A. i uprawniających do 4.060.000  głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 32,99% w ogólnej liczbie głosów. 

Podstawowa działalność spółek grupy prowadzona jest w segmentach: telekomunikacyjnym,  mobilnych usług 
dodanych oraz medialnym. 
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Grupa MNI nie posiada bezpośredniego  konkurenta działającego we wszystkich segmentach prowadzonych przez 

nią aktywności. Na rynku usług dodanych zajmuje zdecydowanie pozycję lidera. Natomiast w segmencie usług 
telekomunikacyjnych (poprzez spółkę zależną MNI Telecom S.A.) jest jednym z wiodących alternatywnych 
operatorów telekomunikacyjnych. 

Jednostka dominująca MNI S.A. pozycjonowana jako właściciel i zarazem  inwestor finansowy i technologiczny, 
skupiać się będzie na maksymalizowaniu wartości posiadanych aktywów, dążąc do jej zwielokrotnienia w ciągu 
najbliższych kilku lat.    

W zakresie usług telekomunikacyjnych misją MNI jest przekształcenie z typowej firmy telekomunikacyjnej  
w dostawce zintegrowanych usług o najwyższej wartości dodanej dla jak największej ilości klientów przy 
optymalnym nakładzie inwestycyjnym. 

Rozwój infrastruktury i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych (modernizacja zasobów 
infrastrukturalno – technologicznych, efektywna rozbudowa istniejącej infrastruktury, przejęcia spółek 
posiadających własną infrastrukturę, budowa nowoczesnego centrum outsourcingu usług, rozwinięcie 
technologicznych narzędzi wspomagania sprzedaży) zapewni dotarcie do jak największej liczby klientów - 

odbiorców usług telekomunikacyjnych(głos  - Internet  - mobile) i usług medialnych. 

Dodatkowo rozwój interaktywnych usług telewizyjnych IPTV w ramach ofert triple i quadruple play jak też 
zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych do zarządzania treścią zapewni wdrożenie istniejących 
i nowych produktów wykraczających poza standardowe  usługi telekomunikacyjne. 

Rozwój  segmentu telekomunikacyjnego w roku 2011, planowany był pierwotnie  w oparciu o spółkę  Hyperion 
S.A. i był ściśle związany z podjętymi i zrealizowanymi działaniami akwizycyjnymi i konsolidacyjnymi. W grudniu 
2010 roku spółka Hyperion S.A. przejęła siódmego co do wielkości operatora telewizji kablowej w Polsce – spółkę 
Stream Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.  

Transakcja o wartości 92,5 mln zł była największą zrealizowaną transakcją typu M&A w branży 
telekomunikacyjnej w Polsce w roku 2010. Środki finansowe, niezbędne do jej realizacji, pochodziły z kredytu 
inwestycyjnego w wysokości 240 mln zł, który udzielony został przez konsorcjum  BRE Banku i Banku 
Zachodniego WBK.  

Stream Communications Sp. z o.o. świadczy usługi telewizyjne w technologii cyfrowej i analogowej, usługi 
szerokopasmowego dostępu do Internetu  oraz telefonii stacjonarnej m.in. mieszkańcom Krakowa, Katowic, 
Bielska Białej, Sanoka, Rzeszowa oraz Trójmiasta.  

Podjęte działania konsolidacyjne miały na celu połączenie z niezależnym operatorem telekomunikacyjnym jakim 
jest spółka  MNI Telecom z siedzibą w Radomiu. MNI Telecom S.A. należy do Grupy Kapitałowej MNI S.A – spółki 
będącej jednocześnie największym akcjonariuszem Hyperion S.A. (32,99 %). 

Uzgodniona procedura połączenia spółek Hyperion S.A. oraz MNI Telecom S.A.  przewidywała przeniesienie 
całego majątku spółki MNI Telecom S.A. (spółka przejmowana) na spółkę Hyperion S.A. (spółka przejmująca) w 
zamian za akcje Hyperion S.A., które miały zostać wydane akcjonariuszom spółki MNI Telecom S.A.  
Połączenie miało zostać zrealizowane wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Hyperion S.A. 

Ostatecznie Zarząd spółki  Hyperion S.A., ze względu na brak zrozumienia części akcjonariuszy mniejszościowych 
wobec planów połączenia z MNI Telecom S.A,  negatywnie ocenił możliwość skutecznego przeprowadzenia 
połączenia obu podmiotów. W konsekwencji Zarząd MNI S.A. podjął decyzję o odstąpieniu od planu konsolidacji i 
wniesienia MNI Telecom S.A. do Hyperion S.A. 

Z dniem 1 kwietnia 2011 roku aktywa telekomunikacyjne spółek Grupy Hyperion zostały przeniesione do MNI 

Telecom S.A. a wdrożone działania miały na celu:  

● budowę liczącego się operatora telekomunikacyjnego dysponującego pełną ofertę produktową, zdolnego do 
skutecznego konkurowania na rynku telekomunikacyjnym z największymi graczami z perspektywą rozwoju w 
kierunku brokera n-usług. 

● rozszerzenie zakresu przedmiotowego i terytorialnego usług świadczonych przez spółki zarówno z Grupy 
Hyperion jak i Grupy MNI, jak też stworzenie w oparciu o kompetencje MNI Telecom S.A. oraz Hyperion S.A. 
pełnego pakietu komplementarnych usług telekomunikacyjnych obejmujących: 

1. usługi telefonii stacjonarnej, 
2. usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu, 
3. usługi telefonii komórkowej (MVNO), 
4. usługi telewizji cyfrowej (IPTV), 

5. detaliczne i hurtowe usługi dzierżawy łączy, 
6. hurtowe usługi tranzytu i terminacji głosu. 

● poprawę rentowności poszczególnych segmentów w obszarze telekomunikacji, 
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● uzyskanie dodatkowego efektu synergii związanego z konsolidacją aktywów telekomunikacyjnych: 

- powstanie „Centrum Usług Wspólnych”  
- optymalizacja kosztów zakupu sygnału IP 
- obniżenie kosztów kolokacji 
- obniżenie kosztów hurtowego zakupu usługi głosowej 

Do końca I kwartału 2011 roku podstawowym przedmiotem działalności Spółki Hyperion S.A. było świadczenie 
usług dostępu do Internetu za pomocą własnej, szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej. 

W związku z przeniesieniem z dniem 1 kwietnia 2011 roku aktywów telekomunikacyjnych Grupy Hyperion do MNI 
Telecom S.A. i zmianą profilu działalności, spółka Hyperion S.A. rozpoczęła wdrażanie strategii, w ramach której 
koncentruje się na dostarczaniu: 

 multimedialnych usług kontentowych: dedykowanych kanałów telewizyjnych, komercyjnych kanałów TV IPTV 
(OTT - over-the-top TV),  

 dostępu do Internetu (mobilny i Wi-Fi) w oparciu o infrastrukturę spółek Grupy MNI, 

 dostępu do ofert kontentowych: e-booki, komercyjne przekazy multimedialne - filmy, programy sportowe itp. 

W 2011 roku podstawowa działalność operacyjna Grupy Kapitałowej Hyperion, polegająca na realizacji 
interaktywnych programów muzycznych i rozrywkowych emitowanych w ramach własnych kanałów w Polsce i 
Wielkiej Brytanii oraz świadczeniu usług e-commerce services prowadzona była przez spółki zależne Telestar S.A. 
z siedzibą w Warszawie oraz Netshops Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.  

Fundamentalnym produktem spółki Netshopd  jest jej oferta w zakresie usług e-commerce services, związanych z 
uruchomieniem i prowadzeniem sprzedaży internetowej, polegająca na kompleksowej obsłudze logistycznej i 
marketingowej oraz promocji i sprzedaży internetowej. Spółka oferuje 5 wariantów współpracy w zakresie tak 
świadczonych usług: 

Wariant 1 obejmujący przygotowanie projektu witryny sklepu internetowego, uruchomienie go, wdrożenie, a 
także zarządzanie sklepem w wirtualnej galerii handlowej virtualna.com plus inwestycja w marketing. 

Wariant 2 współpracy obejmuje dystrybucję produktów partnera – tj. wystawianie dokumentów handlowych, 
przyjmowanie płatności, obsługę ostatecznych klientów. 

Wariant 3 polega na obsłudze logistycznej partnera – tj. magazynowaniu, kompletacji paczek i ich wysyłce. 

Wariant 4 obejmuje obsługę marketingową partnerów, tj. ich promocję, tworzenie kampanii, zakup mediów, 
monitoring kampanii, analizę wyników (możliwość udziału we wspólnych działaniach promocyjnych, wdrażanie 
schematu zakupów grupowych, itp.). 

Wariant 5 polega na kompleksowej obsłudze całkowitej – w ramach której zawarta jest współpraca na zasadach 
wymienionych we wszystkich 4 wariantach plus inwestycja w marketing. 

Telestar S.A. jest właścicielem ogólnopolskiej stacji telewizyjnej iTV a także  brytyjskich satelitarnych kanałów 
telewizyjnych The Dating Channel, Gaydatetv oraz unikatowej grupy portali internetowych, której celem jest 
dostarczenie młodym użytkownikom całego wachlarza serwisów i usług, suplementarnych wobec siebie, 
połączonych wspólnym programem lojalnościowym m.inn.: OSADA.pl - młodzieżowy portal społecznościowy, 
DISCOSTACJA.pl – portal o profilu disco wraz z radiem internetowym,  iTV – portal własny, MPORTAL.pl - 
młodzieżowy portal randkowy, DODAJOPIS - galeria opisów i statusów Gadu-Gadu, Ezo TV - portal ezoteryczny, 

Ebolg.pl – blog internetowy. 

Stacja iTV realizuje unikatowe założenia programowe (muzyka, ezoteryka, rozrywka) identyfikujące ją, jako stację 
o profilu typowo rozrywkowym. Telewizja od chwili rozpoczęcia emisji bazuje na stałym kontakcie z widzami. 
Interaktywność jest wyróżnikiem kanału iTV. 

W okresie 12 miesięcy ubiegłego roku poczyniono inwestycje mające na celu rozbudowę oferty programowej iTV. 
W IV kwartale  na antenie pojawiły się nowe pozycje: Odpukać w Niemalowane, Zwariowane Zadania, Muza 
Pokoleń, Koncert Życzeń, Muzyczna Strefa, Piękna Misja. 

W zakresie mobilnych usług dodanych (Premium Rate), działalność spółek Grupy została umiejscowiona w Grupie 
Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology S.A. i w roku 2011 koncentrowała się przede wszystkim na:  

 kompleksowej obsłudze klienta w pełnym zakresie: SMS, IVR, MMS, WAP; 

 konsekwentnym kreowaniu nowych, wysokomarżowych produktów dla mediów tradycyjnych oraz 
elektronicznych; 

 realizowaniu projektów marketingu mobilnego oraz reklamy mobilnej dla największych firm działających 
zarówno  w branży FMCG, jak też medialnej; 

 rozwoju mobilnej oferty usługowej dla rosnącego segmentu mediów internetowych w postaci portali, stacji 
telewizyjnych i  radiowych  oraz witryn tematycznych: 
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Produkcja i sprzedaż kontentu mobilnego jest kluczowym obszarem działalności Grupy MIT, ze względu na 

wysoką dochodowość generowaną w obszarze B2C. Spółki Grupy zależne przygotowują własne formaty, 
skierowane do klientów indywidualnych we własnym kanale dystrybucji, reagując elastycznie na zmieniające się 
preferencje rynku. Usługi agencji marketingu mobilnego polegają na obsłudze kampanii promocyjnych klientów.  

Produkty cyfrowe, systemy nawigacyjne oraz interaktywne serwisy i aplikacje mapowe  

Podmiotem realizującym działania w tym obszarze jest spółka Navigo Sp. z o.o. wchodzaca w skład Grupy 
Kapitałowej MIT. Podmiot jest dostawcą specjalistycznego oprogramowania i danych przestrzennych (map 
cyfrowych), głównie dla potrzeb mobilnych rozwiązań lokalizacyjnych i nawigacyjnych. Posiadane bazy danych w 
technologii GIS wykorzystywane są m. in. w systemach paszportyzacji sieci, drogownictwa, geomarketingu, 
monitoringu pojazdów, systemach lokalizacyjnych typu LBS, centrach powiadamiania ratunkowego oraz jako 
podstawa znanych internetowych serwisów map (np. Google Maps, Panorama Firm). 

Szeroka gama produktów z tej dziedziny i ich oprogramowanie oparte są na technologii Navigo. Jest to 
technologia ukierunkowana na realizację jedynie pewnej wybranej funkcjonalności GIS dostosowanej do potrzeb 
konkretnej grupy użytkowników. Cechą charakterystyczną rozwiązań opartych na technologii Navigo jest 
dostarczanie jako zamkniętej całości zarówno podstawowych funkcji GIS jak i danych geograficznych. 
Rozwiązanie to znajduje zastosowanie w aplikacjach mobilnych, zarządzaniu aktywami ruchomymi, budowie 
nowoczesnych internetowych serwisów map. Dostarczane produkty dedykowane są zarówno dla użytkownika 
końcowego jak i dla integratorów oprogramowania (komponenty programistyczne). 

Spośród 100 najpopularniejszych serwisów w Polsce, na podstawie danych Google Ad Planner, 35 posiada mapy, 
z czego aż 22 to mapy Google lub Panoramy Firm z danymi NAVIGO.  

W okresie od 1.10.2010 do 31.01.2012 roku Spółka Navigo realizowała projekt pt. „Opracowanie i wdrożenie 
mobilnego systemu informacji multimedialnej, map, wsparcia turystycznego”.  

Projekt ten był realizowany w ramach Działania 1.4 – 4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

Projekt składał się z dwóch części: badawczej i wdrożeniowej. Część badawcza polegała na opracowaniu 
innowacyjnej platformy służącej do wymiany szeroko rozumianych informacji turystycznych w wyniku 

zastosowania szeregu badań rozwojowych i usług doradczych.  

Drugi etap to wdrożenie wyników prac badawczych do komercyjnej działalności Wnioskodawcy. 

Celem projektu było opracowanie i wdrożenie na rynku 3 nowych produktów / usług mobilnych, a tym samym 
osiągnięcie innowacyjności produktowej w skali przedsiębiorstwa oraz podniesienie przewagi konkurencyjnej 
spółki na rynku krajowym i zagranicznym. Cel udało się zrealizować, a nowymi usługami Navigo są:  

1. Navigo GT - Aplikacja mapowo-turystyczno-nawigacyjna na urządzenia mobilne sprzęgnięta 

z rozbudowanymi „pakietami informacji turystycznych”. 

2. Classifieds czyli interaktywny, mobilny system informacji handlowej z możliwością lokalizacji użytkownika i 

przekazywanie sprofilowanej geograficznie informacji. 

3. Multimedialny Marketing Mobilny (mobilny Ad-Serwer) czyli reklama na telefony komórkowe, z 

profilowaniem i lokalizacją geograficzną klientów. 

Całkowita wartość projektu wyniosła 24.258.140 zł, całkowite wydatki kwalifikowane 19.680.100 zł (w części 
badawczej – 10.200.100 zł; we wdrożeniowej – 9.480.000 zł). Poziom dofinansowania wyniósł 35% wydatków 
kwalifikowanych poniesionych w części badawczej i 40% we wdrożeniowej. 

Część badawcza realizowana była w okresie 1.10.2010 – 31.07.2011, po którym nastąpiło wdrożenie trwające od 
1.08.2011 do 31.01.2012 roku. Projekt został terminowo i efektywnie zakończony.  

Odrębnym projektem realizowanym w roku 2011 było utworzenie wokół spółki Scientific Services Sp. z o.o. -  
wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej MIT -  Centrum Outsourcingu Grupy MNI jako wyniku procesu konsolidacji 
w ramach jednej struktury wszystkich posiadanych kompetencji związanych z usługami Call Center, digitalizacją 
oraz zarządzaniem bazami danych i usługami hostingowymi oraz  usługami windykacyjnymi. 

W ramach Centrum Outsourcingu są realizowane trzy projekty typu BPO (Business Process Outsourcing):  

DataServices : usługi outsourcingowe  

• wprowadzanie danych i zarządzanie bazami danych,  
• skanowanie i archiwizacja elektroniczna (digitalizacja) oraz archiwizacja fizyczna,  

• obsługa programów lojalnościowych, akcji promocyjnych, loterii konsumenckich,  
• mailingi, e-mailingi oraz akcje SMS (produkcja, wysyłka, obsługa zwrotów)  

CC Services  usługi call center  

• obsługa infolinii i telefonicznych centrów obsługi klienta,  
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• kampanie informacyjne, badania rynkowe i sondaże,  

• telefoniczna sprzedaż produktów,  
• umawianie spotkań z przedstawicielami firm,  
• tworzenie i weryfikacja baz danych,  
• pomoc przy tworzeniu kampanii marketingu bezpośredniego,  
• projekty zintegrowane z innymi usługami o wartości dodanej.  

DRW  zabezpieczanie  i dochodzenie należności 
 

Struktura przychodów Grupy (w tys. zł) 
 

     Rodzaj usługi 2011 % 2010 % Zmiana r/r 

Usługi telekomunikacyjne  239 302 66,9 179 120 61,90 + 33,60 % 

Usługi medialne  5 664 1,6 12 513 4,32 - 54,74 % 

Mobilne usługi dodane 62 926 17,6 91 168 31,50 - 30,98 % 

Pozostałe usługi 19 225 5,4 5 483 1,89 + 250,63 % 

Przychody ze sprzed. materiałów 30 502 8,5 1 108           0,38 + 2652,89 % 

RAZEM 357 619 100 289 392 100  +23,58 % 

 

Informacja o rynkach  zbytu 

Analiza przychodów Grupy ze sprzedaży w 2011 roku wskazuje, że MNI S.A. i jej spółki zależne koncentrują swą 
działalność na rynku polskim. Udział przychodów netto Grupy MNI ze sprzedaży produktów, realizowanych na 
terenie Polski, w przychodach netto ogółem stanowi  84,6%. 

Spółka MNI Telecom S.A. oferuje pełny zakres usług telefonii stacjonarnej wraz z usługami dodanymi, 
szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usługi telefonii komórkowej w systemie MVNO dla abonentów w 
siedmiu strefach numeracyjnych na obszarach województw: mazowieckiego podlaskiego, świętokrzyskiego i 
łódzkiego. Spółki Grupy oferujące usługi dostępu do Internetu za pomocą własnej, szerokopasmowej 
infrastruktury teleinformatycznej  oraz szeroko rozumianą paletę usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych 
prowadziły działalność na obszarach województw: małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, śląskiego, 
kujawsko-pomorskiego, opolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego. 

Oferta usług medialnych, call center i Premium Rate  obejmuje obszar całego kraju i nie ma możliwości 
podporządkowania struktury ich sprzedaży do określonego województwa. Wśród odbiorców usług są największe 
firmy z branży telekomunikacyjnej, medialnej i FMCG.  

Wyłącznym rynkiem zbytu oferowanych przez Netshops produktów i świadczonych usług jest rynek krajowy, zaś 
ich odbiorcą  jest w około 90% przypadków klient indywidualny. 

Oferta programowa Telestar S.A. (właścicielem ogólnopolskiej stacji telewizyjnej iTV ) to cieszące się dużą 
popularnością interaktywne programy muzyczne i rozrywkowe emitowane w ramach własnych kanałów w Polsce i 
Wielkiej Brytanii, ale także popularne formaty ezoteryczne produkowane na żywo dla takich kanałów jak TVN i 

TVN7. 

iTV adresuje swoje programy do ludzi młodych wiekiem lub duchem, wszystkich spragnionych odprężenia, 
zabawy i dobrej rozrywki. W lipcu 2011 kanał iTV rozpoczął współpracę w zakresie sprzedaży czasu reklamowego 
i akcji specjalnych z biurem reklamy mediów tematycznych At Media. 

Telewizja iTV jest obecna w większości platform cyfrowych, między innymi: UPC, Polsat Cyfrowy, N, Cyfra+, 
największych sieciach telewizji kablowej jak Multimedia, Aster oraz przez Satelitę Eutelsat HOT BIRD 1 (FTA). 

Od grudnia 2011 roku Telestar zdecydował się udostępnić programy  telewizji iTV, oprócz własnej strony 
www.itv.net.pl oraz kanału YouTube, w telewizji internetowej ipla, docierając za jej pomocą do użytkowników 
komputerów, urządzeń mobilnych oraz telewizorów podłączonych do internetu.  

Zasięg techniczny telewizji (mln gospodarstw domowych) – 8,2. Z uwagi na brak kodowania, kanał jest 
swobodnie odbierany także w całej Europie oraz Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. 

30 - 49 lata - w tej grupie wiekowej stacja iTV posiada najwięcej wiernych widzów. Oglądalność wśród kobiet i 
mężczyzn jest porównywalna i wynosi odpowiednio: kobiety 57,4 % - mężczyźni 42,6 %. 

Mając powyższe na względzie w 2011 roku rozbudowano działalność prowadzoną w Internecie. Na stronach 
www, portalach społecznościowych oraz kanale YouTube prowadzono niezwykle intensywne działania 
marketingowe, które zaowocowały wzrostem społeczności internetowej  zgromadzonej wokół iTV. 
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1.2 Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta (ze wskazaniem jednostek podlegających 

konsolidacji) na dzień 31 grudnia 2011 roku. 

W skład Grupy Kapitałowej MNI wchodzą zarówno podmioty, w których Emitent posiada 100% udziałów w ich 
kapitale zakładowym, jak też podmioty tworzące Grupę Kapitałową MIT Mobile Internet Technology oraz Grupę 
Kapitałową Hyperion, w których Emitent (bezpośrednio lub pośrednio) posiadał na dzień 31 grudnia 2011 roku 
odpowiednio 62,50% i 32,99% w kapitale zakładowym podmiotów dominujących tych Grup. 

Podmioty zależne objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym: 

    Jednostki GK MNI S.A.: 

1. MNI S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawia 8  (zarejestrowana w Krajowym Rejestrze 
Przedsiębiorstw prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003901). 

2. MNI Telecom S.A. (d. Telefonia Pilicka) z siedzibą w Radomiu (zarejestrowana pod numerem KRS 
0000301616 przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) 
- usługi telekomunikacyjne - 100% udziałów. 

3. Długie Rozmowy S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana  pod numerem KRS 0000091015 przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego ) – usługi telekomunikacyjne  z siedzibą w Warszawie - 100 % udziałów. 

4. Expro Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (zarejestrowana pod numerem KRS 0000018416 przez Sąd 
Rejonowy  w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) – transmisja danych 
i teleinformatyka – 95,10% udziałów. 

5. Teleprojekt Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000003240 przez Sąd 
Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) – telekomunikacja - 100% 
udziałów. 

6. Powszechna Agencja Internet PAI S.A. z siedzibą w Łodzi (zarejestrowana pod numerem  
KRS 0000064641 przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) 
– transmisja danych i teleinformatyka - 56% udziałów. 

7. Hyperion Wschód Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000024736 przez 
Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) – transmisja danych 
i teleinformatyka  - 97,96% udziałów 

8. Stream Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (zarejestrowana pod numerem KRS 
0000010468 przez Sąd  Rejonowy w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) – 
świadczenie usług telewizji kablowej i telekomunikacyjnych - 70% udziałów. 

9. Stream Investment Sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000045164 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego)-
100% udziałów. 

 

    Jednostki GK MIT S.A. – na dzień 31.12.2011r. (MNI S.A. posiada 62,50 % udziału w GK MIT S.A.) 

1. MIT S.A. (d. PPWK S.A.)  z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana  pod numerem KRS 0000011784 przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy-Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego) 
- pozostała działalność wydawnicza. 

2. EL.2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana  pod numerem KRS 0000123777 przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego )– usługi 
związane z  transmisją danych za pośrednictwem telefonii mobilnej. 

3. Navigo Sp.  z  o. o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana  pod numerem KRS 0000106598  przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) – działalność  
w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne. 

4. MNI Premium S.A. (d. Legion Polska Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem 
KRS 0000292045 przez Sąd Rejonowy  w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego w dniu 31.10.2007r – Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą  
„MNI Premium Sp. z o.o.) - usługi medialne i telekomunikacyjne usługi dodane. 
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5. Scientific Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zarejestrowana  pod numerem KRS 0000101211 

przez Sąd   Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ) – usługi  
w zakresie przetwarzania danych. 

6. Lark Europe Sp. z o.o. z siedzibę w Łomiankach (zarejestrowana pod numerem KRS 0000374323 przez 
Sąd  Rejonowy  dla  m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego) – sprzedaż  hurtowa sprzętu elektronicznego  i  telekomunikacyjnego oraz części do niego.  

Jednostki GK Hyperion S.A. na dzień 31.12.2011 r. (MNI S.A. posiada 32,99 % udziału w GK Hyperion S.A.) 

1. Hyperion S.A. z siedzibą w z siedzibą w Katowicach  (zarejestrowana pod numerem KRS 0000250606 
przez Sąd Rejonowy  w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) – do  
31 marca 2011 roku podstawowym przedmiotem działalności Spółki było świadczenie usług dostępu do 
Internetu za pomocą własnej, szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej. Od kwietnia 2011 
roku działalność telekomunikacyjna Spółki została przeniesiona do powiązanej spółki MNI Telecom. Od 

kwietnia 2011 roku Spółka działa na rynku multimedialnym.  

2. Telestar S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000309370 przez Sąd 
Rejonowy dla  m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) 
– usługi medialne.  

3. Euro Digital Cprporation Limited z siedzibą w Londynie (zarejestrowana pod numerem 40070096 przez   
COMPANIES HOUSE w dniu 2.06.2000r).- usługi medialne – 100 % udziałów (spółka zakupiona przez 
Telestar Sp. z o.o.). 

Podmioty zależne nieobjęte konsolidacją  –  nieistotność danych  

1.   MNI Mobile S.A. (d. OSS S.A.) z siedzibą w Warszawie  (zarejestrowana pod  numerem KRS 0000090111 
przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) – 
telekomunikacja  - 100 % udziałów.  

2.  Premier Telcom Limited  z siedzibą w Londynie (zarejestrowana pod numerem 3303690 przez 
COMPANIES HOUSE w dniu 17.01.1997r.) – holding – 100% udziałów.  

3.  First Class S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana  pod numerem 0000154737 KRS przez Sąd 
Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego )– usługi turystyczne 
11,34 % udziałów. 

4. Mobile Entertainment Company Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (zarejestrowana  pod numerem KRS 
0000300230  przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego) – usługi telekomunikacyjne  - 100% udziałów. 

5.  DRW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana  pod numerem KRS  0000338550 przez Sąd 
Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ) – usługi windykacyjne  
100 % udziałów. 

 6.  Ramtel Sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000210480 przez Sąd      
Rejonowy  w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) – działalność 

telekomunikacyjna pozostała - 100  % udziałów. 

 7.  Stream Service Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000336711)  - 
usługi   serwisowe i instalacyjne. 

8.  Mobini S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000363839 przez Sąd  
Rejonowy  dla  m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) 
–  rozwój i promocja usług dodanych (VAS) na urządzenia mobilne. 

9.  Netshops Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu (zarejestrowana pod numerem KRS 0000302069 przez Sąd   
Rejonowy  dla  m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) 
–  rozwijanie i prowadzenie sieci sklepów internetowych  – 100% udziałów. 

Podmioty stowarzyszone: 

1. CDIALOGUES LIMITED z siedzibą w Nikozji (zarejestrowana pod numerem HE 286613 w Ministerstwie 
Handlu, Przemysłu i Turystyki Departament Rejestru Spółek i Syndyków Mas Upadłościowych) - usługi 

związane z  transmisją danych za pośrednictwem telefonii mobilnej.- 39,33% udziałów – konsolidowany 
metodą praw własności. 

2. Mappa Sp. z o.o. w likwidacji – podmiot stowarzyszony (50% udziałów). 
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Informacje dodatkowe dotyczące wszystkich  jednostek zależnych (także nieobjętych konsolidacją )oraz zasady 

konsolidacji opisane zostały w informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego MNI S.A. 
za rok 2011 oraz nocie 5 E skonsolidowanego sprawozdania finansowego MNI S.A. za rok 2011. 

Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej MNI S.A. 
 
12 stycznia 2011  - nabycie przez MIT S.A. od spółki zależnej EL2 Sp. z o.o. 500 udziałów  spółki Scientific 
Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 500,00 zł za jeden udział, o łącznej wartości 
nominalnej 250.000 zł. Zbyte udziały stanowią 100 % kapitału zakładowego i uprawniają do 100 % głosów na 
Zgromadzeniu Wspólników Scientific Services Sp. z o.o. W/w transakcja porządkowała strukturę Grupy MIT z 
związku z poszerzeniem oferowanych usług przez utworzone Centrum Outsourcingu. 

23 maja 2011 – podpisanie przez MIT S.A. umowy przystąpienia do spółki CDIALOGUES z siedzibą w Nikozji na 
Cyprze. Umowa wspólników Spółki zapewnia kontrolę MIT S.A. nad działalnością operacyjną podmiotu.  
Pozostałymi udziałowcami w/w Spółki są podmioty zależne i kontrolowane przez managerów greckich, 
powiązanych z czołowymi greckimi i międzynarodowymi firmami zajmującymi się przedsięwzięciami w obszarze 

mobilnych projektów loteryjnych, SMS oraz hazardu. Obszar operowania Spółki obejmie znaczącą część rynków: 
europejskiego, azjatyckiego, Ameryki Południowej oraz bliskowschodniego i afrykańskiego. 

Na dzień sporządzenia sprawozdania Grupa Kapitałowa MIT posiadała 39,33% w kapitale spółki. 

25 sierpnia 2011 – rejestracja przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego połączenia spółki zależnej MNI Telekom S.A. z siedzibą w Radomiu (dalej „MNI Telekom” lub 
„Spółka Przejmująca”) z ośmioma innymi spółkami zależnymi. O rozpoczęciu procesu połączenia Spółka 
informowała raportem bieżącym nr 43/2011 z dnia 9 czerwca 2011 roku. 

W wyniku połączenia Spółka Przejmująca połączyła się z ośmioma innymi spółkami zależnymi, w których Spółka 
Przejmująca bezpośrednio posiada 100% ich kapitału zakładowego, tj.  

 SKYNET-PREMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie,  
 WMC-NET Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, 
 PROFILINE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,  

 CERON MD4 Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, 
 HYPERION ZACHÓD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  
 INTELINK Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,  
 DREAMNET Sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich, 
 ATOL Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu,  

(dalej zwane "Spółki Przejmowane").  

Połączenie spółek zostało dokonane na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez 
przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, w wyniku czego Spółki Przejmowane 
przestały istnieć.  

Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca była jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych połączenie zostało 
dokonane zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, przy odpowiednim zastosowaniu przepisów 
regulujących uproszczoną procedurę łączenia spółek, o której mowa w art. 516 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 
W związku z powyższym, w toku łączenia plan połączenia nie został poddany badaniu przez biegłego 
wyznaczonego przez Sąd Rejestrowy, ani też nie zostały sporządzone sprawozdania zarządów łączących się 
spółek.  Ponadto, w związku z faktem, że Spółka Przejmująca była jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych, 
połączenie zostało dokonane bez wydawania akcji Spółki Przejmującej w zamian za majątek Spółek 
Przejmowanych.  

Przedmiot działalności połączonych spółek jest tożsamy z podstawowym przedmiotem działalności Spółki 
Przejmującej i polega na dostarczaniu usług w zakresie dostępu do Internetu oraz innych usług 
telekomunikacyjnych.  

Połączenie miało na celu uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej Spółki oraz ograniczenie kosztów jej 
funkcjonowania. Ponadto przyczyni się ono również do ujednolicenia standardów obsługi klientów oraz 
poprawienia jakości świadczonych usług. W ocenie Zarządu Spółki połączenie będzie miało wpływ na osiągnięcie 
efektu synergii, który szybko przełoży się na powstanie wymiernych korzyści zarówno dla samej Spółki, jej 
akcjonariuszy, jak i klientów.  

28 grudnia 2011 – nabycie przez MIT S.A. od Hyperion S.A. 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Lark 
Europe Sp. z o.o. w siedzibą w Łomiankach.  
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2. Czynniki istotne dla rozwoju Spółki i Grupy MNI 

2.1.    Najważniejsze wydarzenia i znaczące umowy zawarte w 2011 roku 

3 stycznia 2011 - ogłoszenie przez MNI S.A. (Wzywający), zgodnie z art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia  
29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych wezwania do sprzedaży 676.253 akcji zwykłych na okaziciela spółki 
MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., po cenie 2,04 zł za jedną akcję 

Podmiot pośredniczący: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO 
Banku Polskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie. 

Harmonogram wezwania: 

Data ogłoszenia Wezwania: 3 stycznia 2011 r. 

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 24 stycznia 2011 r. 
Data zakończenia przyjmowania zapisów: 7 lutego 2011 r. o godz. 16.00. 
W ramach wezwania złożono zapisy na sprzedaż łącznie 12.386.640 akcji spółki MIT S.A. podczas gdy Wzywający 
zamierzał w ramach wezwania nabyć maksymalnie do 676.253 akcji tejże spółki.  Wobec powyższego średnia 
stopa alokacji wyniosła 5,459%.   

Nabyte przez MNI S.A. akcje odpowiadały 0,498 % ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym MIT S.A.  
i 0,497 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIT S.A. W wyniku niniejszego 
wezwania MNI S.A. zwiększyła stan posiadania wszystkich akcji MIT S.A. do 89.632.849 akcji, co odpowiadało 
65,997 % wszystkich akcji w kapitale zakładowym MIT S.A  i uprawniało 65,904 % głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy.  

W konsekwencji, łącznie z podmiotem zależnym – MNI Telecom S.A. z siedzibą w Radomiu, MNI S.A. posiadała 
89.762.762 akcje MIT S.A., co odpowiadało 66,093 % wszystkich akcji w kapitale zakładowym spółki i uprawniało 
do  66,00 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIT S.A.  

3 stycznia 2011 - opublikowanie planu połączenia spółek zależnych MNI S.A. – spółki Hyperion  ("Spółka 
przejmująca") ze spółką MNI Telecom S.A. z siedzibą w Radomiu ("Spółka przejmowana"). 
Plan zakładał dokonanie połączenia na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks 
spółek handlowych (k.s.h.) - poprzez przeniesienie całego majątku MNI Telecom na Hyperion - połączenie przez 
przejęcie. Połączenie miało być zrealizowane z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Hyperion o 
kwotę 23.021.530 zł. Planowany stosunek wymiany akcji MNI Telecom S.A. na akcje Hyperion S.A. wynosił 1 do 
0,16 tzn. za jedną akcję Spółki przejmowanej planowane było wydanie 0,16 akcji Spółki przejmującej.  

Za 100% akcji Spółki przejmowanej, jej jedyny udziałowiec spółka MNI S.A. miała otrzymać 23.021.530 akcji w 
Spółce przejmującej.  

10 stycznia 2011  - podjęcie przez Zarząd MNI S.A. uchwały o nabyciu akcji własnych od jednostki zależnej 
MNI Telecom S.A. w trybie art. 362 par. 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (ksh) w ilości 3.474.520 sztuk po 
cenie jednostkowej 3,50 zł za akcję. 

10 stycznia 2011  - podjęcie przez Zarząd MNI S.A. uchwały o nabyciu od jednostki zależnej MNI Telecom S.A  
akcji spółki Hyperion S.A. w ilości 4.059.294 szt. po cenie jednostkowej 7 zł za akcję.  

17 stycznia 2011  - podpisanie listu intencyjnego ze spółką Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie, specjalizującą 
się w tworzeniu kompleksowych ofert usług telekomunikacyjnych. Zawarty list intencyjny dotyczył uzgodnienia 
warunków przyszłej współpracy pomiędzy Stronami w zakresie przeprowadzenia projektu konsolidacji lub 
sprzedaży wybranych aktywów telekomunikacyjnych z klauzulą wyłączności na prowadzone negocjacje do dnia 28 
lutego 2011 r.  Powyższe negocjacje zostały zakończone bez dojścia do porozumienia pomiędzy stronami. 

18 stycznia 2011  - rozliczenie umowy sprzedaży przez MNI Telecom S.A. 4.059.294 akcji Spółki Hyperion S.A. 
na rzecz MNI S.A. Transakcja została dokonana poza rynkiem regulowanym po cenie jednostkowej wynoszącej  
7 złotych za akcję, łącznie za cenę 28.415.058 zł. Cena za transakcję zostanie rozliczona na podstawie 
wzajemnych potrąceń między podmiotami.  

20 stycznia 2011  - rozliczenie na rachunku inwestycyjnym należącym do Spółki transakcji nabycia 3.474.520 
akcji własnych od jednostki zależnej MNI Telecom S.A. (stanowiących 3,51 % jej kapitału zakładowego i 
upoważniających do  3.474.520 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, które stanowią 3,51 procenta ogólnej 
liczby tychże głosów) Łączna kwota transakcji wyniosła 12.160.820 złotych. Zgodnie z art. 363 par. 1 ksh Zarząd 
Spółki MNI S.A. powiadomi najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy o przyczynach nabycia akcji własnych.  
Na dzień 31.12.2010  zadłużenie spółki MNI Telecom S.A.  wynosiło 58,5 ml złotych. W wyniku zawarcia wyżej 
wymienionych transakcji (rozliczonych w dniach 18 i 20 stycznia br) saldo zadłużenia zmniejszyło się o 40,5 ml 
złotych.  
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16 lutego 2011   - nabycie przez spółkę zależną Hyperion S.A. 280.240 akcji spółki MNI S.A. po średniej cenie 

jednostkowej wynoszącej 3,38 zł za akcję, łącznie za ceną 946.678,20 zł, stanowiących 0,28 % jej kapitału 
zakładowego i 0,28 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Przed dokonaniem powyżej wskazanej 
transakcji spółka Hyperion S.A. nie posiadała akcji spółki MNI S.A.  

10 marca 2011-  zawarcie umów sprzedaży udziałów w spółkach zależnych od Hyperion S.A. działających w 
obszarze telekomunikacji na rzecz MNI Telecom S.A. : 

1.  Umowa sprzedaży 321 udziałów w ATOL Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, o wartości nominalnej 160.500 zł, 
stanowiących 100% w kapitale zakładowym tej spółki, za cenę 3.045.000 zł;  

2.  Umowa sprzedaży 27.000 udziałów w DREAMNET Sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich, o wartości 
nominalnej 1.350.000 zł, stanowiących 100% w kapitale zakładowym tej spółki, za cenę 2.940.000 zł;  

3.  Umowa sprzedaży 1.622 udziałów w INTELINK Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, o wartości nominalnej 
811.000 zł, stanowiących 100% w kapitale zakładowym tej spółki, za cenę 2.681.000 zł;  

4.  Umowa sprzedaży 600 udziałów w PROFILINE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, o wartości nominalnej 
300.000 zł, stanowiących 100% w kapitale zakładowym tej spółki, za cenę 17.360.000 zł;  

5.  Umowa sprzedaży 450 udziałów w SKYNET-PREMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, o wartości 
nominalnej 225.000 zł, stanowiących 100% w kapitale zakładowym tej spółki, za cenę 1.015.000 zł;  

6.  Umowa sprzedaży 3.760 udziałów w MEDIA4 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, o wartości nominalnej 
4.700.000 zł, stanowiących 100% w kapitale zakładowym tej spółki, za cenę 5.563.000 zł;  

7.  Umowa sprzedaży 102 udziałów w TELPROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, o wartości nominalnej 51.000 
zł, stanowiących 100% w kapitale zakładowym tej spółki, za cenę 596.000 zł;  

8.  Umowa sprzedaży 10 udziałów w WMC-NET Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, o wartości nominalnej 50.000 zł, 
stanowiących 100% w kapitale zakładowym tej spółki, za cenę 3.921.000 zł;  

9. Umowa sprzedaży 1.745 udziałów w EXPRO Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, o wartości nominalnej 
1.745.000 zł, stanowiących 95,10% w kapitale zakładowym tej spółki, za cenę 2.629.520 zł; 

10.Umowa sprzedaży 5.613 udziałów w HYPERION WSCHÓD Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, o wartości 
nominalnej 2.806.500 zł, stanowiących 97,96 % w kapitale zakładowym tej spółki, za cenę 4.971.470 zł;  

11. Umowa sprzedaży 141.116 akcji w POWSZECHNEJ AGENCJI INERNET PAI S.A. z siedzibą w Łodzi, o wartości 
nominalnej 282.232 zł, stanowiących 64,90 % w kapitale zakładowym tej spółki, za cenę 2.117.040 zł. 

Wszystkie w/w umowy weszły  w życie z dniem 01 kwietnia 2011 roku. 

10 marca 2011 - zawarcie przez MNI Telecom SA ze spółką MEDIA4 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (spółką 
zależną od Hyperion SA) umowy sprzedaży 1.926 udziałów w CERON MD4 Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, 
o wartości nominalnej 963.000 zł, stanowiących 100% w kapitale zakładowym tej spółki, za cenę 964.000 zł. 

Przedmiotowa umowa weszła w życie z dniem 01 kwietnia 2011 roku. 

Cena Sprzedaży wszystkich powyższych transakcji została ustalona poprzez pomnożenie wyniku EBITDA jaki 
każda ze spółek wypracowała na podstawie wyników za IV kw. 2010 r. (wynik narastająco I-IV kw. 2010 r.) oraz 
wskaźnika rynkowego wynoszącego 7 (Cena Sprzedaży = EBITDA * wskaźnik rynkowy wynoszący 7).  
W przypadku kiedy Cena Sprzedaży uzyskana poprzez pomnożenie wartości EBITDA razy wskaźnik rynkowy 
wynoszący 7 była niższa niż wartości księgowa zakupu udziałów spółki, przyjęto za Cenę Sprzedaży wartość 
zakupu udziałów.  

14 marca 2011 - zawarcie porozumienia, którego stronami zostali najwięksi  akcjonariusze MNI S.A. tj. spółka 
com.investment Sp. z o.o. w siedzibą w Warszawie oraz Pan Andrzej Piechocki – Prezes Zarządu MNI SA, 
posiadający łącznie ponad 32% akcji spółki MNI S.A.  Przedmiotem wskazanego porozumienia jest zobowiązanie 
wzajemne, iż w okresie do 31 marca 2012 roku żadna ze Stron nie zbędzie, jak też w jakikolwiek inny sposób nie 
rozporządzi,bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, jakąkolwiek z akcji MNI S.A.  

W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zobowiązania wskazanego powyżej, drugiej Stronie 
przysługiwać będzie kara umowna. Nadto w celu uniknięcia wątpliwości Strony oświadczyły, że Porozumienie nie 
dotyczy wspólnego i jednolitego wykonywania prawa głosu przysługującego z akcji. W przypadku, gdyby Strony 
były zainteresowane w przyszłości zawarciem takiego porozumienia nastąpi to odrębnym dokumentem. 

14 marca 2011 – zawiadomienie o nabyciu 126.000 akcji spółki MNI S.A. przez spółkę zależną Hyperion S.A.  
po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 3,29 złotych za akcję, łącznie za cenę 414.970,00 zł. W konsekwencji 
zawarcia tej transakcji wolumen akcji MNI S.A. przysługujących Hyperion S.A. wzrósł do 406.240 akcji, co stanowi 
0,41% jej obecnego kapitału zakładowego i 0,41% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

15 marca 2011 - Odstąpienie przez MNI S.A., MIT Mobile Internet Technolgy S.A. i Hyperion S.A. od negocjacji 
z Yorkville Advisors LCC bez dojścia do porozumienia. 
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16 marca 2011 – zbycie przez MNI S.A.  9.390.000 akcji spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. poza 

rynkiem regulowanym  zgodnie z poniższym zestawieniem:  

1)  2.890.000 000 akcji spółki MIT S.A., o wartości nominalnej 1,04 zł każda akcja tj. o łącznej wartości 
nominalnej 3.005.600, zł, stanowiących 2,13% jej kapitału zakładowego, uprawniających do 2.890.000 
głosów na walnym zgromadzeniu spółki, które stanowią 2,12% ogólnej liczby tychże głosów zostało nabytych 
od MNI S.A. za cenę 4.335.000 zł - to jest po cenie 1,50 zł za każdą akcję.  

2)  6.500.000 akcji spółki MIT S.A., o wartości nominalnej 1,04 zł każda akcja tj. o łącznej wartości nominalnej 
6.760.000,- zł, stanowiących 4,79% jej kapitału zakładowego, uprawniających do 6.500.000 głosów na 
walnym zgromadzeniu spółki, które stanowią 4,78% ogólnej liczby tychże głosów zostało nabytych od MNI 
S.A. za cenę 13.260.000 zł  - to jest po cenie 2,04 zł za każdą akcję.  

17 marca 2011 -  zawarcie pomiędzy MNI Telecom S.A. i  Hypeerion S.A. umowy sprzedaży 105.657 udziałów w 
Stream Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie o wartości nominalnej 105.657.000,- zł, stanowiących 
77,27% w kapitale zakładowym tej spółki, za cenę 98.975.000,- zł, 

Przedmiotowa umowa weszła w życie z dniem 01 kwietnia 2011 r. i została zawarta pod warunkami 
zawieszającymi:  

 w odniesieniu do 7.682 udziałów stanowiących 7,27% ogólnej liczby udziałów w kapitale zakładowym spółki 
Stream Communications Sp. z o.o. – rozwiązania Porozumienia z dnia 20 października 2010 r. zawartego 
pomiędzy spółką Hyperion S.A. z siedzibą w Katowicach, com. Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
Maroso Consultancy Limited z siedzibą w Nikozji, Janem Rynkiewiczem oraz Almeiro Consultancy Limited z 
siedzibą w Nikozji albo złożenia przez Almeiro Consultancy Limited z siedzibą w Nikozji oświadczenia o 
zrzeczenia się prawa do żądania zawarcia przez Hyperion S.A. umowy zamiany, na podstawie której Hyperion 
S.A. przeniesie na Almeiro Consultancy Limited z siedzibą w Nikozji 7,27% udziałów Spółki w zamian za 100% 
udziałów w kapitale zakładowym spółki Stream Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

 wyrażenia zgody na jej zawarcie przez BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie oraz BZ WBK S.A. z siedzibą we 
Wrocławiu.  

W/w warunki zawieszające zostały spełnione w dniu 11 kwietnia 2011 roku 

W konsekwencji po przeprowadzeniu powyższej transakcji oraz rozwiązaniu Porozumienia, o którym mowa jest 
powyżej i uzyskaniu zgody Banków na przejście udziałów Stream Communications z Hyperion S.A. na MNI 
Telecom S.A.: 

 Hyperion nie posiada jakichkolwiek udziałów w spółce Stream Communications Sp. z o.o. jak też wygasły 
wszelkie zobowiązania Spółki wobec Almerio Consultancy Limited z tytułu wcześniej zawartego Porozumienia, 

 MNI Telecom S.A. - spółka zależna od największego akcjonariusza Hyperion S.A. – MNI S.A posiada 95.716 
udziałów w spółce Stream Communications Sp. z o. o. stanowiących 70% jej kapitału zakładowego oraz 
24.480 udziałów w spółce Stream Investment Sp. z o.o. stanowiących 100% jej udziałów. 

21 marca 2011 - podpisanie przez Hyperion S.A. ze spółką Lapena Consultants Ltd. z siedzibą w Nikozji umowy 
przedwstępnej sprzedaży udziałów w spółce Lark Europe sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach k/Warszawy. 

23 marca 2011 – zawarcie przez MNI S.A. i Hyperion S.A. umowy sprzedaży 30.530.349 akcji spółki Telestar 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (spółka w 100% zależna od Emitenta), o łącznej wartości nominalnej 
30.530.349 zł, stanowiących 100 % kapitału zakładowego tej spółki, za cenę 76.000.000 zł. Przedmiotowa 
umowa weszła w życie z dniem 01 kwietnia 2011 r.  

1 kwietnia 2011 - nabycie w ramach transakcji giełdowych w dniu 1 kwietnia 2011 r. 69.680 akcji własnych po 
cenie jednostkowej 3,35 zł za jedną akcję. Łączna kwota transakcji wyniosła 233.428 zł.  Emitent posiada 
3.544.200 akcji własnych, co stanowi 3,58 procenta jego kapitału zakładowego i odpowiada 3.544.200 głosom na 
walnym zgromadzeniu Emitenta, które stanowią 3,58 procenta ogólnej liczby tychże głosów.  

8 kwietnia 2011 – podpisanie porozumienia pomiędzy MNI S.A. i MIT S.A., dotyczącego końcowego rozliczenia 
transakcji na aktywach MNI Premium S.A. dokonanej na podstawie Warunkowej Umowy Zamiany Akcji z dnia 17 
listopada 2009 roku, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 30 listopada 2009 roku (raport bieżący nr 64/2009 z dnia 18 
listopada 2009 r. oraz raport bieżący nr 66/2009 z dnia 1 grudnia 2009 r.) 

W wyniku tego porozumienia strony uzgodniły, iż ilość 9.390.000 warrantów serii A będzie ostatnią transzą 
warrantów podlegających wymianie na akcje serii I. Natomiast pozostałe nierozliczone do dnia zawarcia 
przedmiotowego Porozumienia kwoty z tytułu realizacji powyżej wskazanej Umowy zamiany tj. kwota 
54.814.318,12 złotych, na którą to kwotę składa się równowartość 8.120.103 warrantów subskrypcyjnych serii A 
po cenie emisyjnej 2,04, tj. kwota 16.565.010,12 złotych oraz kwota 38.249.308,40 złotych tytułu rozliczenia III 
transzy akcji zgodnie z pkt. 3.1.3 tejże Umowy została zarachowana jako długoterminowe zobowiązanie Spółki 
wobec akcjonariusza tj., spółki MNI S.A.  
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8 kwietnia 2011 – opublikowanie przez Biuro Prasowe TPSA komunikatu dotyczącego pozwu przeciwko spółce 

Długie Rozmowy S.A o zapłatę ok. 36,7 mln złotych tytułem rozliczeń międzyoperatorskich. 

Informacja Zarządu MNI SA w przedmiotowej sprawie została zamieszczona w pkt.  2.4 niniejszego sprawozdania. 

14 kwietnia 2011- zawarcie znaczących umów w ramach Grupy Kapitałowej MNI: 

1) w związku ze zmianą profilu działalności Hyperion S.A. oraz w celu konsolidacji aktywów telekomunikacyjnych 
Grupy Kapitałowej MNI w ramach jednego podmiotu t.j MNI Telecom S.A., spółka MNI Telecom S.A. zawarła 
ze spółką Hyperion S.A. umowę, zgodnie z którą MNI Telecom S.A.  nabyła od Hyperion S.A. aktywa służące 
do działalności telekomunikacyjnej. Powyższe aktywa zostały nabyte przez MNI Telecom S.A. ze środków 
własnych za cenę 23.157 tys. złotych. 

2) jednocześnie MNI Telecom S.A. na podstawie umowy zawartej z Hyperion S.A.  przejęła dług w wysokości 
82.234 tys. zł,  stanowiący zobowiązanie, jakie spółka Hyperion S.A. posiada wobec BRE Bank S.A. z siedzibą 
w Warszawie i Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wynikające ze sfinansowania 
transakcji nabycia przez Hyperion S.A.  spółki Stream Communications  Sp. z o.o., w ramach zawartych w 
dniu 7 grudnia 2010 roku umów kredytów inwestycyjnych oraz kredytu w rachunku bieżącym z działającymi 

łącznie w/w bankami. 
3) oraz MNI Telecom S.A. na podstawie umowy zawartej z Hyperion S.A. przejęła dług w wysokości 76.000  

tys. zł, jaki spółka Hyperion S.A. posiada wobec MNI S.A. tytułem nabycia przez Hyperion S.A. 100% akcji 
spółki Telestar S.A. – (raport bieżący spółki Hyperion SA nr 15/2011 z dnia 23 marca 2011 roku) 

Postanowienia wynikające z zawartych wyżej umów, w powiązaniu z postanowieniami umów sprzedaży udziałów 
w podmiotach zależnych Hyperion S.A. na rzecz MNI Telecom S.A., zawartych w dniu 10 marca 2011 roku (raport 
bieżący spółki Hyperion SA nr 11/2011 z dnia 11 marca 2011 roku), pozwoliły na sprawną realizację procesu 
alokacji aktywów i działalności, zgodnie z przyjętą strategią działania dla spółek Grupy MNI. 

14 kwietnia 2011 - rejestracja zmian w kapitale zakładowym spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. przez 
Sąd Rejestrowy: 
1) umorzenie 5.000 akcji własnych Spółki MIT S.A. serii H o wartości nominalnej 1,04 złotego każda akcja i o 

łącznie wartości nominalnej 5.200 złotych, które to akcje zostały umorzone na podstawie Uchwały nr 8  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MIT z dnia 16 marca 2011 r. na wniosek i za zgodą 

akcjonariusza  Spółki MIT S.A. – spółki MNI S.A. bez wypłacania wynagrodzenia. 
W konsekwencji kapitał zakładowy dotychczas wynoszący 141.244.060,80 złotych obniżono o kwotę 5.200 
złotych, tj. do kwoty 141.238.860,80. Tym samym liczba akcji serii H uległa zmniejszeniu z dotychczasowej 
liczby 4.945.861 o 5.000 akcji, do liczby 4.940.861. 

2) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki MIT S.A. dokonane w ramach kapitału warunkowego i emisji 
9.390.000 akcji serii I, o wartości 1,04 złotego każda akcja i łącznej wartości nominalnej 9.765.600,- 
złotych, które objęła spółka MNI S.A., realizując w ten sposób uprawnienie wynikające z posiadanych przez 
nią warrantów subskrypcyjnych serii A w tej samej liczbie. 
W konsekwencji doszło do podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 141.238.860,80 złotych do kwoty 
151.004.460,80 złotych. Tym samym dotychczasowa liczba akcji serii I wynosząca 81.407.123 akcje, uległa 
zwiększeniu o 9.390.000 akcji do liczby 90.797.123 akcji. 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wysokość kapitału zakładowego Spółki MIT S.A. wynosi 
151.004.460,80 złotych i dzieli się na 145.196.597 akcji o wartości nominalnej 1,04 złotego każda akcja, które 
uprawniają  do 145.389.185 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

1 czerwca 2011 – zawarcie przez spółkę zależną Hyperion S.A. ze spółką LAPENA Consultants Limited 
(„Sprzedający”), spółką prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji, Thasou 3, Dadlaw House, P.C. 1520, Cypr, 
wpisaną do Rejestru Spółek i Urzędowych Likwidatorów dla Nikozji (Registrar of Companies and Official Receiver 
Nicosia) prowadzonego przez Ministra Handlu, Przemysłu i Turystyki, za numerem H.E. 282040, umowę sprzedaży 
udziałów w spółce Lark Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach. 

Powyższa umowa jest wykonaniem przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów zawartej pomiędzy Stronami w 
dniu 21 marca 2011 roku, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 21 kwietnia 2011 roku. 

Przedmiotem umowy było nabycie przez Hyperion S.A. 16.664 udziałów o wartości nominalnej 1.000,- zł każdy, 
tj. o łącznej wartości nominalnej 16.664.000,- zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki Lark Europe 
Sp. z o.o.  za cenę 15.000.000,- zł. 

3 czerwca 2011 – zawarcie przez EL2 Sp. z o.o. - spółkę zależną z Grupy MIT umowy ze spółką z grupy 
EUROZET Sp. z o.o. Przedmiotem w/w umowy jest dostarczenie specjalistycznych technologii mobilnych do 
organizacji komercyjnego loteryjnego projektu SMS-owego Radia ZET. Przedmiotowy projekt zostanie 

zrealizowany w trzecim kwartale 2011 roku.  

17 czerwca 2011 – zawarcie przez Navigo Sp. z o.o. – spółkę zależną z Grupy MIT umowy licencyjnej z firmą 
Google na dostarczanie baz danych GIS (ang. Geographical Information Systems) na kolejne 3 lata. 
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Przedmiotem w/w umowy jest rozwój oraz  dostarczenie danych kartograficznych na potrzeby popularnej usługi 

Google Mapa Polska, dostępnej m.in. pod adresem http://maps.google.pl/ 

18 lipca 2011 - wydanie przez Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan 
wyroku w sprawie z powództwa spółki zależnej od Emitenta - MIT Mobile Internet Technology  przeciwko Zefrala 
Holding Limited, Jakubowi Bańkowskiemu, Oplemanta Holdings Limited oraz Maciejowi Uciechowskiemu o 
ustalenia nieistnienia zobowiązania oraz w sprawie z powództwa Zefrala Holding Limited, Jakuba Bańkowskiego, 
Oplemanta Holdings Limited oraz Macieja Uciechowskiego przeciwko MIT Mobile Internet Technology Spółka 
Akcyjna o zapłatę łącznie kwoty 10.439.564,40 złotych (więcej pkt. 4 niniejszej informacji) 

22 sierpnia 2011 – zawarcie ugody, kończącej wszelkie spory, przez spółkę wchodzącą w skład Grupy 
Kapitałowej MIT - EL 2 Sp. z o.o. ze spółką InternetQ Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

7 września 2011 – Nadzwyczajne Zgromadzenia Spółki i podjęcie uchwał dotyczących utworzenia Funduszu 
Rezerwowego celem sfinansowania nabycia akcji własnych oraz upoważnienia Zarządu do nabywania akcji 
własnych przez Spółkę. 

22 września 2011 - Uchwała Zarządu MNI S.A. o przystąpieniu do realizacji programu dotyczącego nabywania 
akcji własnych Spółki  (więcej w pkt. 2.2 niniejszego sprawozdania). 

23 września 2011 - Rejestracja przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego zmian do Statutu Spółki uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 
czerwca 2011 roku. Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30 czerwca 2011 roku 
została przekazana do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 46/2011 z dnia 1 lipca 2011 roku. 

7 października 2011 - zawarcie przez spółkę zależną - MIT S.A. ugody pozasądowej z Zefrala Holdings Limited 
z siedzibą na Cyprze, Oplemanta Holdings Limited z siedzibą na Cyprze, Jakubem Bańkowskim oraz Maciejem 
Uciechowskim. 

11 października 2011 - postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI 
Gospodarczy – Rejestru Zastawów dotyczące wpisania na rzecz Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie zastawu 
rejestrowego na papierach wartościowych znajdujących się w publicznym obrocie, tj. akcje zdematerializowane 
MIT S.A. z siedzibą w Warszawie, będące w posiadaniu MNI S.A. w ilości 12.820.512 sztuk, o jednostkowej 
wartości nominalnej 1,04 zł i łącznej wartości nominalnej 13.333.332,48 zł, które stanowią 8,83% udziału w 
kapitale zakładowym i 8,82% głosów na Walnym Zgromadzeniu. MNI S.A.zawarła z Alior Bank w dniu 30 września 
2011 roku umowę, której przedmiotem jest ustanowienie zastawu rejestrowego na papierach wartościowych 
dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.  

14 października 2011- postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny w kwestii umorzenia 
postępowania wywołanego wyrokiem Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych 
Lewiatan z dnia 18 lipca 2011 w sprawie z powództwa spółki zależnej MIT Mobile Internet Technology S.A. 
przeciwko Zefrala Holdings Limited, Jakubowi Bańkowskiemu, Oplemanta Holdings Limited oraz Maciejowi 
Uciechowskiemu o ustalenie nieistnienia zobowiązania oraz w sprawie z powództwa Zefrala Holdings Limited, 
Jakuba Bańkowskiego, Oplemanta Holdings Limited oraz Macieja Uciechowskiego przeciwko MIT Mobile Internet 
Technology S.A. o zapłatę łącznie kwoty 10.439.564,40 złotych. Wydane przez Sąd Okręgowy w Warszawie 
Postanowienie jest następstwem zawarcia przez MIT S.A. ugody pozasądowej z Zefrala Holdings Limited, 
Jakubem Bańkowskim, Oplemanta Holdings Limited oraz Maciejem Uciechowskim. 

17 października 2011 – Uchwała Zarządu spółki zależnej - MIT S.A. o przystąpieniu do realizacji programu 

dotyczącego nabywania nie więcej niż 20 % akcji własnych Spółki  (więcej w skonsolidowanym raporcie rocznym 
MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok 2011). 

29 listopada  2011 - zawarcie umowy przez spółkę zależną od MNI - MNI Telecom S.A. („MNI Telecom”) ze 
spółką Multimedia Polska S.A. („Multimedia”) oraz Stream Communications Sp. z o.o. („Stream Communications”) 
oraz Stream Communications Network and Media INC z siedzibą w Vancouver oraz Almerio Consultancy Limited z 
siedzibą w Nikozji, (MNI Telecom, Stream Communications Network and Media oraz Almerio każdy z nich zwany 
„Udziałowcem”, a łącznie „Udziałowcami”). 

Podstawowe warunki Umowy:  

Udziałowcy złożyli Multimedia nieodwołalną ofertę („Oferta”) sprzedaży łącznie 136.741 udziałów („Udziały”) 
stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym Stream Communications za cenę równą 141.250.000 zł. 

Multimedia, Stream Communications oraz Udziałowcy zobowiązali się współdziałać w złożeniu w terminie do dnia 
20 grudnia 2011 roku wniosku do Prezesa UOKiK o zgłoszeniu zamiaru koncentracji. 

W terminie pięciu dni roboczych od dnia zakończenia audytu Stream Communications, nie później niż do dnia  
10 lutego 2012 roku Multimedia zobowiązuje się złożyć Udziałowcom oświadczenie o przyjęciu Oferty albo 
oświadczenie o wystąpieniu przesłanek zwalniających Multimedia z obowiązku przyjęcia Oferty. Powyższy termin 
może ulec zmianie, jeżeli będzie to konieczne dla dokonania pełnego audytu i jeżeli Udziałowcy wyrażą zgodę na 
przedłużenie czasu trwania audytu. 

http://maps.google.pl/
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Warunki zawieszające: 

Poprzez złożenie oświadczenia o przyjęciu przez Multimedia Oferty dochodzi do zawarcia umów sprzedaży 
Udziałów objętych Ofertą (dalej „Transakcja”). Transakcja jest zawierana pod następującymi warunkami 
zawieszającymi: 

 Uprawomocnienia się decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zezwalającej na dokonanie 
koncentracji oraz 

 Przedstawienia przez Stream Communications zaświadczeń wydanych przez banki BRE Bank S.A. i BZ WBK 
S.A. (dalej „Banki”) potwierdzających, że Stream Communications nie posiada wobec Banków żadnych 
zobowiązań oraz że nie są ustanowione żadne zabezpieczenia na Udziałach lub na majątku Stream 
Communications; lub Stream Communications przedstawi bezwarunkowe promesy wystawione przez Banki 
zawierające stosowne bezwarunkowe zgody na zwolnienie i wykreślenie całości zabezpieczeń ustanowionych 
na Udziałach lub na majątku Stream Communications. 

Multimedia będzie zwolniona z obowiązku przyjęcia Oferty w przypadku, gdy z przeprowadzonego audytu wynikać 

będzie, że: 

 Prognozowany wynik EBITDA Stream Communications za rok 2011 będzie niższy niż 17.000.000 zł 
z tolerancją 7%, 

 Stream Communications lub jego część obciążona będzie jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich lub 
któregokolwiek z Udziałowców z zastrzeżeniem zapisów Umowy, 

  Udziały obciążone będą jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich z zastrzeżeniem zapisów Umowy, 

 Stream Communications będzie posiadała, na dzień 30 listopada 2011 roku, jakiekolwiek zobowiązania 
przewyższające kwotę 8.000.000 zł, 

 na dzień 30 listopada 2011 roku liczba aktywnych abonentów będzie niższa niż 73.500 powiększone o 
aktywnych abonentów AZART w liczbie niższej niż 26.600 z tolerancją 1%, przy czym za aktywnych 
abonentów uznaje się abonentów, którzy nie mają zaległości w płatnościach przekraczających trzy miesiące, 
niezależnie od rodzaju usług objętych umową, 

 Stream Communications nie będzie posiadała zezwoleń, koncesji, pozwoleń, rejestracji, zgłoszeń niezbędnych 
dla zgodnego z prawem prowadzenia działalności gospodarczej, 

 Sytuacja prawna ponad 20% infrastruktury telekomunikacyjnej Stream Communications nie będzie 
uregulowana stosownymi umowami, zgodami, oświadczeniami lub innymi tego typu dokumentami. 

W przypadku nie przyjęcia Oferty przez Multimedia w wyniku wystąpienia w/w przesłanek, Udziałowcy 
zobowiązują się do zwrotu Multimedia zadatku wpłaconego na poczet pierwszej raty ceny Transakcji w podwójnej 
wysokości, tj. 20.000.000 zł na rachunek bankowy Multimedia na jej pierwsze wezwanie.  

Nie dotyczy to przesłanki: „Sytuacja prawna ponad 20% infrastruktury telekomunikacyjnej Stream 
Communications nie będzie uregulowana stosownymi umowami, zgodami, oświadczeniami lub innymi tego typu 
dokumentami”, której wystąpienie zobowiązuje Multimedia i Udziałowców do przeprowadzenia negocjacji w celu 
ustalenia warunków Transakcji, a jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte, Udziałowcy zwrócą na rachunek 
Multimedia zadatek w kwocie 10.000.000 zł. 

W przypadku nie przyjęcie Oferty przez Multimedia pomimo niewystąpienia w/w przesłanek, Udziałowcy mają 
prawo zatrzymać wpłacony przez Multimedia zadatek w kwocie 10.000.000 zł. 

Multimedia przysługiwać będzie umowne prawo odstąpienia, które będzie mogła ona wykonać w terminie 30 dni 
od dnia przyjęcia Oferty, w przypadku, gdy w tym okresie ujawni się, że na dzień przyjęcia Oferty suma 
zobowiązań przewyższy kwotę 8.800.000 zł. 

Kary umowne: 

W przypadku braku odwołania pełnomocnictw lub udzielonych prokur lub braku powołania w skład zarządu 
Stream Communications przedstawiciela Multimedia w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania przez 
Udziałowców oświadczenia Multimedia o przyjęciu Oferty, zmiany zakresu uprawnień lub odwołania 
przedstawiciela Multimedia przed uzyskaniem decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
Multimedia ma prawo do żądania od Udziałowców kary umownej w kwocie 20.000.000 złotych. 

Zapłata za Udziały nastąpi w dwóch ratach: 

 I rata - 55.000.000 zł płatna w terminie 7 dni od ziszczenia się ostatniego z warunków zawieszających, z 
tymże kwota 10.000.000 zł jako zadatek płatna w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie Umowy, 

  II rata – 86.250.000 zł płatna w terminie 6 miesięcy od ziszczenia się ostatniego z warunków zawieszających. 
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Przejście Udziałów z Udziałowców na rzecz Multimedia nastąpi z chwilą zapłaty przez Multimedia drugiej części 

pierwszej raty w kwocie 45.000.000 zł. 

Zabezpieczenia zapłaty II raty ceny za udziały Multimedia stanowią:  

 weksle własne in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi Multimedia oraz Multimedia Polska – Południe S.A.  
z siedzibą w Gdyni, 

 oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 kodeksu postępowania cywilnego Multimedia 
oraz Multimedia Polska – Południe S.A. z siedzibą w Gdyni. 

Umowa wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym uzyskania zgody Banków na jej zawarcie przez  
MNI Telecom oraz warunkiem rozwiązującym niezapłacenia przez Multimedia zadatku. 

W dniu 6 grudnia 2011 Strony w/w umowy zawarły aneks. Aneks przewiduje, że oświadczenie o przyjęciu 
Oferty wymaga dla swej ważności formy z podpisami notarialnie poświadczonymi. Brak oświadczenia w 
przedmiocie przyjęcia Oferty w terminie wskazanym w Umowie Strony uznają za nieprzyjęcie Oferty.   

Poprzez złożenie oświadczenia o przyjęciu przez Multimedia Oferty dochodzi do zawarcia umów sprzedaży 
Udziałów objętych Ofertą (Transakcja). Transakcja jest zawierana pod następującymi warunkami zawieszającymi: 

a) uprawomocnienia się decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zezwalającej na dokonanie 
koncentracji przejawiającej się w Transakcji; oraz 

b) przedstawienia przez Stream Communications zaświadczeń wydanych przez banki BRE Bank S.A. i BZ WBK S.A. 
("Banki") potwierdzających, że Spółka nie posiada wobec Banków żadnych zobowiązań oraz że nie są 
ustanowione żadne zabezpieczenia na Udziałach lub na majątku Stream Communications; lub Stream  

Communications przedstawi bezwarunkowe promesy wystawione przez Banki zawierające stosowne 
bezwarunkowe zgody na zwolnienie i wykreślenie całości zabezpieczeń ustanowionych na Udziałach lub na 
majątku Stream Communications w przypadku przelania całości lub części drugiej raty ceny na rachunek 
wskazany w promesie oraz 

c) Multimedia w terminie do dnia przejścia Udziałów z Udziałowców na Multimedia, przedstawi Bankom 
nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję bankową na zapłatę części drugiej raty ceny, tj. do maksymalnej kwoty 
65.000.000 zł.   

W celu zabezpieczenia zapłaty drugiej raty ceny za Udziały lub części nie objętej gwarancją bankową, Multimedia 
zobowiązuje się wystawić na rzecz MNI Telecom S.A.weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz 
złożyć oświadczenie o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 kodeksu 
postępowania cywilnego.  

Umowa wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym uzyskania zgody Banków na jej zawarcie przez MNI 
Telecom S.A., za wyjątkiem współdziałania przy złożeniu wniosku do UOKiK, które obowiązują Strony od dnia 
podpisania Umowy. Przy czym uzyskanie zgody Banków nastąpi w terminie do dnia 20 grudnia 2011 roku. 
Jednocześnie Umowa zostaje zawarta pod warunkiem rozwiązującym niezapłacenia przez Multimedia zadatku, w 
terminie wskazanym w Umowie. 

W dniu 14 grudnia 2011  Strony w/w umowy zawarły aneks. Aneks przewiduje, że cena sprzedaży 136.741 
udziałów  stanowiących 100% udziałów w kapitale Stream Communications wyniesie 153.000.000 zł. 

Pozostałe istotne warunki Umowy pozostały bez zmian. 

22 grudnia 2011 - zawarcie przez MNI S.A. umowy ze spółką MIT Mobile Internet Technology S.A. (MIT), której 
przedmiotem jest potrącenie wierzytelności MIT wobec MNI z wierzytelnością MNI względem MIT. 

Potrąceniu ulegają wierzytelności przysługujące MIT wobec MNI w postaci należnej wpłaty na poczet 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 151.004.460,80 zł do kwoty 174.000.306,40 złotych, to jest  
o kwotę 22.995.845,60 zł w drodze emisji 22.111.390 nowych akcji imiennych serii J od numeru 01 do numeru 
22.111.390, o wartości nominalnej 1,04 zł i cenie emisyjnej 2,04 zł każda, zgodnie z uchwałą nr 3 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MIT Mobile Internet Technology S.A. z dnia 14 grudnia 2011 roku oraz 
wierzytelności przysługujące MNI wobec MIT. 

Szczegółowe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. W 
umowie nie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem 
warunku lub terminu. 

22 grudnia 2011 - zawarcie przez MNI S.A. umowy ze spółką MIT Mobile Internet Technology S.A. (MIT), której 

przedmiotem jest objęcie przez MNI nowych akcji MIT. MIT zaoferował MNI do objęcia 22.111.390 nowych akcji 
imiennych serii J (Akcje) od numeru 01 do numeru 22.111.390, o wartości nominalnej 1,04 zł i cenie emisyjnej 
2,04 zł każda, a MNI objęła te akcje w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 1 pkt. 1 kodeksu 
spółek handlowych. Akcje nowej emisji zostaną w całości pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 
wierzytelności MNI względem MIT w kwocie 46.911.525,02 zł.  
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29 grudnia 2011 - zawarcie przez MIT Mobile Internet Technology SA oraz podmioty z grupy kapitałowej MIT - 

EL2 sp. z o.o., Navigo sp. z o.o., MNI Premium S.A. i Scientific Services sp. z o.o., umowy kredytu inwestycyjnego 
z Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank"). Zgodnie z umową  Bank udzielił MIT S.A. oraz podmiotom z 
grupy kapitałowej MIT kredytu na działalność inwestycyjną i w rachunkach bieżących w łącznej kwocie 49 mln zł, 
z okresem spłaty do dnia 30 czerwca 2016 r. Środki pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone m. in. na: 

- restrukturyzację istniejących kredytów, 
- akwizycje, 
- finansowanie nakładów inwestycyjnych, 
- finansowanie potrzeb obrotowych. 

Szczegółowe warunki kredytu, w tym wysokość prowizji nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych  
w umowach tego typu. 

29 grudnia 2011 - Zawarcie przez MIT oraz podmioty z grupy kapitałowej MIT - EL2 sp. z o.o., Navigo sp.  
z o.o., MNI Premium S.A. i Scientific Services sp. z o.o. umowy wielostronnego przystąpienia do długu do łącznej 
kwoty 73.500.000 zł z tytułu udzielonych przez Kredyt Bank SA kredytów inwestycyjnych i w rachunkach 

bieżących podmiotom z grupy kapitałowej MIT. Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od standardów 
rynkowych stosowanych w umowach tego typu. 

 

Wydarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego 

3 stycznia 2012 -  Uchwała Zarządu spółki zależnej  Hyperion  S.A. o przystąpieniu do realizacji programu 

dotyczącego nabywania nie więcej niż 10 % akcji własnych Spółki. 

5 stycznia 2012 –  zawarcie przez MIT Mobile Internet Technology SA oraz podmioty z Grupy MIT - EL2 sp.  
z o.o., Navigo sp. z o.o., MNI Premium S.A. i Scientific Services sp. z o.o., Lark Europe Sp. z o.o. (Spółki) umowy 
o ustanowienie zastawów rejestrowych i zastawów finansowych na wierzytelnościach z umów rachunku 
bankowego z Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank). Spółki zawarły powyżej wskazane umowy 
w związku z udzieleniem przez Bank kredytu na działalność inwestycyjną w kwocie 49 mln zł.  

W celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikających z umowy kredytu, Spółki ustanawiają na rzecz Banku 
zastaw rejestrowy oraz finansowy do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 73.500.000,- zł, który 
wygaśnie z chwilą spłaty wierzytelności wynikających z umowy kredytu, ale nie później niż do dnia 31 grudnia 
2019 roku.  

MIT S.A., w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikających z umowy kredytu, ustanawia na rzecz Banku 
zastaw rejestrowy oraz finansowy o najwyższym pierwszeństwie do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 
73.500.000 zł na 16.664 udziałach Lark  Europe Sp. z o.o., będących w posiadaniu MIT, stanowiących 100% 
udziałów w kapitale zakładowym Lark Europe Sp. z o.o., który wygaśnie z chwilą spłaty wierzytelności 
wynikających z umowy kredytu, ale nie później niż do dnia 30 czerwca 2019 roku. 

Ponadto, MNI Premium S.A., w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikających z umowy kredytu, 
ustanawia na rzecz Banku: 

- zastaw rejestrowy na zbiorach rzeczy i praw, 
- zabezpieczenie z zawartych kontraktów handlowych, które wygaśnie z chwilą spłaty wierzytelności, 

- zabezpieczenie na umowach ubezpieczenia, które wygaśnie z chwilą spłaty wierzytelności. 

Ponadto Spółki zobowiązały się do niezwłocznego podjęcia  działań zmierzających do ustanowienia na rzecz 
Banku zastawu rejestrowego na wierzytelnościach z umów rachunku bankowego. 

Jednocześnie Lark Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, przystąpił do umowy kredytu jako kredytobiorca 
oraz do umowy przystąpienia do długu do łącznej kwoty 73.500.000 PLN z tytułu udzielonych kredytów 
inwestycyjnych i w rachunkach bieżących podmiotom z grupy kapitałowej MIT. 

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, 
poz. 259) raportami bieżącymi: RB nr 16/2012 z dnia 27 stycznia 2012, RB nr 17/2012 z dnia 30 stycznia, RB nr 
18/2012z dnia 1 lutego 2012, RB nr 19/2012 z dnia 3 lutego 2012, RB nr 21/2012 z dnia 7 lutego 2012, RB nr 
22/2012 z dnia 8 lutego 2012, RB nr 26/2012 z dnia 15 lutego 2012, RB nr 27/2012 z dnia 17 lutego, RB nr 
28/2012 z dnia 21 lutego 2012, RB nr 29/2012 z dnia 6 marca 2012 i RB nr 34/2012 z dnia 27 marca 2012 
Emitent na bieżąco szczegółowo informował o ustanawianych zastawach, w ślad za  otrzymywanymi 
postanowieniami Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestr 

Zastawów. 

24 stycznia 2012 – zawarcie aneksu do umowy zawartej przez spółkę zależną od MNI - MNI Telecom S.A. (MNI 
Telecom) ze spółką Multimedia Polska S.A.  (Multimedia) oraz Stream Communications Sp. z o.o. z siedzibą w 
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Krakowie oraz Stream Communications Network and Media INC z siedzibą w Vancouver oraz Almerio Consultancy 

Limited z siedzibą w Nikozji. 

Podstawowe warunki Aneksu: 

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie, Multimedia złożyły oświadczenie o przyjęciu Oferty MNI 
Telecom, w wyniku czego zawarta zostaje umowa sprzedaży udziałów objętych Ofertą MNI Telecom. Transakcja 
jest zawierana pod następującymi warunkami zawieszającymi: 

 Uprawomocnienia się decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zezwalającej na dokonanie 
koncentracji przejawiającej się w transakcji oraz 

 Bezwarunkowego zwolnienia przez banki BRE Bank S.A. i BZ WBK S.A. wszelkich zabezpieczeń na udziałach 
oraz na majątku Stream Communications oraz Stream Investment Sp. z o.o. 

12 marca 2012 - Wystąpienie przez MIT S.A. na drogę sądową przeciwko byłym członkom Zarządu MIT S.A., tj. 
Panu Grzegorzowi Esz oraz Panu Andrzejowi Zimińskiemu (Pozwani) z roszczeniem regresowym za szkodę 
spowodowaną niedopełnieniem swoich obowiązków: 

-  zatwierdzeniem przez Pozwanych wadliwego sprawozdania finansowego spółki Neotel Communications Polska 
Sp. z o.o. (dalej „Neotel”) za rok 2008, lekceważąc rzeczywistą kondycję finansową Neotel,  
co przyczyniło się do obowiązku zapłaty przez MIT niewspółmiernie wysokiej ceny za udziały. Kwota ta 
stanowi realną szkodę wywołaną przez Pozwanych,  

-  przeprowadzenia przez Pozwanych w sposób nieudolny i sprzeczny z prawem podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki, które to podwyższenie z uwagi na pomyłki i uchybienia Pozwanych, okazało się nieważne 
i  nie doszło do skutku, w konsekwencji czego Spółka straciła możliwość skorzystania z prawa 
bezgotówkowego rozliczenia III raty ceny za udziały. Zapłata w formie akcji nie nakładałaby na MIT żadnych 
realnych obciążeń finansowych. 

22 marca 2012 roku Hyperion S.A. zbyła na podstawie umowy cywilno-prawnej 280.000 akcji zwykłych na 
okaziciela spółki Mobini S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Przed zbyciem akcji spółki Mobini S.A., spółka 
Hyperion S.A. posiadała 280.000 akcji spółki Mobini S.A., które stanowiły 20,0% w kapitale zakładowym spółki 
Mobini S.A. oraz z których wynikało prawo do 280.000 głosów, które stanowiły 20,0% głosów z tych akcji w 

ogólnej liczbie głosów. Po zbyciu akcji spółki Mobini S.A., o których mowa w pkt 1, spółka Hyperion S.A. nie 
posiada akcji spółki Mobini S.A.  Spółka Hyperion S.A. nie ma podmiotów zależnych posiadających akcje spółki 
Mobini S.A. Spółka Hyperion S.A. nie zawierała żadnych umów z osobami, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 
lit. c. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami. 

26 marca 2012 – zawarcie przez spółkę zależną Scientific Services sp. z o.o. z  Internet Technology 
Development S.A. z siedzibą w Warszawie umowy nabycia Zintegrowanej Platformy Teleinformatycznej do 
realizacji zadań szeroko pojętej Obsługi Relacji z Klientem, stanowiącej złożony system informatyczny (dalej 
„Platforma”) za kwotę 12.500.000 zł.  

Źródłem finansowania nabycia Platformy są środki finansowe pochodzące z umowy kredytu na działalność 
inwestycyjną w kwocie 49 mln zł zawartej z Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”). Jednocześnie  
w dniu 26 marca 2012 roku Scientific Services zawarła z Bankiem umowę ustanowienia zastawu rejestrowego na 
w/w Platformie. (RB nr 33/2012) 

11 kwietnia 2012 

Nabycie przez MNI S.A  na podstawie umów cywilno-prawnych 130.000 akcji zwykłych imiennych spółki Mobini 
S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które stanowią 9,29% w kapitale zakładowym spółki Mobini S.A. i 
uprawniają do 130.000  głosów, stanowiących  9,29% głosów w ogólnej liczbie głosów. 

Wraz z podmiotem zależnym MNI Telecom S.A.,  która posiada 16.201 akcji spółki Mobini S.A.  spółki MNI S.A. i 
MNI Telecom S.A. posiadają 146.201 akcji spółki Mobini S.A., które stanowią 10,44% w kapitale zakładowym 
spółki Mobini S.A. oraz uprawniają do 146.201  głosów, stanowiących  10,44% głosów w ogólnej liczbie głosów. 

17 kwietnia 2012 roku Maroso Consultancy Limited Spółka założona zgodnie z prawem Cypru nabyła 352.451 
akcji Hyperion S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Przed nabyciem akcji spółki Hyperion S.A., spółka 
Maroso Consultancy Limited Spółka założona zgodnie z prawem Cypru posiadała 468.073 akcje spółki Hyperion 
S.A., które stanowiły 3,80% w kapitale zakładowym spółki Hyperion S.A. oraz z których wynikało prawo do 
468.073 głosów, które stanowiły 3,80% głosów z tych akcji w ogólnej liczbie głosów.  Obecnie Maroso 
Consultancy Limited posiada 820.524 akcje spółki Hyperion S.A., które stanowią 6,67% w kapitale zakładowym 

spółki Hyperion S.A. oraz z których wynika prawo do 820.524 głosów, które stanowią 6,67% głosów z tych akcji 
w ogólnej liczbie głosów. 

19 kwietnia 2012 – publikacja decyzji  nr DKK -32/2012 Prezesa UOKiK wydającej zgodę na dokonanie 
koncentracji, polegającej na przejęciu przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni kontroli nad Stream 
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Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego Prezes 

UOKiK uznała, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji. 

W wyniku koncentracji Multimedia Polska S.A. przejmie kontrolę nad Stream Communications Sp. z o.o. poprzez 
nabycie 100% udziałów w jej kapitale zakładowym. 

Zgodnie z postanowieniami umowy zawartej przez spółkę zależną od MNI - MNI Telecom S.A. z siedzibą w 
Radomiu ze spółką Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni oraz Stream Communications Sp. z o.o. z siedzibą w 
Krakowie oraz Stream Communications Network and Media INC z siedzibą w Vancouver oraz Almerio Consultancy 
Limited z siedzibą w Nikozji (Umowa), z chwilą uprawomocnienia się decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów zezwalającej na dokonanie koncentracji nastąpi spełnienie się jednego z dwóch warunków 
zawieszających. 

20 kwietnia 2012 

Nabycie przez MNI S.A  na podstawie umów cywilno-prawnych 280.000 akcji zwykłych imiennych spółki Mobini 
S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Wraz z podmiotem zależnym MNI Telecom S.A.,  która posiada 16.201 
akcji spółki Mobini S.A.  spółki MNI S.A. i MNI Telecom S.A. posiadają łącznie 426.701  akcji spółki Mobini S.A., 
które stanowią 30,48% w kapitale zakładowym spółki Mobini S.A. oraz uprawniają do 426.701  głosów, 
stanowiących  30,48% głosów w ogólnej liczbie głosów. 

 

2.2 Program nabywania akcji spółki MNI S.A. 

W dniu 7 września 2011 roku Nadzwyczajne Walne  Zgromadzenia MNI S.A. podjęło uchwałę w sprawie utworzenia 
Funduszu Rezerwowego, na który to fundusz przeznaczone zostaną środki pochodzące z części kapitału 
zapasowego utworzonego z zysku netto wypracowanego przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych w 
wysokości nie większej niż 34.893.000 zł oraz kwoty stanowiące nie więcej niż 40 % kwot, które zgodnie z art. 348 
§ 1 kodeksu spółek handlowych mogą być w danym roku obrotowym przeznaczone do podziału pomiędzy 
akcjonariuszy oraz upoważniło Zarządu do nabywania akcji własnych przez Spółkę. 

W dniu 22 września 2011 Zarząd MNI S.A. realizując postanowienia Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia MNI S.A. z dnia 7 września 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabywania 
akcji własnych przez Spółkę podjął uchwałę o przystąpieniu do realizacji programu dotyczącego nabywania nie 
więcej niż 20 % akcji własnych Spółki (Program). 

Cel Programu: 

Program został uchwalony w celu umożliwienia nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, finansowania 
transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku i tym samym konsolidacji rynku, oferowania w przyszłości 
kadrze menadżerskiej Spółki i podmiotów zależnych w oparciu o programy motywacyjne lub w innych celach 
według uznania Zarządu po uzyskaniu stosownej zgody Rady Nadzorczej Spółki na warunkach przewidzianych w 
Uchwale. 

Szczegółowe zasady Programu: 

1. Spółka rozpoczęła realizację Programu począwszy od dnia 23 września 2011 r.. 

2. Program jest realizowany zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami 
Uchwały. 

3. Programem objęte są akcje Spółki dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. 

4. Realizacja Programu zakończy się nie później niż do 07 września 2016 r. lub do czasu wyczerpania się środków 
finansowych przeznaczonych na realizację Programu, tj. kwoty 79.157.024,00 zł. Środki te pochodzić będą z 
utworzonego na ten cel Funduszu Rezerwowego, zgodnie z dyspozycją uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia z dnia 07 września 2011 r.  

5. Zarząd kierując się interesem Spółki oraz jej Akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, będzie mógł zakończyć 
Program przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie albo odstąpić od 
przeprowadzenia Programu.  

6. Zarząd poda do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ewentualny wcześniejszy termin 
zakończenia realizacji Programu albo fakt odstąpienia od jego realizacji. Po zakończeniu realizacji Programu, 
Zarząd Spółki przekaże zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji w drodze raportu bieżącego. 

7. Nabywanie akcji własnych podjętych na podstawie Programu będzie realizowane za pośrednictwem spółki 
zależnej MNI Telecom S.A. 

8. W ramach realizacji Programu Spółka będzie mogła nabyć nie więcej niż 20% ogólnej liczby akcji według 
stanu na ostatni dzień realizacji Programu, co odpowiadać powinno nie więcej niż 20% kapitału zakładowego 
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Spółki ustalonego na ten dzień, co z uwagi na wysokość kapitału zakładowego na dzień publikacji niniejszego 

raportu to jest 22 września 2011 roku, ogranicza liczbę akcji do nabycia w ramach Programu do 19.789.257 
akcji Spółki.  

9. Cena nabycia akcji będzie każdorazowo ustalana przez Zarząd z tym zastrzeżeniem, że: 

a) cena ta nie będzie mogła być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i 
najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW; 

b) cena nabycia  jednej akcji nie będzie wyższa niż 4,00 (cztery 00/100) złote. 

10. Akcje własne nie mogą być nabywane w ramach transakcji pakietowych na GPW S.A. 

11. Akcje własne mogą być także nabywane w drodze wezwania lub wezwań na sprzedaż lub zamianę Akcji Spółki 
na warunkach określonych w Uchwale, ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z wyłączeniem pkt. od 6 do 13 
Uchwały, które dotyczą przypadku nabywania akcji własnych w drodze transakcji na rynku regulowanym. 

12. W ramach realizacji Programu Spółka dziennie będzie mogła nabyć nie więcej niż 25% odpowiedniej, średniej, 
dziennej wielkości obrotów Akcjami na GPW w ciągu 20 dni bezpośrednio poprzedzających każdy dzień 
nabycia. W przypadku wyjątkowo niskiej płynności Akcji Spółka będzie mogła przekroczyć próg 25% nie więcej 
jednak niż 50%, po uprzednim poinformowaniu w drodze raportu bieżącego Komisji Nadzoru Finansowego, 
GPW oraz opinii publicznej o takim zamiarze. 

13. Zarząd Spółki będzie przekazywał do publicznej wiadomości następujące informacje: 

a) za każdy dzień realizacji Programu – ilość nabytych w ramach Programu w danym dniu Akcji oraz ich 
średniej ceny. 

b) po zakończeniu realizacji Programu – zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji. 

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania: 

 Spółka MNI Telecom S.A. posiada 4.640.351  akcji MNI S.A. stanowiących 4,690 % w kapitale zakładowym 
spółki, którym odpowiada 4,689 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 

 Spółka MNI S.A. posiada 3.294.200  akcji MNI S.A. stanowiących 3,32 % w kapitale zakładowym spółki, 
którym odpowiada 3,32 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 

Jednocześnie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej MNI, notowane na GPW w Warszawie tj.: spółka 
Hyperion S.A. i MIT Mobile Internet S.A. rozpoczęły programy nabywania akcji własnych. 

Programy te oraz stan ich realizacji zostały zawarte w: 

a) sprawozdaniu Zarządu z działalności spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. i Grupy Kapitałowej MIT 
Mobile Internet Technology w roku 2011, stanowiącym integralną część raportów rocznych za rok 2011 MIT 
Mobile Internet Technology S.A. 

b)  sprawozdaniu Zarządu z działalności spółki Hyperion i Grupy Kapitałowej Hyperion  w roku 2011, stanowiącym 
integralną część raportów rocznych za rok 2011 Hyperion S.A. 

2.3    Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożenia 

Ryzyko zmiany strategii  

Przeprowadzona restrukturyzacja stała się podstawą do opracowania założeń strategii, która umożliwia realizację 
średnio- i długoterminowych celów Grupy. Założenia strategii, zaaprobowane przez Radę Nadzorczą jednostki 
dominującej są konsekwentnie wdrażane przez Zarząd Spółki, a ich efektem są uzyskiwane wyniki finansowe. 
Przyjęta strategia podlega stałej aktualizacji w zakresie poszczególnych działań operacyjnych. Jednocześnie w 
ramach Grupy Zarząd definiuje zmiany strategii dla poszczególnych spółek zależnych. 

Nie można wykluczyć, że Zarząd, mając na uwadze realizację nadrzędnego celu strategicznego, tj. wzrostu 
wartości dla akcjonariuszy, może podejmować dodatkowe działania strategiczne. Nie ma pewności, że 
podejmowane przez Grupę nowe inicjatywy strategiczne będą miały pozytywny wpływ na działalność Grupy MNI 
i osiągane wyniki. 

Ryzyko zmiany struktury akcjonariatu 

MNI S.A. nie jest obecnie kontrolowana przez żadnego inwestora strategicznego, a akcje MNI S.A. są w 
posiadaniu dużej liczby akcjonariuszy. Dokumenty korporacyjne Emitenta, podobnie jak  przepisy polskiego 
prawa, nie zawierają postanowień, które w znaczący sposób ograniczałyby zmiany kontroli w stosunku do 
Emitenta wskutek nabycia przez osoby trzecie znaczących ilości akcji. Wobec tego, takie zmiany kontroli mogą 
mieć wpływ na skład Rady Nadzorczej i Zarządu MNI S.A., a co za tym idzie na strategię i działalność Grupy MNI. 
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Wpływ potencjalnych przyszłych przejęć i akwizycji 

Jednym z elementów przyjętej strategii Grupy były i są przejęcia lub fuzje z innymi podmiotami, które mogą mieć 
istotny wpływ na poziom przychodów i wyniki finansowe.  Z chwilą, gdy Spółka dokona przejęcia innego 
podmiotu, proces integracji tej jednostki może być obarczony wieloma czynnikami ryzyka, takimi jak odejścia 
kluczowych pracowników, utrata części klientów przejmowanego podmiotu, wysokie koszty całego procesu 
integracji , opóźnienia związane z procesami formalno-prawnymi. Dodatkowo przyszłe akwizycje mogą również 
skutkować przejęciem zobowiązań przedmiotów przejmowanych i wiążą się z ryzykiem wystąpienia zobowiązań 
nieujawnionych. 

Dotychczas wszelkie tego typu działania wpływały pozytywnie na uzyskiwane wyniki oraz w sposób znaczący 
zwiększały wolumen i zakres prowadzonej działalności. Spółki Grupy każdorazowo dokonują oceny potencjalnych 
przejęć i akwizycji. Realizacja takich transakcji wymaga dodatkowego zaangażowania kadry zarządzającej Spółek i 
może wiązać się ze znaczącymi kosztami związanymi z oceną potencjalnych kandydatów do przejęcia, 
negocjowaniem umów oraz na etapie końcowym z integracją przejmowanych podmiotów. Dla przeprowadzenia 
takich transakcji Spółki grupy  mogą wymagać dodatkowego finansowania. Grupa MNI nie może zapewnić, że w 

przyszłości wystąpią korzystne możliwości przejęć bądź, gdy takie wystąpią, że ich wynikiem będzie udana 
integracja podmiotów nabytych z Grupą MNI. Nieudana integracja nabywanych podmiotów w struktura Grupy 
MNI oraz/lub brak możliwości uzyskania oczekiwanych synergii operacyjnych i strategicznych, może mieć 
negatywny wpływ  na działalność Grupy MNI i jej sytuację finansową. 

Ryzyko odejścia kluczowych członków kierownictwa i trudności związane z pozyskaniem nowej wykwalifikowanej 
kadry zarządzającej. 

Działalność spółek Grupy MNI jest uzależniona od jakości pracy jej pracowników i kierownictwa. Zarząd nie może 
zapewnić, że ewentualne odejście niektórych członków kierownictwa nie będzie mieć negatywnego wpływu na 
działalność, sytuację finansową i wyniki Grupy MNI.  

Ryzyko związane z finansowaniem 

Grupa wykorzystała znaczące środki pieniężne pozyskane w drodze kredytów inwestycyjnych. Utrzymanie 
dotychczasowego tempa ekspansji lub też podejmowanie dodatkowych działań strategicznych – akwizycje dużych 
podmiotów działających na rynkach telekomunikacyjnym lub medialnym, może znacząco przekraczać zasoby 
Grupy, co może wiązać się z koniecznością uzyskiwania dodatkowego finansowania. Istnieje ryzyko nieuzyskania 
takiego finansowania, przez co Grupa MNI może być zmuszona do ograniczenia lub istotnej modyfikacji swoich 
planów rozwoju. 

Ryzyko nie zarejestrowania emisji 

Na chwile obecną, w związku z faktem iż wszystkie emisje akcji Spółki zostały zarejestrowane przedmiotowe 
ryzyko nie występuje.  

 Ryzyko wynikające z postępu technologicznego 

MNI S.A. i jej spółki zależne świadczą swe usługi w sektorze, który charakteryzuje się bardzo dynamicznym 
rozwojem stosowanych technologii. Może w związku z tym wystąpić ryzyko konieczności ponoszenia, przez Spółkę 
i jej podmioty zależne, znacznych nieplanowanych nakładów na dostosowanie istniejącej infrastruktury Grupy do 

bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych (zarówno po stronie oprogramowania, jak i urządzeń), 
wynikających z postępu technologicznego. Także sektor telekomunikacyjny  bezpośrednio powiązany ze spółką 
zależną MNI Telecom oraz jej podmiotami zależnymi oraz sektor medialny, jak też sektor mobilnych usług 
dodanych,  są obszarami ciągłych zmian technologicznych. Na chwilę obecną nie można przewidzieć, jakie skutki 
dla działalności Grupy MNI mogą mieć zmiany w dziedzinie telefonii przewodowej, transmisji bezprzewodowej, 
protokołu przekazu głosu przez Internet czy telefonii wykorzystującej telewizję oraz tendencje świadczenia usług 
telekomunikacyjnych przez platformy bezprzewodowe i przenośne z bezprzewodowym dostępem 
szerokopasmowym.  Ponieważ trudno jest przewidzieć przyszły rozwój technologiczny, potencjał rynku oraz 
otoczenie prawne, Grupa MNI może czasem inwestować w technologie, które nie zawsze przyniosą oczekiwane 
korzyści. Wystąpienie takiej sytuacji może mieć negatywny wpływ na wyniki oraz sytuacje finansowa Grupy, 
aczkolwiek w horyzoncie najbliższych kilku miesięcy ryzyko to jest nieznaczne. 

Ryzyko związane z awarią sprzętu 

MNI S.A. i jej spółki zależne wykorzystują sprzęt najbardziej renomowanych producentów zarówno w posiadanych 

platformach teleinformatycznych stosowanych do świadczenia usług dodanych, jak również w należącej do Grupy 
Kapitałowej sieci telekomunikacyjnej. Pomimo tego nie sposób wykluczyć ryzyka polegającego na 
niespodziewanych awariach powodujących zatrzymanie pracy systemów telekomunikacyjnych. Powstałe awarie 
spowodować mogą czasową niezdolność do świadczenia oferowanych usług. W celu zminimalizowania strat 
mogących powstać w wyniku powyższych zdarzeń, Grupa MNI stosuje szereg procedur awaryjnych, zapewniając 
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sobie w kontraktach z dostawcami kluczowych rozwiązań odpowiednie wsparcie techniczne. Spółki Grupy MNI 

posiadają wyposażenie pozwalające na szybkie zastąpienie jednych urządzeń innymi zapasowymi. Ponadto, we 
własnym zakresie, Grupa MNI zaopatrzyła się w specjalne zestawy części zamiennych, pozwalające w bardzo 
krótkim czasie przywrócić zdefektowany sprzęt do normalnej pracy. Dodatkowo, spółki Grupy posiadają aktualne 
polisy ubezpieczeniowe w zakresie ryzyk związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

Ryzyka finansowe (ryzyko zmiany kursu walut,   ryzyko zmiany stopy procentowej,   ryzyko cenowe ryzyko 
kredytowe, ryzyko utraty płynności) 

W/w ryzyka zostały omówione w informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
MNI S.A. za rok 2011. 
 

2.4 Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub 
organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie postępowania dotyczącego 
zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co 
najmniej 10% kapitałów własnych  

Informacja  dotycząca  sporów pomiędzy Długie Rozmowy S.A.  (DR S.A.) i Telekomunikacją Polską S.A (TP S.A.) 

W dniu 8 kwietnia 2011 Biuro Prasowe TP S.A. opublikowało komunikat dotyczący pozwu TP S.A. przeciwko 
spółce Długie Rozmowy S.A o zapłatę ok. 36,7 mln złotych tytułem rozliczeń międzyoperatorskich. 

Poniżej Informacja Zarządu MNI S.A. w przedmiotowej sprawie: 

„Spółkę Długie Rozmowy S.A. od 30 października 2002 roku, wiąże z TP S.A. umowa o połączeniu sieci (wraz z 
późniejszymi aneksami). W dniu 27 lipca 2007 roku, umowa ta została zmieniona decyzją Prezesa UKE o znaku 
DRTH-WWM-60600-21/07(26) dalej „Decyzja”, która wprowadziła realizację przez TP S.A. szeregu obowiązków 
wobec DR S.A. w zakresie usługi hurtowego dostępu do sieci TP S.A., w tym realizację zamówień aktywowania 
abonentów pozyskiwanych przez DR S.A. zgodnie z terminami określonymi w par. 4 tej Decyzji.  

Jednocześnie par. 15 ust. 2 Decyzji stanowi, iż: „Z tytułu niedotrzymania z winy TP terminów określonych w 
Decyzji za każdy dzień przekroczenia terminu przysługuje DR S.A. odszkodowanie w wysokości 1000 PLN (kara 
umowna).”  

TP S.A. odwołała się od tej Decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Sąd wydał wyrok oddalający 
odwołanie TP S.A. Następnie TP S.A. złożyła apelację od powołanego wyroku, ale wkrótce ją cofnęła wobec 
podpisania w dniu 22 października 2009 roku porozumienia z Prezesem UKE.   

Tym samym Decyzja ta stała się prawomocna, a TP S.A. jest w pełni zobowiązana do przestrzegania wszystkich 
jej postanowień. Niestety TP S.A. permanentnie i w sposób istotny opóźniała się z realizacją zamówień 
aktywowania abonentów pozyskiwanych przez DR S.A. Opóźnienia te wynikały z przyczyn leżących wyłącznie po 
stronie TP S.A.   

TP S.A. przez cały okres współpracy z DR S.A. kwestionowała prawo DR S.A. do naliczania kar umownych, prawo 
określone prawomocną Decyzją Prezesa UKE.  TP S.A. kwestionując też fakt występowania opóźnień 
permanentnie i stanowczo odmawiała udostępnienia jakichkolwiek danych, a w szczególności 
niezmodyfikowanych zapisów swoich systemów informatycznych odnośnie terminów realizacji zamówień aktywacji 
abonentów pozyskiwanych przez DR S.A. Wielokrotne próby podjęcia negocjacji z TP S.A. przez DR S.A., w tym 
wezwanie do próby ugodowej przez Sądem w 2009 roku, nie dawały żadnego rezultatu.  

W związku z tym, po upływie ponad 2 lat stałych opóźnień w realizacji usług przez TP S.A. na rzecz DR S.A., 
począwszy od października 2009 roku DR S.A. rozpoczęła naliczanie oraz potrącanie przysługujących jej kar 
umownych od TP S.A. z należnościami TP S.A. wobec DR S.A. wynikających z wykonywanych przez TP S.A. usług 
na rzecz DR S.A.. 

W dniu 17 grudnia 2010 r., wobec ciągłego kwestionowania przez TP S.A. prawa do naliczania przez DR S.A. 
kar umownych oraz kwestionowania skuteczności dokonywanych przez DR S.A. potrąceń, DR S.A. wystąpiła 
przeciwko TP S.A. z pozwem o zapłatę kar umownych w wysokości 32,3 mln zł (kar naliczonych do końca 
października 2010 r.).  

Należy też dodać, iż TP S.A. mając już wcześniej pełną świadomość dokonanych przez DR S.A. potrąceń, w dniu 
17 lutego 2010 roku,  wystąpiła wobec DRSA z pozwem o zapłatę kwoty 458.796,96 zł. Pozew ten obejmował 
jedną z należności TP S.A. wobec DR S.A. za usługi świadczone na rzecz DR S.A., która została już wcześniej 
potrącona przez DR S.A. z naliczonych kar umownych, należnych DR S.A. od TP S.A. Sprawa ta jest aktualnie  
w toku.  W wyniku przebiegu ostatniej rozprawy sądowej, która miała miejsce w dniu 6 grudnia 2011 roku, Sąd 
na wniosek DR S.A. powołał biegłego  celem oceny czy materiał dowodowy przedstawiony przez TP S.A. jest 
wiarygodny dla obliczenia opóźnień w realizacji usług na rzecz DR S.A. 
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Oznacza to, iż w przypadku, jeżeli biegły stwierdziłby, że te dane TP nie są wiarygodne lub wystarczające do 
określenia i obliczenia ilości dni opóźnień, wtedy sąd prawdopodobnie przychyli się do kolejnego wniosku DR S.A. 
o powołanie biegłego do zbadania zapisów, bezpośrednio w centralach TP S.A., w siedzibie TP S.A., celem 
ustalenia rzeczywistych dat podłączeń abonentów WLR. DR S.A. twierdzi konsekwentnie, że materiał dowodowy 
przedstawiony przez TP S.A. nie jest wiarygodny. 

W dniu 17 marca 2011 r. TP S.A. wystąpiła przeciwko DR S.A. z pozwem o  zapłatę kwoty 36.741.752,- zł, 
bezpodstawnie kwestionując skuteczność potrąceń przez DR S.A. wzajemnych wierzytelności stron.  

W dniu 29 marca 2011 r. TP S.A. złożyła oświadczenia: o rozwiązaniu Umowy o Połączeniu Sieci z 2002 r. 
(Umowa zasadnicza, której częścią jest Decyzja Prezesa UKE dotycząca WLR), oraz o rozwiązaniu Umowy  
o Połączeniu Sieci bez NDS ze skutkiem prawnym na koniec dnia 31 maja 2011 roku.  

Według  oceny DR S.A. oświadczenia te są nieskuteczne prawnie, bowiem zostały złożone z pogwałceniem 
zapisów tych umów. Pomimo kilkukrotnego wezwania wystosowanego przez DR S.A. do Zarządu TP S.A. 
oświadczenia te nie zostały cofnięte. DR S.A. wystąpiła do Prezesa UKE celem podjęcia interwencji w tej sprawie. 
Do dnia dzisiejszego Prezes UKE nie poczynił działań formalnych w tej sprawie. 

DR S.A. wystąpiła również do Prezesa UKE o wydanie decyzji wprowadzającej do umowy z 2002 oraz 2004 roku 
klauzulę zakazującą TP S.A. rozwiązać umowę, dopóki TP S.A. nie będzie dysponowała prawomocnym 
orzeczeniem sądu nakazującym TP S.A. zapłatę za dwa okresy rozliczeniowe i DR S.A. nie ureguluje takiej 
zapłaty. Pierwsze dwa postępowania w tej sprawie zostały przez Prezesa UKE umorzone. Kolejne dwa 
postępowania zostały wszczęte w tej samej sprawie przez Prezesa UKE w dniach 14 i 17 czerwca 2011 r.  
W dniach 4 i 5 października 2011 r. Prezes UKE zawiesił postępowania w obu sprawach. W odpowiedzi na te 
rozstrzygnięcia DR S.A. złożyła w dniach 11 i 13 października 2011 r. do  Prezesa UKE wnioski o ponowne 
rozpatrzenie obu spraw.  Ponadto w październiku 2011 r. Prezes UKE zawiesił postępowanie w sprawie z wniosku 
DR S.A. w zakresie dodania postanowień dotyczących wprowadzenia Modelu Realizacji Procesów dla cesji do 
umowy o połączeniu sieci z dnia 30 października 2002 r. W dniu 28 października 2011 r. DR S.A. złożyło  
u Prezesa UKE wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.  W wyniku ponownego rozpatrzenia powyżej opisanych 
spraw Prezes UKE podtrzymał swoje postanowienia o zawieszeniu tych postępowań.  

DR S.A. w dniu 17 stycznia 2012 roku wniosła do Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na powyższe 
postanowienia Prezesa UKE. Postępowanie jest w toku, DR S.A. oczekuje na wyznaczenie przez Sąd rozpraw  
w tych sprawach. 

Ponadto DR S.A. antycypując wcześniej możliwość bezprawnej próby rozwiązania umów z 2002 i 2004 roku przez 
TP S.A., wystąpiła w dniu 28 lutego 2011 roku (pozew zmieniony po 30 marca 2011 roku) przeciwko TP S.A.  
z powództwem do sądu o ustalenie, iż na dzień 29 marca 2011 roku TP S.A. nie miała prawa wypowiedzieć DR 
S.A. umowy z 2002 oraz 2004 roku. W dniu 14 września 2011r. powództwo zostało zmienione w ten sposób, że 
wniesiono o ustalenie, iż na skutek złożonych przez TP S.A. w dniu 29 marca 2011 r. oświadczeń woli z upływem 
dnia 31 maja 2011 r. w/w umowy nie uległy rozwiązaniu.  

W dniu 14 lutego 2012 roku odbyło się pierwsze posiedzenie sądu w tej sprawie. Sąd oddalił wniosek formalny TP 
S.A. o ograniczenie rozprawy do badania istnienia interesu prawnego po stronie DR S.A.– tym samym w ocenie 
Sądu DR S.A. posiada taki interes prawny. Sąd następnie wezwał strony do wyrażenia zgody na postępowanie 
mediacyjne. Pełnomocnik DR S.A. wyraził zgodę na takie postępowanie, natomiast pełnomocnik TP S.A. nie 
wyraził zgody na takie postępowanie, co oznacza, iż TP S.A. co do zasady nie ma woli polubownego zakończenia 
sporu z DR S.A. Następnie Sąd postanowił dopuścić dowód z przesłuchania świadków wnioskowanych przez DR 
S.A. Sąd dopuszczając ten dowód uznał również za niezasadny wniosek TP S.A., iż zmiana powództwa w sprawie, 
która została dokonana przez DR S.A. jest niedopuszczalna. Kolejne posiedzenie Sądu w tej sprawie odbędzie się 
w dniu 15 maja 2012 roku. 

Dodatkowo w dniu 21 kwietnia 2011 roku DR S.A. złożyła w UOKiK zgłoszenie podejrzenia stosowania praktyk 
ograniczających konkurencję przez TP S.A. Bowiem działania TP S.A. wobec DR S.A., w tym bezprawne 
oświadczenie o rozwiązaniu umów o połączeniu sieci zdaniem DR S.A. stanowią niedozwolone działania 
monopolisty.  Na dzień dzisiejszy UOKiK nie podjął decyzji o podjęciu jakichkolwiek działań. Od dnia 18 maja 2011 
roku TP S.A. przestała przyjmować zamówienia DR S.A. podłączenia abonentów WLR. Jednocześnie z końcem 
dnia 13 czerwca 2011 roku TP S.A. zablokowało punkty styku swojej sieci z siecią DR S.A. dla terminacji ruchu 
głosowego. Następnie dnia 3 stycznia 2012 roku TPSA zablokowało także rozpoczęcia dla ruchu głosowego z 
prefiksem 1051 co spowodowało całkowite zamknięcie punktów styków pomiędzy DR S.A. a TP S.A.    

Główny podmiot telekomunikacyjny Grupy MNI – spółka MNI Telecom S.A. podjęła decyzję o migracji obsługi 
swojej bazy abonenckiej z DR S.A. do innego operatora alternatywnego. 

W dniu 16 listopada 2011 – DR S.A otrzymała postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie XX Wydział 
Gospodarczy z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie z powództwa Telekomunikacji Polskiej Spółki Akcyjnej z 
siedzibą w Warszawie przeciwko DR S.A. o zapłatę kwoty 36.741.752 zł tytułem rozliczeń między operatorami 
telekomunikacyjnymi. 

Zgodnie z przesłanym Postanowieniem, Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy postanowił zawiesić 
Postępowanie do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia postępowania toczącego się przed Sądem Okręgowym w 
Warszawie w sprawie pod sygn. akt XX GC 862/10 z powództwa DR S.A. przeciwko TP S.A., albowiem w ocenie 
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Sądu istnieje ścisły związek pomiędzy w/w postępowaniami, mający wpływ na rozstrzygnięcie w zawieszanej 
sprawie, co oznacza, iż w ocenie Sądu przed rozstrzygnięciem powództwa TP S.A. przeciwko DR S.A. jest 
konieczne ustalenie zasadności potrącenia wierzytelności, co z kolei jest zgodne z wolą DR S.A.  

Z powyższego wynika, że o ile w odniesieniu do postępowania w sprawie o sygn. akt XX GC 862/10 Sąd stwierdzi 
zasadność potrącenia, o co wnosi DR S.A., żądanie TPSA stanie się bezpodstawne. 

W dniu 22 lutego 2012 roku DR S.A. wystosowało do TP S.A. wezwanie do zapłaty na rzecz DR S.A. kwoty 
46,8 mln zł. 

Powyżej wskazana kwota obejmuje kary umowne, naliczone przez DR S.A., z powodu uporczywego oraz 
długotrwałego obniżania przez TP S.A. jakości świadczonych na rzecz DR S.A. usług, poprzez brak realizacji 
zamówień na usługi WLR, których obowiązek wynika z opisanej już wyżej Umowy. TP S.A. nie zrealizowała co 
najmniej 4680 zamówień złożonych w TP S.A. przez DR S.A.  

Należy nadmienić, iż Umowa została wypowiedziana przez TP S.A. bezprawnie i co za tym idzie bezskutecznie, o 
czym TP S.A. była wielokrotnie informowana przez DR S.A., tak więc Umowa ta nadal w pełni obowiązuje obie 
strony. W związku tym, brak jest podstaw do odmowy realizacji przez TP S.A. zamówień na usługi WLR składane 
przez DR S.A.  

Powyżej opisane działanie TP S.A., polegające na braku realizacji zamówień WLR, stanowi rażące obniżenie 
jakości świadczonych przez TP S.A. usług na rzecz DR S.A., a tym samym narusza w rażący sposób postanowienia 
§15 ust. 4 Umowy, który za takie naruszenie warunków Umowy nakłada na TP S.A. obowiązek zapłaty na rzecz  

DR S.A. kary umownej w wysokości 10 000 złotych za każdy potwierdzony przypadek takiego działania TP S.A. W 
związku z faktem, iż TP S.A. nie zrealizowała 4680 załączonych zamówień na usługi WLR, złożonych przez DR 
S.A., kara umowna którą TP S.A. zobowiązana jest zapłacić na rzecz DR S.A., wynosi wskazaną powyżej kwotę 
46,8 mln zł, stanowiącą iloczyn niezrealizowanych zamówień oraz wysokości kary umownej.  

W dniu 28 lutego 2012 roku Biuro Prasowe TPSA opublikowało komunikat  „TP S.A. uzyskała sądowe 
zabezpieczenie przeciwko firmie Długie Rozmowy na ponad 40 mln zł”,  

Poniżej Informacja Zarządu MNI S.A. w przedmiotowej sprawie: 

Niezgodne z prawdą jest stwierdzenie, iż w dniu 28 lutego 2012 roku zostały wszczęte przez komornika sądowego 
czynności egzekucyjne wobec DR S.A., w wyniku, których zostały zajęte wszystkie należące do DR S.A. 
nieruchomości. Ponadto niezgodne z prawdą jest twierdzenie jakoby Sąd wskazał, iż DR S.A. podejmowała wiele 
czynności mających na celu wykreowanie wątpliwego przychodu, a następnie wyprowadzenie go do podmiotu 
kontrolującego, tj. do spółki MNI Telecom S.A.  

W dniu 28 lutego 2012 roku zostało doręczone DR S.A. przez komornika postanowienie sądu o zabezpieczeniu 
roszczeń TP S.A, a postępowanie zabezpieczające  w żadnym razie nie służy egzekucji roszczeń.  

Sąd w postanowieniu o udzieleniu TP S.A. zabezpieczenia nie rozstrzygnął w żadnym razie co do zasadności 
roszczeń TP S.A. wobec DR S.A. 

Wydając postanowieni sąd oparł się na kłamliwej tezie przedstawionej sądowi przez TP S.A., jakoby DR S.A. nie 
kwestionowała istnienia wierzytelności TP S.A. 

DR S.A. kwestionuje istnienie wierzytelności TP S.A. co do zasady, ze względu na to, iż wierzytelności TP S.A. 
zostały skutecznie potrącone z wierzytelnościami przysługującymi DR S.A. od TP S.A. Przedmiotowa sprawa 
wytoczona TP S.A. wobec DR S.A. o zapłatę 36.741.752 zł z ustawowymi odsetkami została wniesiona przez TP 
S.A. już 14 kwietnia 2011 roku i do dnia dzisiejszego nie odbyła się jeszcze żadna rozprawa, natomiast sprawa 
była przez długi okres czasu zawieszona na wniosek DR S.A., bowiem DR S.A. już 17 grudnia 2010 roku pozwała 
TP S.A. o zapłatę kwoty 32.3 mln złotych, a zakres przedmiotowy obu spraw jest zasadniczo zbieżny.  

Brak jest również podstaw do rozpowszechniania przez TP S.A. tez jakoby okoliczności dotyczące funkcjonowania 
DR S.A. wskazywały na zamiar udaremnienia ewentualnej egzekucji. Spółka DR S.A. od 31 maja 2011 roku, to 
jest daty w której TP S.A. bezprawnie rozwiązała łączącą ją z DR S.A. umowę o połączeniach oraz odcięła 
bezprawnie sieć DR S.A. o sieci TP S.A., co jest przedmiotem odrębnej sprawy sądowej, została pozbawiona przez 
TP S.A. faktycznej możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, bowiem działalność ta polegała na 
świadczeniu usług telekomunikacyjnych i mogła się opierać wyłączne o dostęp do sieci TP S.A. 

Wobec powyższego od tego czasu DR S.A. nie prowadzi działalności gospodarczej i jej działalność ogranicza się 
do prowadzenia sporów z TP S.A. celem odzyskania możliwości prowadzenia statutowej działalności gospodarczej, 
której została pozbawiona bezprawnymi działaniami faktycznymi TP S.A. 

Należy też dodać, iż dzień 29 lutego 2012 roku, według danych DR S.A. bilans rozliczeń z TP S.A. jest 
następujący: 

10.688.906,11 złotych  - pozostała do zapłacenia przez TP S.A. wartość kar umownych (do dnia bezprawnego 
rozwiązania umowy o połączeniu sieci przez TP S.A.), 

46.800.000,00 złotych – wartość naliczonych przez DR S.A. kar umownych z tytułu rażącego obniżania jakości 
usług (po bezprawnym rozwiązaniu umowy o połączeniu sieci przez TP S.A.), do których TP S.A. została wezwana 
w dniu 22 lutego 2012 roku. 
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W 22 marca 2012 roku odbyło się pierwsze posiedzenie sądowe w sprawie DR S.A. przeciwko TP S.A.  

o zapłatę kwoty 32,3 mln zł tytułem kar umownych naliczonych przez DR S.A. za okres do końca listopada 2010 
roku z tytułu nieterminowego realizowania przez TP S.A. usług WLR. 

Zgodnie z odpisem w w/w posiedzenia Sąd oddalił wniosek TP S.A. o oddalenie powództwa bez przeprowadzenia 
postępowania dowodowego, z powodu zgłaszanego zarzutu potrącenia przez DR S.A. wierzytelności TP S.A. w 
odrębnym postępowaniu sądowym. Nadto Sąd oddalił wniosek TP S.A. o zawieszenie postępowania.  

Ponadto Sąd na wniosek DR S.A. dopuścił dowód z przesłuchania świadków.  

Kolejny termin rozprawy został wyznaczony na 21 czerwca 2012 roku. 

W dniu 28 marca 2012 spółka DR S.A. złożyła w siedzibie spółki Telekomunikacja Polska S.A. wezwanie do 
zapłaty  kwoty 239,119 mln zł. 

Powyższa kwota obejmuje kary umowne, naliczone ze względu na uporczywe oraz długotrwałe obniżanie jakości 
świadczonych usług poprzez brak realizacji zamówień na usługi WLR, które zostały przyjęte przez TP S.A. z 
terminem realizacji wyznaczonym nadzień 1 lipca 2011 roku i na dzień 28 marca 2012 roku nie zostały 
zrealizowane oraz kary umowne naliczone ze względu na stwierdzone opóźnienia w realizacji zamówień. 

W dniu 29 marca 2012 roku Biuro Prasowe TP S.A. opublikowało w serwisie prasowym notatkę prasową pod 
tytułem” TP wystąpi do sądu przeciwko MNI Telecom, właścicielowi Długich Rozmów”. 

Poniżej stanowisko MNI S.A. w przedmiotowej sprawie: 

„TP S.A. uznaje za wyprowadzenie majątku przez Długie Rozmowy S.A. (DR S.A.) do MNI Telecom S.A. 
następujące działania:  

 zawarcie pomiędzy DR S.A. a MNI Telecom S.A. umowy nabycia akcji własnych oraz umowy potrącenia 
wzajemnych wierzytelności; 

 obniżenie kapitału zakładowego DR S.A. z kwoty 2.800.000,- zł do kwoty 180.000,- zł. 

Nie budzi wątpliwości, że zarówno nabycie akcji własnych, zawarcie umowy potrącenia wzajemnych 
wierzytelności jak i obniżenie kapitału zakładowego są czynnościami w pełni legalnymi i komentarz odnośnie ich 
zgodności z prawem jest zbędny. Warto jednak powołać kontekst biznesowy podjęcia powyższych działań.  
Z uwagi na bezprawne wypowiedzenie umowy WLR przez TP S.A., DR S.A. utraciła możliwość prowadzenia 
działalności gospodarczej i została zmuszona do restrukturyzacji swych kapitałów oraz dostosowania ich do 
zmienionej sytuacji, czego konsekwencją było obniżenie kapitału zakładowego. 

TP S.A. miała możliwość udaremnienia rzekomego „wyprowadzenia majątku” przez DR S.A., z takiej możliwości 
jednak nie skorzystała. W celu skutecznego obniżenia kapitału zakładowego konieczne jest przeprowadzenie 
postępowania konwokacyjnego, którego głównym celem jest ochrona wierzycieli. Zarząd DR S.A. spełnił 
przewidziany prawem obowiązek i opublikował w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenie o  obniżeniu 
kapitału zakładowego, wzywając wierzycieli do zgłaszania roszczeń w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. 
TP S.A. nie zgłosiła w tym postępowaniu żadnego roszczenia względem DR S.A. Obniżenie kapitału zakładowego 
zostało więc zgłoszone do sądu rejestrowego, który po zbadaniu prawidłowości procedury obniżenia, dokonał 
wpisu do rejestru.  

Dokonane przez TP S.A. zajęcie 7 tys. zł z rachunków bankowych DR S.A., na które powołuje się TP S.A. w swoim 
komunikacie prasowym z dnia 29 marca 2012 r. wynika tylko i wyłącznie z wydanego postanowienia sądu o 
zabezpieczeniu w postępowaniu, w którym TP S.A. domaga się od DR S.A. 36.741.752 zł z ustawowymi 
odsetkami. Należy zaznaczyć, iż wszystkie te roszczenia, których domaga się TP S.A. zostały już wcześniej 
potrącone przez DR S.A. z przysługującym jej wobec TP S.A. roszczeniami z tytułu kar umownych. Postanowienie 
Sądu o zabezpieczeniu nie odnosi się w żadnym razie merytorycznie do tego czy roszczenia TP S.A. są zasadne 
czy też nie. O tym rozstrzygnie postępowanie sądowe, a należy dodać, iż nie odbyło się jeszcze ani jedno 
posiedzenie w tej sprawie.  

Złożone 28 marca 2012 r. wezwanie do zapłaty przez TP S.A. 239,119 mln zł nie jest pierwszym, jakie złożyła 
spółka DR S.A. W związku z tym, że 31 maja 2011 r. TP S.A. bezprawnie stwierdziła, iż rozwiązała łączącą ją z DR 
S.A. umowę o połączeniach oraz w konsekwencji odcięła bezprawnie sieć DR S.A. od sieci TP S.A., dnia 22 lutego 
2012 r. Zarząd DR S.A. wezwał TP S.A. do zapłaty 48,8 mln zł kar umownych z tytułu rażącego obniżania jakości 
usług (po bezprawnym rozwiązaniu umowy o połączeniu sieci przez TP S.A.).  

Ponadto do zapłacenia przez TP S.A. pozostaje również 10,7 mln zł kar umownych (naliczonych za opóźnienia  TP 
S.A. w realizacji usług WLR do dnia bezprawnego rozwiązania umowy o połączeniu sieci przez  
TP S.A., czyli do 31 maja 2011 r.) za nieterminowe podłączanie abonentów WRL.  

Z powyższych względów, DR S.A. i MNI Telecom S.A., uznają publikowane przez TP S.A. komunikaty  
o wyprowadzeniu majątku za naruszające ich dobra osobiste i podejmą  stosowne działania w celu ich ochrony.” 
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2.5 Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem 
administracji publicznej w roku 2011, z uwzględnieniem informacji w zakresie dwu lub więcej postępowań 
dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 
10% kapitałów własnych Emitenta. 

Postępowania sądowe dotyczące spółek z Grupy Kapitałowej MIT: 

a) Powództwo spółki  L2Mobile.com.S.A. przeciwko EL2 Sp. z o.o., 

b) Powództwo spółki InternetQ Poland Sp. z o.o.  przeciwko EL2 Sp. z o.o., 

c) MIT S. A. przeciwko Zefrala Holdings Limited, Oplemanta Holdings Limited, Jakub Bańkowski, Maciej 
Uciechowski (Sąd Arbitrażowy przy PKPP Lewiatan) 

zostały szczegółowe omówione w „Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki MIT S.A. i Grupy Kapitałowej 
MIT w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku”, stanowiącym integralną cześć 
skonsolidowanego raportu rocznego spółki MIT S.A. za rok 2011. 

d) Powództwo MindMatics AG przeciwko MNI Premium S.A.: 

 Pozwem z dnia 30 czerwca 2010 roku spółka MindMatics AG z siedzibą w Monachium, Niemcy, wniosła  
o zasądzenie od MNI Premium S.A. kwoty 2.143.248,27 zł tytułem rozliczenia płatności na podstawie 
umowy o współpracy z dnia 14 sierpnia 2007 roku:  

 - W dniu 29 lipca 2010 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy wydał przeciwko MNI 
Premium S.A. nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. W wyniku skutecznego złożenia sprzeciwu 
z dnia 19 sierpnia 2010 roku, przedmiotowy nakaz zapłaty utracił moc. 

 - Niezależnie od powództwa, spółka MindMatics AG wystąpiła także w dniu 1 czerwca 2011 roku  
z wnioskiem o udzielenie na jej rzecz zabezpieczenia dochodzonego roszczenia. W dniu 14 lipca 2011 
roku Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o udzieleniu 

zabezpieczenia na rzecz spółki MindMatics AG. Od niniejszego postanowienia zostało wniesione zażalenie 
do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. W dniu 23 listopada 2011 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie  
VI Wydział Cywilny wydał prawomocne postanowienie zmieniające postanowienie o udzieleniu 
zabezpieczenia w ten sposób, że wniosek MindMatics AG został oddalony (sygnatura akt VI ACz 
1953/11). W konsekwencji zabezpieczenie udzielone na rzecz MindMatics AG upadło. 

 - W dniu 7 marca 2012 roku odbyła się pierwsza rozprawa, na której zostało przesłuchanych dwóch 
świadków. Sąd odroczył rozprawę do dnia 6 czerwca 2012 roku oraz skierował strony do mediacji.  

 Pozwem z dnia 9 czerwca 2011 roku MindMatics AG z siedzibą w Monachium, Niemcy, wniosła  
o zasądzenie od MNI Premium S.A. kwoty 705.525 zł tytułem rozliczenia płatności na podstawie umowy 
o współpracy z dnia 28 kwietnia 2010 roku: 

- W dniu 12 lipca 2011 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy wydał przeciwko MNI 
Premium S.A. nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. W wyniku skutecznego złożenia sprzeciwu 
z dnia 5 sierpnia 2011 roku, przedmiotowy nakaz zapłaty utracił moc.  

- Wraz z pozwem spółka MindMatics AG wystąpiła także z wnioskiem o udzielenie na jej rzecz 
zabezpieczenia dochodzonego roszczenia. W dniu 12 lipca 2011 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XX 
Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia na rzecz spółki MindMatics AG. 
Od niniejszego postanowienia zostało wniesione zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. W dniu 
29 listopada 2011 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny wydał prawomocne 
postanowienie zmieniające postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia w ten sposób, że wniosek 
MindMatics AG został oddalony (sygnatura akt VI ACz 2019/11). W konsekwencji zabezpieczenie 
udzielone na rzecz MindMatics AG upadło. 

 - Nie został jeszcze wyznaczony termin rozprawy.  
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3. Sytuacja finansowa Spółki i Grupy MNI.  

3.1.  Wyniki finansowe za rok 2011 

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej MNI 

WYBRANE DANE FINANSOWE 

w tys. PLN w tys. EUR 

01.01.2011-
31.12.2011 

01.01.2010-
31.12.2010 

01.01.2011-
31.12.2011 

01.01.2010-
31.12.2010 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i 
towarów 

357 619 289 392 86 379 72 269 

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 62 821 69 853 15 174 17 444 

III. Zysk (strata) brutto 45 676 59 937 11 032 14 968 

IV. Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki 
dominującej 

31 386 52 439 7 581 13 095 

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 44 594 63 663 10 771 15 898 

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 534 -112 607 -2 061 -28 121 

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -32 059 50 578 -7 743 12 631 

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 4 001 1 634 966 408 

IX. Aktywa razem 793 967 691 846 179 761 174 695 

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 344 970 295 949 78 104 74 729 

XI. Zobowiązania długoterminowe 147 882 145 267 33 482 36 681 

XII. Zobowiązania krótkoterminowe 178 621 131 035 40 441 33 087 

XIII. Kapitał własny 448 998 395 897 101 657 99 966 

XIV. Kapitał zakładowy 98 946 98 946 22 402 24 984 

XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki 
dominującej 

353 659 319 759 80 071 80 741 

XVI. Liczba akcji (w szt.) 98 946 283 98 946 283 98 946 283 98 946 283 

XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,32 0,53 0,08 0,13 

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję  (w zł / EUR) 3,57 3,23 0,81 0,82 

 

Na dzień 31 grudnia 2011 roku majątek Grupy wynosił 793.967  tys. zł, w tym: 

wartości niematerialne  105 750 13,32% 

wartość firmy 222 492 28,02% 

rzeczowe aktywa trwałe 235 942 29,72% 

należności długoterminowe 718 0,09% 

inwestycje długoterminowe 34 233 4,31% 

aktywa z tyt. odr. podatku dochodowego 7 663 0,97% 

aktywa trwałe 606 798 76,43% 

aktywa obrotowe 187 169 23,57% 

aktywa razem 793 967 100,00% 
 

 

Posiadany majątek został sfinansowany: 

 

kapitały własne 448 998 56,55% 

rezerwy 18 467 2,33% 

zobowiązania długoterminowe 147 882 18,63% 

zobowiązania krótkoterminowe 178 621 22,50% 

pasywa razem 793 967 100,00% 
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Wybrane dane finansowe spółki MNI S.A. 

WYBRANE DANE FINANSOWE 

w tys. PLN w tys. EUR 

01.01.2011.-
31.12.2011 

01.01.2010-
31.12.2010 

01.01.2011-
31.12.2011 

01.01.2010- 
31.12.2010 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i 
towarów 

270 250 65 62 

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 502 -1 754 -846 -438 

III. Zysk (strata) brutto 10 534 -1 972 2 544 -492 

IV.Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki 
dominującej 

8 956 -1 919 2 163 -479 

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 861 4 371 -450 1 092 

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -400 10 143 -97 2 533 

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 45 -13 267 11 -3 313 

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 216 1 247 -535 311 

IX. Aktywa razem 238 340 391 100 53 962 98 755 

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 68 522 155 539 15 514 39 275 

XI. Zobowiązania długoterminowe 520 53 109 118 13 410 

XII. Zobowiązania krótkoterminowe 64 363 87 480 14 572 22 089 

XIII. Kapitał własny 169 818 235 561 38 448 59 481 

XIV. Kapitał zakładowy 98 946 98 946 22 402 24 984 

XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki 
dominującej 

169 818 235 561 38 448 59 481 

XVI. Liczba akcji (w szt.) 98 946 283 98 946 283 98 946 283 98 946 283 

XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,09 -0,02 0,02 0,00 

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję  (w zł / EUR) 1,72 2,38 0,39 0,60 

 

Na dzień 31 grudnia 2011 roku majątek Spółki MNI S.A. wynosił 238.340 tys. zł, w tym: 

wartości niematerialne  735 0,31% 

rzeczowe aktywa trwałe 85 0,04% 

należności długoterminowe 16 218 6,80% 

inwestycje długoterminowe 148 018 62,10% 

aktywa z tyt. odr. podatku dochodowego 3 744 1,57% 

aktywa trwałe 168 800 70,82% 

aktywa obrotowe 69 540 29,18% 

aktywa razem 238 340 100,00% 
 

Posiadany majątek został sfinansowany: 

kapitały własne 169 818 71,25% 

rezerwy 3 639 1,53% 

zobowiązania długoterminowe 520 0,22% 

zobowiązania krótkoterminowe 64 363 27,00% 

pasywa razem 238 340 100,00% 
 

W  roku 2011 roku Grupa Kapitałowa MNI : 

 osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 357,619 mln zł, co w porównaniu do przychodów 
osiągniętych w roku 2010 w wysokości 289,392  mln zł stanowi wzrost o 23,58 %, 

 osiągnęła zysk na sprzedaży w wysokości 36,168 mln zł w porównaniu do zysku na sprzedaży osiągniętym w 

roku 2010 w wysokości 40,798 mln zł, 

 wypracowała zysk operacyjny  przed amortyzacją (EBITDA) w wysokości 107,701 mln zł, co w porównaniu 
do zysku operacyjnego przed amortyzacją, wypracowanego w roku 2010 w wysokości 97,686  mln zł stanowi 
wzrost o 10,25 %, 
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 wypracowała zysk operacyjny (EBIT) w wysokości  62,821 mln zł, co w porównaniu do zysku operacyjnego 

wypracowanego w roku 2010 w wysokości 69,857 mln zł stanowi spadek o 10 %, 

 wypracowała zysk netto na poziomie Grupy w wysokości 33,907 mln zł, w porównaniu do zysku netto 
wypracowanego w roku 2010 w wysokości 57,250 mln, 

 wypracowała zysk netto, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, w wysokości 31,386 mln zł, w 
porównaniu do zysku netto, przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej wypracowanego w roku 
2010 w wysokości 52,439 mln zł. 

Wskaźniki uzyskanych marż na prowadzonej działalności w roku 2011  osiągnęły następujące wartości: 

 na poziomie zysku operacyjnego  -  17,6%,     
 w zakresie EBITDA    -  30,1%   
 na poziomie zysku netto  -   9,5%  

3.2  Informacje o zaciągniętych kredytach, umowach pożyczek z uwzględnieniem terminów ich wymagalności 
oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach (w tys. zł) 

 Informacja w powyższym zakresie została zawarta w notach objaśniających 17D i 18C do skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego MNI S.A. za rok 2011. 

3.3 Informacje o udzielonych pożyczkach, poręczeniach i gwarancjach 

Informacja w powyższym zakresie została zawarta w pkt. XI informacji dodatkowej do skonsolidowanego 
sprawozdania Grupy Kapitałowej MNI  za 2011 rok. 

3.4 Prognozy finansowe 

Spółka nie publikowała prognozy wyników na 2011 rok. W dniu 9 maja 2011 roku Spółka opublikowała prognozę 
w zakresie przychodów i wskaźnika EBITDA dla segmentu telekomunikacyjnego Grupy Kapitałowej MNI  na lata 
2011-2013 (raport bieżący Emitenta nr 36/2011). 

Stopień jej realizacji za rok 2011 przedstawia poniższa tabela: 

w tys. zł 2011 Prognoza 2011 Wykonanie Stopień realizacji wyniku rocznego (%) 

Przychody ze sprzedaży 242 300 239 302 98,76% 

MNI Telecom 194 000 191 685 98,81% 

Stream 48 300 47 617 98,59% 

EBITDA 71 212 71 644 100,61% 

MNI Telecom 55 212 54 655 98,99% 

Stream 16 000 16 989 106,18% 

 

Zgodnie z danymi zawartymi w powyższym zestawieniu prognoza przychodów ze sprzedaży dla segmentu 
telekomunikacyjnego została wykonana w 98,76 %, w zakresie wskaźnika EBITDA w 100,61%. 

W zakresie przychodów ze sprzedaży segmentu telekomunikacyjnego za rok 2011 wpływ na wynik  miała bieżąca 
sytuacja na rynku telekomunikacyjnym oraz decyzje regulacyjne, w wyniku których obserwowany jest stały 
spadek cen usług jednostkowych. Efektywności funkcjonowania segmentu telekomunikacyjnego Grupy znajduje 
odzwierciedlenie w pełnej realizacji prognozy co do wskaźnika EBITDA. 

Z chwilą ziszczenia się wszystkich warunków zawartych w umowie sprzedaży Stream Communications  
Sp. z o.o. i zbycia udziałów Stream Communications na rzecz Multimedia S.A.  z siedzibą w Gdyni Emitent dokona 
stosownej korekty przedmiotowej prognozy.  

 

3.5 Wywiązywanie się z zaciągniętych zobowiązań 

W roku 2011 spółki Grupy MNI terminowo regulowały zobowiązania z tytułu kredytów, podatków i ZUS. 
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3.6 Planowany rozwój 

Wprowadzone w latach 2010-2011zmiany, takie jak relokacja aktywów w obrębie Grupy MNI, łączenie udziałów 
spółek zależnych, działających w komplementarnych obszarach działalności, związane były z procesem 
porządkowania struktury Grupy MNI  i miały na celu przede wszystkim jasne i klarowne określenie kompetencji 
dla poszczególnych segmentów prowadzonych działalności. 

Celem tych zmian było także uproszczenie obszaru zarządzania, poprawa koordynacji działań sprzedażowych i 
redukcja kosztów działalności. 

Podjęte działania konsolidacyjne w zakresie aktywów związanych z poszczególnymi segmentami prowadzonej 
działalności pozwoliły: 

1. w przypadku segmentu mobilnych usług dodanych, umiejscowionych w Grupie Kapitałowej MIT, utworzyć 
uporządkowaną strukturę organizacyjną o jednorodnej działalności, opartą na usługach mobilnych, z szeroką 

i atrakcyjną ofertą w zakresie cyfrowych danych geograficznych, koncentrującą swoją działalność na 
najbardziej rentownych, innowacyjnych i perspektywicznych obszarach prowadzonej działalnosci; 

2. w przypadku segmentu telekomunikacyjnego, na zdynamizowanie budowy, w oparciu o MNI Telecom S.A. 
liczącego się operatora telekomunikacyjnego, dysponującego pełną ofertę produktową,  
o dużym potencjale rozwoju,  zdolnego do skutecznego konkurowania na rynku telekomunikacyjnym oraz 
dalszego aktywnego uczestnictwa w konsolidacji tego rynku; 

3. w przypadku segmentu medialnego, na utworzenie w oparciu o Hyperion S.A. podmiotu będącego 
teledostawcą usług multimedialnych, zarządzającego również podmiotami dysponującymi kanałami 
telewizyjnymi oraz dodatkowo działającego w perspektywicznym segmencie e-commerce. 

W dniu 19 grudnia 2011 roku Telestar S.A. z siedzibą w Warszawie – spółka zależna od Hyperion S.A., decyzją 
Krajową Radę Radiofonii i Telewizji otrzymała koncesję na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny 
programu telewizyjnego pod nazwą "EZO TV". Koncesja obowiązuje od dnia 19 grudnia 2011 roku i wygasa 
 z dniem 18 grudnia 2021 roku. Program będzie rozpowszechniany codzienny, przez 24 godziny na dobę. Program 

będzie miał charakter wyspecjalizowany: ezoteryczno – rozrywkowy, adresowany głównie do widzów pomiędzy  
16 a 49 rokiem życia. 

W dniu 28 grudnia 2011r. w ramach grupy spółka Mobile Internet Technology S.A zawarła z Hyperion S.A. 
umowę nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Lark Europe Sp. z o.o.  

Lark od lat znajduje się w ścisłej czołówce dostawców elektroniki użytkowej na polskim rynku, zaznaczając swoją 
obecność szczególnie mocno w kategorii urządzeń GPS oraz tabletów PC. Obecny udział Larka w segmencie 
przenośnych urządzeń GPS wynosi około 15%, przy czym w bardziej zaawansowanych urządzeniach o przekątnej 
ekranu 5 cali przekracza 23%. Lark ma długoletnie doświadczenie w dostarczaniu masowemu odbiorcy 
najnowszych technologii w przyjaznej postaci i po niezwykle konkurencyjnych cenach, co skutecznie wykorzystuje 
w aktualnym projekcie realizowanym we współpracy z Grupą MNI: rozwoju linii produktowej tabletów  
o przekątnych ekranu 7 i 10 cali w stronę funkcjonalności telekomunikacyjnych Wi-Fi i 3G, które w prosty sposób 
pozwolą użytkownikom sięgnąć do bogatej oferty produktowej spółek z Grupy MNI.  

Elementy które mogą mieć wpływ na rozwój poszczególnych segmentów biznesu skupionego w Spółkach grupy: 

a. zmiana polityki Google map w zakresie wprowadzenia odpłatności za dostęp do aplikacji mapowych. 
(Analogicznym produktem dysponuje Navigo i tym samym udostępnianie na rynku aplikacji mapowo-
lokalizacyjnych zdecydowanie nabiera cech działania komercyjnego); 

b. ewentualne procesy konsolidacyjne w ramach grupy kapitałowe MNI nie będą miały większego wpływu na 
wynik globalny grupy, gdyż aktualne zaangażowanie w procesy kooperacyjne pomiędzy spółkami jest bardzo 
zaawansowane;   

c. trwające aktualnie przetargi na realizację strategicznych projektów związanych z usługami interaktywnymi 
oraz usługami Call Center , w przypadku ich pozytywnego rozstrzygnięcia może wpłynąć na wyniki Grupy  
w okresach następnych. 

Relokacja działalności spółki Lark do Grupy Kapitałowej MIT pozwoli na  bardziej skuteczną realizację strategii 
szerokiej, masowej dystrybucji kontentu, powstającego w spółkach grupy MIT, przy pomocy kanałów i nowych 
narzędzi komunikacji elektronicznej takich jak terminale nawigacji GPS, tablety, smartphone. Przedmiotem 

dystrybucji obok kontentu multimedialnego, będzie szeroka oferta map cyfrowych oraz rozwiązań lokalizacyjnych 
dostarczanych przez Spółki Navigo S.A. oraz MNI Premium S.A. 

Jednoczesne posiadanie spółek o tak szerokim spektrum kompetencji, działających w różnych segmentach rynku, 
pozwala na prowadzenie innowacyjnych projektów, wykorzystujących potencjał i możliwości tych podmiotów np.: 



 MNI S.A. 
Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta 

za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 

 31 

Centrum Outsourcingu (COU) – wspólny projekt segmentu telekomunikacyjnego i mobilnych usług dodanych 

Grupy MNI w ramach strategii produktowej dla sektora B2B, w ramach którego są realizowane aktualnie 3 
projekty typu BPO (Business Process Outsourcing): 

DataServices : usługi outsourcingowe  

• wprowadzanie danych i zarządzanie bazami danych,  
• skanowanie i archiwizacja elektroniczna (digitalizacja) oraz archiwizacja fizyczna,  
• obsługa programów lojalnościowych, akcji promocyjnych, loterii konsumenckich,  
• mailingi, e-mailingi oraz akcje SMS (produkcja, wysyłka, obsługa zwrotów)  

CC Services  usługi call center  

• obsługa infolinii i telefonicznych centrów obsługi klienta,  
• kampanie informacyjne, badania rynkowe i sondaże,  
• telefoniczna sprzedaż produktów,  
• umawianie spotkań z przedstawicielami firm,  
• tworzenie i weryfikacja baz danych,  
• pomoc przy tworzeniu kampanii marketingu bezpośredniego,  
• projekty zintegrowane z innymi usługami o wartości dodanej.  

DRW  zabezpieczanie  i dochodzenie należności 
 

OTT TV (over-the-top TV) – projekt platformy mobilno-multimedialnej Grupy MNI, powstałej jako forma 
dystrybucji kontentu video (Hyperion/Telestar) na urządzenia MID (tablet) firmy Lark na bazie możliwości 
technologicznych MNI Telecom.  

ECOC (e-commerce outsourcing Centre) – nowy projekt z zakresu outsourcingu usług związanych z 
prowadzeniem i obsługą sklepów internetowych, realizowany w oparciu o spółkę Hyperion S.A. która nabyła 
100% udziałów w spółce NetShops.pl, współpracującą obecnie z tak znanymi firmami, jak francuska 3SUISSES – 
jedna z największych firm wysyłkowych (odzież, buty, dodatki, artykuły wyposażenia wnętrz), czy PRAKTIKER -  
międzynarodowa sieć marketów z artykułami budowlanymi i wykończeniowymi, wyposażenia wnętrz oraz 
ogrodowymi.  

Docelowo, po uruchomieniu nowych sklepów internetowych, spółka chce zaproponować nowatorskie rozwiązanie 
na polskim rynku, jakim będzie wielobranżowa, wirtualna galeria handlowa (E-Galeria), umożliwiająca zakup 
różnych produktów i usług w jednym miejscu, połączona z jednorazowa płatnością.  

Z kolei klientom biznesowym NetShops.pl zaproponuje usługę E-Commerce Services – kompleksowej sprzedaży 
internetowej. E-Galeria w połączeniu z usługami ECS oferuje firmom możliwość outsourcingu e-commerce, co 
wiąże się z ograniczeniem ponoszonych kosztów, szybkim wdrożeniem i dotarciem z ofertą produktową do 
klientów w trybie on-line.  

Zakres i skala działania oraz sytuacja kadrowa, majątkowa oraz finansowa spółki MNI S.A.. pozwalają na 
realizację zamierzonych działań i tym samym realizację założonych celów. 

MNI S.A. bierze aktywny udział w procesach konsolidacyjnych na rynku telekomunikacyjnych, których ewentualna 
realizacja może mieć znaczący wpływ na wyniki uzyskiwane w przyszłości. 

 
4. Organy nadzorujące i zarządzające Emitenta 
 

 4.1 Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących w ciągu ostatniego roku obrotowego 
 

Skład Rady Nadzorczej MNI S.A.  na dzień 1 stycznia 2011roku: 

1. Robert Gwiazdowski  -  Wiceprzewodniczący RN 

2. Michał Tomczak      -  Sekretarz RN 

3. Marek Malinowski   -  Członek RN  

4. Łukasz Butruk                             -  Członek RN  

W dniu 5 stycznia 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia MNI S.A. podjęło uchwały w sprawie zmian w 
Radzie Nadzorczej Spółki. W konsekwencji skład Rady Nadzorczej MNI S.A. przedstawiał się następująco: 

1. Michał Tomczak   - Przewodniczący RN 
2. Robert Gwiazdowski  - Z-ca przewodniczącego RN 
3. Kajetan Wojnicz   - Sekretarz RN 
4. Marek Malinowski   - Członek RN 
5. Jerzy Jóźkowiak   - Członek RN 
6. Wojciech Michałowski  - Członek RN 



 MNI S.A. 
Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta 

za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 

 32 

W dniu 1 marca 2011 Pan Jerzy Jóźkowiak złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w związku 

z objęciem funkcji Prezesa Zarządu Poczta Polska S.A. 

W dniu 28 grudnia Pan Wojciech Michałowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej MNI. 

W dniu 28 grudnia 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MNI S.A. powołało na 

Członków Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Gadkowskiego oraz Pana Marcina Rywina 

Skład Rady Nadzorczej MNI S.A. na dzień 31 grudnia 2011 i dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania:  

1. Michał Tomczak   - Przewodniczący RN 
2. Robert Gwiazdowski  - Z-ca przewodniczącego RN 
3. Kajetan Wojnicz   - Sekretarz RN 
4. Marek Malinowski   - Członek RN 
5. Marcin Rywin   - Członek RN 
6. Krzysztof Gadkowski  - Członek RN 

Skład Zarządu MNI S.A. na dzień 1 stycznia 2011roku: 

1. Marek Południkiewicz - Członek Zarządu 
2. Leszek Kułak - Członek Zarządu 

 
W dniu 5 stycznia 2011 roku Rada Nadzorcza MNI S.A. powołała do Zarządu Spółki Pana Andrzeja Piechockiego i 
powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu. 

Skład Zarządu MNI S.A. na dzień 31 grudnia 2011roku: 

1. Andrzej Piechocki   - Prezes Zarządu  
2. Marek Południkiewicz  - Członek Zarządu 
3. Leszek Kułak   - Członek Zarządu 

W dniu 6 marca 2012 roku Pan Marek Południkiewicz oraz Pan Leszek Kułak złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji 

Członków Zarządu MNI S.A. 

Skład Zarządu MNI S.A. na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania: 

1. Andrzej Piechocki   - Prezes Zarządu  

 
Informacje dotyczące składów Zarządów i Rad Nadzorczych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej MNI 
zostały przedstawione w pkt. IV informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego MNI S.A. 
za rok 2011. 
 

4.2    Wynagrodzenie organów nadzorujących i zarządzających spółek Grupy Kapitałowej MNI 

Informacja w powyższym zakresie została przedstawiona w pkt. VIII informacji dodatkowej do skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego MNI S.A. za rok 2011. 

4.3  Kredyty, pożyczki, zaliczki, poręczenia i gwarancje dla osób nadzorujących i zarządzających 

W 2011 roku Spółka MNI S.A. nie udzielała kredytów i pożyczek, zaliczek, poręczeń i gwarancji osobom 
nadzorującym i zarządzającym oraz dla osób z nimi powiązanych osobiście. 

  
4.4   Łączna liczba wszystkich akcji i udziałów w jednostkach grupy kapitałowej emitenta będących w posiadaniu 

osób zarządzających i nadzorujących (oddzielnie dla każdej osoby) 

Liczba akcji w posiadaniu członków Rady Nadzorczej: Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji MNI S.A. 

 
Liczba akcji w posiadaniu członków Zarządu 

 Na dzień 31 grudnia 2011 roku Członek Zarządu Pan Marek Południkiewicz posiadał 160.205 akcji MNI S.A. 

stanowiących 0,16% w kapitale zakładowym Spółki. 
 
 Na dzień 31 grudnia 2011 Prezes Zarządu Pan Andrzej Piechocki posiadał 13.380.406 akcji MNI S.A. 

stanowiących 13,52% w kapitale zakładowym Spółki i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania 
 stan ten nie uległ zmianie. 
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5. Główni Akcjonariusze i kapitał zakładowy 

5.1  Akcjonariusze MNI S.A. posiadający co najmniej 5% kapitału akcyjnego i 5% ogólnej liczby głosów na WZA. 

Na dzień 31 grudnia 2010 roku kapitał zakładowy MNI S.A. wynosił 98.946.283 zł (98.946.283 akcje o wartości 
nominalnej 1 zł każda akcja, uprawniające do 98 971 561 głosów na walnym zgromadzeniu spółki). 

Na podstawie informacji przekazanych Spółce na dzień 31 grudnia 2010 roku znaczne pakiety akcji Spółki MNI 
S.A. były w posiadaniu następujących podmiotów: 

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów 

 
1. 

 
com.Investment Sp. z o.o.  20.109.606 20,32 20.109.606 20,32 

 
2. 

 
Andrzej Piechocki 

 
13.133.337 

 
13,27 

 
13.133.337 

 
13,27 

 
3. 

 
Fundusze  Aviva Investors Poland TFI   

 
5.106.673 

 
5,16 

 
5.106.673 

 
5,16 

 

Na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania kapitał zakładowy MNI S.A. 

wynosi 98 946 283 zł (98 946 283 akcje o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, uprawniające do 98 971 561 

głosów na walnym zgromadzeniu spółki). 

Na podstawie informacji przekazanych Spółce na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz dzień sporządzenia niniejszego 

sprawozdania znaczne pakiety akcji Spółki MNI S.A. były w posiadaniu następujących podmiotów: 

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów 

 
1. 

 
com.Investment Sp. z o.o. *)  20 280 960 20,50 20 280 960 20,49 

 
2. 

 
Andrzej Piechocki  13 380 406 13,52 13 380 406 13,52 

 
3. 

 
Fundusze  Aviva Investors Poland TFI  7 359 761 7,44 7 359 761 7,44 

 
4. 
 

 
Agata Piechocka 5 205 359 5,26 5 205 359 5,26 

 

6. Informacje dodatkowe 

6.1. Transakcje z podmiotami powiązanymi 

Informacja w powyższym zakresie została zawarta w pkt. VI informacji dodatkowej do skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego MNI S.A. za rok 2011. 

6.2 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Grupą MNI  

W roku 2011 nie nastąpiły zasadnicze zmiany w zasadach zarządzania Grupą MNI.  

Warszawa,  dnia 30 kwietnia 2011 roku 

 

                  Zarząd MNI Spółka Akcyjna. 

 
 
 

________________________ 

      Andrzej Piechocki 
      (Prezes Zarządu) 
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