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Wybrane dane finansowe Grupy MIT Mobile Internet Technology S.A. (zgodnie z MSSF)
WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. PLN
01.01.-30.06.2010

w tys. EUR

01.01.-30.06.2009

01.01.-30.06.2010

01.01.-30.06.2009

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów

50 848

80 180

12 699

17 745

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

17 514

6 570

4 374

1 454

III. Zysk (strata) brutto

14 519

5 320

3 626

1 177

IV.Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej

11 274

4 752

2 816

1 052

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

3 674

3 826

918

847

-1 754

-1 636

-438

-362
-1 238

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-3 312

-5 593

-827

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem

-1 392

-3 403

-348

-753

469 457

184 143

113 237

41 199
15 372

IX. Aktywa razem
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

88 674

68 705

21 389

XI. Zobowiązania długoterminowe

12 744

7 845

3 074

1 755

XII. Zobowiązania krótkoterminowe

71 012

35 078

17 129

7 848

380 783

115 438

91 848

25 827

56 581

51 437

13 648

11 508

XIII. Kapitał własny
XIV. Kapitał zakładowy
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
XVI. Liczba akcji (w szt.)
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)

380 783

115 438

91 848

25 827

54 404 474
0,21

49 458 613

49 458 613

0,10

54 404 474
0,05

7,00

2,33

1,69

0,52

0,02

Powyższe dane finansowe za 2010 i 2009 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 czerwca 2010
roku – 4,1458 PLN/EUR; i na 30 czerwca 2009 roku – 4,4696 PLN/EUR
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych – według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku – 4,0042 PLN/EUR i od 1
stycznia do 30 czerwca 2009 roku - 4,5184 PLN/EUR
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MIT Mobile Internet Technology S.A. ( dawniej PPWK SA)
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
Dla Akcjonariuszy MIT Mobile Internet Technology S.A. (dawniej PPWK SA).
Od 1 stycznia 2005r. Akcjonariuszy MIT Mobile Internet Technology S.A. (dawniej PPWK SA), jako spółka, której
akcje są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości z dnia 29
września 1994r., sporządza skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską.
Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.
U. Nr 33 z 2009 r., poz. 259), Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. (dawniej PPWK SA). niniejszym
oświadcza, że:
•

Zgodnie z jego najlepszą wiedzą, półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
kapitałowej MIT Mobile Internet Technology S.A. (dawniej PPWK SA) sporządzone zostało zgodnie z
obowiązującymi zasadami rachunkowości, oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny
sytuację majątkową Grupy kapitałowej oraz jej wynik finansowy, a sprawozdanie z działalności Grupy
kapitałowej zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy na dzień 30.06.2010r., w
tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Ponadto, Zarząd MIT S.A. oświadcza, że:
¾

Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o., podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych
dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej MIT
Mobile Internet Technology S.A. (dawniej PPWK SA), został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz
że podmiot ten oraz biegły rewident dokonujący tego przeglądu spełniali warunki do wyrażenia
bezstronnego i niezależnego raportu z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Wojciech Grzybowski
Prezes Zarządu

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2010 roku

MIT Mobile Internet Technology S.A.
(dawniej PPWK S.A.)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za I półrocze 2010 roku zakończone 30 czerwca 2010 r.

Przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi
przez Unię Europejską
wraz z opinią biegłego rewidenta
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GRUPA KAPITAŁOWA MIT Mobile Internet Technology S.A.

Grupa kapitałowa MIT Mobile Internet Technology S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na 30 czerwca 2010 r.
(wszystkie kwoty w tys. zł, chyba, że zaznaczono inaczej)
BILANS

Nr
noty

w tys.PLN
30.06.2010

31.12.2009r.

30.06.2009

AKTYWA
362 127

85 027

1. Wartości niematerialne

I. Aktywa trwałe
1

21 689

8 672

129 034
16 900

2. Wartość firmy

2

291 551

67 377

102 588

3. Rzeczowe aktywa trwałe

3

43 972

1 472

2 230

4. Należności długoterminowe

4

52

4.1. Od pozostałych jednostek

52

5. Inwestycje długoterminowe

5

5.1. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych, w tym:
- udziały lub akcje w jednostkach niekonsolidowanych
b) w pozostałych jednostkach

3 461

4 223

391

3 461

4 223

391

3 360

4 223

391

3 360

4 223

391

101

- udziały lub akcje

101

6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

6

II. Aktywa obrotowe

1 454

3 283

6 873

107 330

90 390

55 109

1. Zapasy

7

94

119

4 201

2. Należności krótkoterminowe

8

101 818

83 857

44 863

36 527

83 857

44 863

30 940

11 471

30 927

5 587

72 386

13 936

5 418

6 414

6 045

5 372

6 414

3 970

6 414

3 970

175 417

184 143

2.1. Od jednostek powiązanych

65 291

a) z tytułu dostaw i usług

1 255

- od jednostek niekonsolidowanych

1 255

b) pozostałe

64 036

- od jednostek niekonsolidowanych

64 036

2.2. Od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług
b) pozostałe
3. Inwestycje krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

9

a) w jednostkach powiązanych

350

- udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym

350

b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

5 022

3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe

46

Aktyw a razem

469 457

2 075

PASYWA
I. Kapitał własny razem

380 783

110 683

115 438

1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

380 783

110 683

115 438

56 581

51 437

51 437
60 600

1.1. Kapitał zakładowy

10

1.2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

-634

1.3. Kapitał zapasowy

11

329 085

60 359

1.4. Kapitał z aktualizacji wyceny

12

-139

192

1.5. Pozostałe kapitały rezerwowe

13

1.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych

8 235

8 235

8 235

-23 619

-11 504

-9 586

1.7.. Zysk (strata) netto

11 274

1 964

4 752

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

88 674

64 734

68 705

1. Rezerwy na zobowiązania

14

4 918

13 793

25 782

1 358

1 312

3 432

259

171

307

a) długoterminowa

1

1

13

b) krótkoterminowa

258

170

294

1.3. Pozostałe rezerwy

3 301

12 310

22 043

b) krótkoterminowe

3 301

12 310

22 043

12 744

14 692

7 845

12 744

14 692

7 845

12 702

14 434

7 379

42

258

466

71 012

36 249

35 078

40 319

36 249

35 078

3 464

3 464

13 450

18 327

24 666

15 171

1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

2. Zobowiązania długoterminowe

15

2.1. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) pozostałe
3. Zobowiązania krótkoterminowe
3.1. Wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług
b) pozostałe
- do jednostek niekonsolidowanych

c) pozostałe
Pasywa razem

4 977
25 716

3.2. Wobec pozostałych jednostek
b) z tytułu dostaw i usług

30 693
4 977

- do jednostek niekonsolidowanych

a) kredyty i pożyczki

16

25 716

18 528

8 119

6 457

469 457

175 417

184 143
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GRUPA KAPITAŁOWA MIT Mobile Internet Technology S.A.

Grupa kapitałowa MIT Mobile Internet Technology S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres sześciu miesięcy
zakończony 30 czerwca 2010 r.
(wszystkie kwoty w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
Nr
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

noty

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów, w tym:
- od jednostek powiązanych niekonsolidowanych

w tys.PLN
01.01.201030.06.2010

01.01.200930.06.2009

50 848
3 679

80 180

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów

17

50 844

79 596

2. Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów

18

4

584

33 817

62 332

II. Koszty sprzedanych produktów, materiałów i towarów, w tym:
- od jednostek powiązanych niekonsolidowanych
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

204
19

2. Wartość sprzedanych materiałów i towarów

33 814

61 820

3

512

17 031

17 848

IV. Koszty sprzedaży

657

4 934

V. Koszty ogólnego zarządu, w tym:

754

5 428

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)

- od jednostek powiązanych niekonsolidowanych

13

VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody operacyjne

15 620
20

2 165

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
21

2 165

312

271

1 402

1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

965

2. Inne koszty operacyjne
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe

486
174

2. Inne przychody operacyjne
VIII. Pozostałe koszty operacyjne

7 486

22

1. Odsetki
2. Zysk ze zbycia inwestycji

271

437

17 514

6 570

199

244

74

135

125

3. Inne,

109

XI. Koszty finansowe

23

1. Odsetki
2. Strata na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych

3 194

1 494

749

839

1 578

3. Aktualizacja wartości inwestycji

392

4. Inne,

867

263

14 519

5 320

14 519

5 320

3 245

568

a) część bieżąca

2 032

568

b) część odroczona

1 213

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)
XIV. Zysk (strata) brutto
XV. Podatek dochodowy

24

XVI Zysk (strata) netto (XIV+/-XV)

11 274

- zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej

11 274

4 752

50 420 308

48 284 487

0,22

0,10

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)

4 752
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Grupa kapitałowa MIT Mobile Internet Technology S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sześciu miesięcy
zakończony 30 czerwca 2010 r.
(wszystkie kwoty w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
tys.PLN
01.01.201030.06.2010
11 270

Zysk (strata) netto

od 01.01 do
30.06.2009
4 752

Inne całkowite dochody
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:
- dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach
całkowitych

-139

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego

-791

Inne całkowite dochody po opodatkowaniu
Całkowite dochody

-139

-791

11 131

3 961

11 131

3 961

Całkowite dochody przypadające:
- akcjonariuszom podmiotu dominującego

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale
(Wszystkie kwoty w tysiącach PLN, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

Kapitał
podstawowy

Nadwyżka ceny
sprzedaży nad wart.
nominalną akcji

Stan na 01.01.2010
Korekta błędu
korekty konsolidacyjne
Wynik okresu
Emisja akcji
Stan na 30.06.2010

51 437

47 457

5 144
86 631

4 920
52 377

Stan na 01.01.2009
wynik okresu
korekty konsolidacyjne
korekta wyniku Sp.Neotel za 2008
Stan na 30.06.2009

51 437

47 457

51 437

47 457

30 050

Zyski zatrzymane

Kapitał z aktualizacji
wycenymniejszości

Kapitał własny
razem

11 597
(44)
218 756
11 274

192

241 583

192

110 683
(44)
248 806
11 274
10 064
380 783

-

111 000
4 752
477
(791)
115 438

12 106
4 752
477
(791)
16 544
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Grupa kapitałowa MIT Mobile Internet Technology S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sześciu
zakończony 30 czerwca 2010r.

miesięcy

(wszystkie kwoty w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
w tys.PLN
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

01.01.201030.06.2010

01.01.2009-30.06.2009

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) brutto
II. Korekty razem
1. Amortyzacja
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

14 519

5 320

-10 845

-1 494

5 075

747

-125

3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
4. Zmiana stanu rezerw

4 672
-8 886

5. Zmiana stanu zapasów
6. Zmiana stanu należności
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

13 269

57

-639

35 046

-13 801

-40 495

-4 975

1 832

-1 759

9. Podatek dochodowy od zysku brutto

-3 101

10. Podatek dochodowy zapłacony

-1 748

11. Inne korekty

1 500

992

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

3 674

3 826

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

4 325

614

9

614

2. Z aktywów finansowych, w tym:

4 316

a) w pozostałych jednostkach

4 316

- zbycie aktywów finansowych

4 316

II. Wydatki

6 079

1. Nabycie wartości niematerialnych rzeczowych aktywów trwałych

6 124

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne
-45

a) w jednostkach powiązanych

-45

- nabycie aktywów finansowych w jednostkach konsolidowanych
- udzielone pożyczki - niekonsolidowane

291

2 107
-2 502
350

b) w pozostałych jednostkach
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

204
1 768

3. Na aktywa finansowe, w tym:
- nabycie aktywów finansowych - niekonsolidowane

2 250

291
-1 754

-1 636

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy

-289

1. Kredyty i pożyczki

-289

II. Wydatki

3 312

5 304

1. Spłaty kredytów i pożyczek

2 121

5 056

2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

195

248

3. Odsetki

659

4. Inne wydatki finansowe

337

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

-3 312

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

-1 392

-3 403

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

-1 392

-3 403

6 414

7 373

5 022

3 970

F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:

-5 593

Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego sprawozdania
9 z 47

GRUPA KAPITAŁOWA MIT Mobile Internet Technology S.A.

1

Podstawowe dane dotyczące Emitenta i jego Grupy Kapitałowej

Grupę Kapitałową MIT Mobile Internet Technology S.A. (dawniej PPWK S.A.) wg stanu na dzień bilansowy
tworzyły następujące podmioty:
¾

MIT Mobile Internet Technology S.A. – podmiot dominujący,

¾

MNI Premium SA – podmiot zależny (100% udziałów)

¾

NAVIGO Sp. z o.o. (dawne Red Lab Sp. z o.o.) – podmiot zależny (100% udziałów),

¾

EL 2 Sp. z o.o. - podmiot zależny (100% udziałów),

¾

Mappa Sp. z o.o. w likwidacji – podmiot stowarzyszony (50% udziałów),

Podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology S.A. (dawniej PPWK S.A.) jest
MIT Mobile Internet Technology S.A. (dawniej PPWK S.A.) z siedzibą w Warszawie, utworzona na podstawie
przepisów Kodeksu Handlowego i działająca zgodnie z regulacjami Kodeksu Spółek Handlowych.
Siedzibą podmiotu jest Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7. MIT Mobile Internet Technology S.A.
(dawniej PPWK S.A.) jest zarejestrowana pod numerem KRS 0000011784 w Sądzie Rejonowym dla m.st.
Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wpis do rejestru handlowego nastąpił w dniu 30 listopada 1991 r w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XVI
Wydział Gospodarczy, w dziale B pod nr 29651, data dokonania wpisu 02.02.2010 r. Spółka prowadzi działalność
gospodarczą w formie spółki akcyjnej na podstawie Statutu Spółki sporządzonego w formie aktu notarialnego A nr
737/92.
MIT Mobile Internet Technology S.A. (dawniej PPWK S.A.) posiada nadany jej numer identyfikacji podatkowej
NIP: 526-02-10-984 oraz statystycznej w systemie REGON 011525843.
Na dzień 30.06.2010 r. kapitał zakładowy MIT Mobile Internet Technology S.A. wynosił: 56.580.652,96 zł. i
składał się z 54.404.474 akcji o wartości nominalnej 1,04 zł.
Począwszy od 1995 r. akcje MIT Mobile Internet Technology S.A. (dawniej PPWK S.A.) są notowane na rynku
podstawowym GPW S.A. w Warszawie.
Czas trwania jednostki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.
Podstawowy przedmiot działalności Spółki oznaczony jest w PKD numerami 22.1, 74.20.C i 51.47.Z.
Przedmiotem działalności MIT Mobile Internet Technology S.A. w 2010 r. była działalność koncentrująca się na
zarządzaniu spółkami wchodzącymi w skład struktury holdingowej Grupy Kapitałowej.
Podstawowy przedmiot działalności Spółki oznaczony jest w PKD numerami: 22.1, 74.20.C i 51.47.Z.

MNI Premium SA. – w okresie objętym sprawozdaniem prowadziła działalność w zakresie mobilnych usług
dodanych. Podstawowa aktywność Spółki to produkcja i sprzedaż kontentu multimedialnego oraz mobilnego,
tworzenie oraz dystrybucja specjalizowanych usług mobilnych, obsługa formatów loteryjnych i konkursowych
realizowanych przez podmioty z rynku medialnego.
NAVIGO Sp. z o.o. (dawniej Red Lab Sp. z o.o.) – w okresie objętym sprawozdaniem prowadziła działalność
związana z cyfrowymi wydawnictwami kartograficznymi, opartymi na najnowszych technologiach z
wykorzystaniem systemów GIS i GPS (Navigo – Cyfrowa Mapa Samochodowa Polski) a także działalność w
zakresie aplikacji nawigacyjnych oraz cyfrowych (nawigacyjnych) baz danych, dostarczając rozwiązania między
innymi dla operatorów sieci komórkowych (Era), firm z sektora prywatnego (Eniro – Panorama Firm) i sektora
publicznego (GDDKiA) oraz klientów sektora detalicznego (Navigo).
EL2 Sp. z o.o. - w okresie objętym sprawozdaniem prowadziła działalność w zakresie usług związanych
z organizacją loterii audiotekstowych, konkursów oraz marketingu mobilnego, z wykorzystaniem technologii
dostępnych w sieciach telefonii mobilnej.
Mappa Sp. z o.o. - w okresie objętym sprawozdaniem prowadzony był proces likwidacji Spółki, który do dnia
sporządzenie raportu nie został zakończony.

Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego sprawozdania
10 z 47

GRUPA KAPITAŁOWA MIT Mobile Internet Technology S.A.

2

Skład organów Grupy Kapitałowej

Skład organów MIT Mobile Internet Technology S.A. (jednostka dominująca)

Według stanu na dzień 30 czerwca 2010. skład Zarządu MIT Mobile Internet Technology S.A.
następujący:
Wojciech Grzybowski

jest

– Prezes Zarządu

Według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. skład Rady Nadzorczej MIT Mobile Internet Technology S.A.
jest następujący:
Andrzej Piechocki
Karolina Kocemba
Marian Mikołajczak
Tomasz Filipiak
Marek Południkiewicz

–
–
–
–
–

Przewodniczący Rady
Wiceprzewodnicząca Rady
Sekretarz Rady
Członek Rady
Członek Rady

Skład organów NAVIGO Sp. z o.o. (jednostka zależna)
Według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. skład Zarządu NAVIGO Sp. z o.o. jest następujący:
Grzegorz Eider

– Prezes Zarządu

W Spółce nie powołano Rady Nadzorczej.
Skład organów El2 Sp. z o.o. (jednostka zależna)
Według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. skład Zarządu EL2 Sp. z o.o. jest następujący:
Leszek Kułak

– Członek Zarządu

W Spółce nie powołano Rady Nadzorczej.
Skład organów MNI Premium S.A. (jednostka zależna)
Według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. skład Zarządu MNI Premium S.A. jest następujący:
Leszek Kułak

- Prezes Zarządu

Grzegorz Eide

– Członek Zarządu od 30.12.2009r do 24.04.2010r.

Ewa Terczyńska

– Członek Zarządu od 11.02.2010r. do 4.05.2010r.

Jacek Jaroszek

– Członek Zarządu od 05.05.2010r.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. skład Rady Nadzorczej MNI Premium S.A. jest następujący:
Marek Południkiewicz

3

– Przewodniczący rady Nadzorczej

Andrzej Piechocki

- Członek Rady Nadzorczej

Michał Tomczak

- Członek Rady Nadzorczej

Jednostki zależne

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku zawiera
dane finansowe Grupy MIT Mobile Internet Technology S.A. oraz spółek zależnych od Emitenta.
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Poniższa tabela przedstawia Grupę MIT Mobile Internet Technology S.A.:
JEDNOSTKI ZALEŻNE OBJĘTE KONSOLIDACJĄ NA DZIEŃ 30.06.2010
a

Lp.

b

nazwa (firma) jednostki ze
wskazaniem formy prawnej

c

d

f

g

h

i

j

k

siedziba

charakter
powiązania (jed. data objęcia
zal., współzal., kontroli/wspó
stow., z
łkontroli/uzys
przedmiot przedsiębiorstwa
wyszczególnienie
kania
m powiązań
znacznego
bezpośrednkich i
wpływu
pośrednich

wartość
akcji/udziałów wg
ceny nabycia
tys.PLN

70 719

70 719

100,00

100,00

jednostka zależna 01.01.2007

1396

1398

100,00

100,00

jednostka zależna 01.01.2010

293 759

293 759

100,00

100,00

365 874

365 876

g
wartość
akcji/udziałów wg
ceny nabycia
tys.PLN

h
i
j
odpisy
procent
aktualizujące wartość bilansowa akcji/ posiadanego
udziałów tys.PLN
wartość
kapitału
(razem)
zakładowego

1 845

1 845

1 515

1 515

3 360

3 360

1

EL2 Sp. z o.o.

Warszawa

Świadczenie usług
związanych z transmisją
jednostka zależna 01.01.2007
danych za pośrednictwem
sieci telefoni mobilnej

2

Navigo Sp. z o.o.

Warszawa

Działalność w zakresie
inżynierii i związane z nią
doradztwo techniczne

3

MNI Premium S.A.

Warszawa

usługi telekomunikacyjne

RAZEM

udział w
odpisy
ogólnej
procent
aktualizujące
liczbie
wartość bilansowa akcji/ posiadanego
wartość
głosów na
udziałów tys.PLN
kapitału
(razem)
walnym
zakładowego
tys.PLN
zgromadzeni
u

JEDNOSTKI ZALEŻNE NIE OBJĘTE KONSOLIDACJĄ NA DZIEŃ 30.06.2010
Lp.

a

b

nazwa (firma) jednostki ze
wskazaniem formy prawnej

siedziba

1

Scientific Services Sp. Zo.o.

Warszawa

2

AUDIOTELE Sp. z o.o.

Warszawa

c

d
f
charakter
data objęcia
powiązania (jed. kontroli/wspó
przedmiot przedsiębiorstwa
zal., współzal., łkontroli/uzys
stow., z
kania
działalność w zakresie
jednostka zależna 05.03.2010
przetwarzania danych
usługi medialne

jednostka zależna

12.06.2008
RAZEM

k
udział w
ogólnej
liczbie
głosów na

100,00

100,00

100,00

100,00

Ponad to Spółka posiada jedną jednostkę stowarzyszoną Mappa Sp. z o.o., która nie prowadzi działalności
operacyjnej a w okresie objętym sprawozdaniem kontynuowała proces likwidacji.

4

Zmiany w strukturze Grupy MIT Mobile Internet Technology S.A.

Podpisanie umowy o zbyciu udziałów w spółce Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw
Kartograficznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
W dniu 30.12.2009 r. została zawarta umowa sprzedaży, na podstawie której MIT Mobile Internet Technology
S.A. wyzbyła się z dniem 1 stycznia 2010 roku wszystkich posiadanych przez siebie udziałów w spółce zależnej Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie.
tys.PLN
Pozycje bilansowe na dzień 01,01,2010

PPWK Sp. z o.o.

AKTYWA
Aktywa finansowe przeznaczome do sprzedaży

6 094

Aktywa razem

6 094

PASYWA
I. Kapitał własny razem

1 578

1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

1 578

1.1. Kapitał zakładowy

3 056

1.4. Kapitał zapasowy

220

1.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych

-1 698

Rezerwy i zobowiązania przeznaczone do sprzedaży

4516

Pasywa razem

6 094

- Podpisanie z dniem 1 stycznia 2010 roku umowy, na mocy, której MIT S.A. nabył w drodze
wymiany akcji 100% akcji w spółce MNI Premium S.A.
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W dniu 17 listopada 2009 roku MIT Mobile Internet Technology S.A. zawarła ze spółką MNI S.A. ("MNI") z
siedzibą w Warszawie oraz spółką Polina Trading Limited ("Polina") z siedzibą w Londynie warunkową umowę
("Umowa") wymiany akcji, zgodnie z którą MNI oraz Polina jako akcjonariusze zobowiązali się zbyć na rzecz MIT
Mobile Internet Technology S.A. łącznie 100% akcji spółki MNI Premium Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w
Warszawie, tj. 30.050.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 złotych każda akcja, o łącznej wartości nominalnej
30.050.000,00 złotych w zamian za 144.000.000 akcji MIT Mobile Internet Technology S.A. o wartości nominalnej
1,04 złotego każda akcja, tj. łącznej wartości nominalnej 149.760.000,00 złotych. Powyższa wymiana akcji
nastąpiła na podstawie parytetu 1: 4,7920, tj. za jedną akcję MNI Premium jej akcjonariuszom przypadło 4,7920
akcji MIT Mobile Internet Technology S.A.
Umowa weszła w życie 1.01.2010 po wypełnieniu się zawartych w niej warunków i od tego dnia MNI Premium
S.A. jest w 100% własnością MIT S.A.
Informacje o wartości aktywów i pasywów połączonych w najważniejsze kategorie jednostki zależnej włączonej w
I półroczu 2010 roku do konsolidacji:
tys.PLN

Pozycje bilansowe na dzień 30.06.2010

MNI Premium S.A.

AKTYWA
I. Aktywa trwałe
1. Wartości niematerialne
2. Wartość firmy
3. Rzeczowe aktywa trwałe
4. Inwestycje długoterminowe
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
2. Należności krótkoterminowe
3. Inwestycje krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
Aktywa razem

PASYWA
I. Kapitał własny razem
1. Kapitał zakładowy
2. Kapitał zapasowy
3. Kapitał z aktualizacji wyceny
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych
5. Zysk (strata) netto
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania
2. Zobowiązania długoterminowe
3. Zobowiązania krótkoterminowe
Pasywa razem

Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów za
okres od 01.01.do 30.06.2010r.

5

67 373
12 855
10 215
42 757
1 515
31
51 993
32
49 993
1 968
1 922
1 922
46
119 366
0
69 497
30 050
28 145
-26
1 963
9 365
49 869
857
0
49 012
119 366

41 422

Planowane akwizycje Grupy PPWK

Zarząd Jednostki Dominującej konsekwentnie realizuje opublikowane założenia strategii rozwoju Grupy
kapitałowej MIT Mobile Internet Technology S.A., w którą wpisane są także działania o charakterze
akwizycyjnym.

PRZYJĘTE ZASADY RACHUNKOWOŚCI
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Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z 2009 r., poz. 259).
Na podstawie art. 55 ust. 5 Ustawy z dnia 29 września 2004 r. o rachunkowości, Grupa MIT Mobile Internet
Technology S.A. sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do
działalności Grupy MIT Mobile Internet Technology S.A. zasady rachunkowości zgodne z Międzynarodowymi
Standardami Rachunkowości („MSR”), Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”)
oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (zwanymi dalej
łącznie „zasadami rachunkowości przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej”). Na dzień 31 grudnia 2009 roku
między tymi zasadami a MSSF ogłoszonymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) nie
występują żadne różnice, które miałyby wpływ na Grupę MIT Mobile Internet Technology S.A. ani na jednostki
zależne.
Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że w dającej się przewidzieć
przyszłości spółki wchodzące w skład Grupy MIT Mobile Internet Technology S.A. będą kontynuować działalność
w nie zmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przedstawione w tysiącach polskich złotych, w związku z faktem,
iż złoty polski jest podstawową walutą, w której denominowane są transakcje (waluta funkcjonalna).
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, za
wyjątkiem aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży oraz zobowiązań finansowych, w tym instrumentów
pochodnych wycenianych według wartości godziwej w korespondencji z wynikiem finansowym.
Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga dokonania szacunków i
założeń, które wpływają na wielkości wykazywane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz notach do
tego sprawozdania. Jakkolwiek przyjęte założenia i szacunki opierają się na najlepszej wiedzy Zarządu na temat
bieżących działań i zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą się różnić od przewidywanych.
Prezentacja zdarzeń gospodarczych w sprawozdaniach finansowych dokonywana jest z uwzględnieniem zasady
istotności. Polega ona na niezbędnym (choć nie wyłącznym) ujawnianiu tych informacji, których pominięcie lub
zniekształcenie może wpłynąć na decyzje gospodarcze podejmowane przez użytkowników na podstawie
sprawozdania finansowego.
W przypadkach nie opisanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie zasady opisane w odpowiednich
MSSF.
W tabeli „Wybrane dane finansowe” zaprezentowano pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji
finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone na
euro.
Wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowane w raporcie w walucie
euro zostały przeliczone według, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, średniego kursu euro z dnia 30
czerwca 2010 roku: 4,1458 PLN/EUR, 30 czerwca 200 r. 4,4696 PLN/EUR.
Poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczono na euro według, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w
okresie objętym raportem za 6 m-cy 2010 r. i 6 m-cy 2009 r., czyli odpowiednio: 4,0042 PLN/EUR i 4,5184
PLN/EUR.

7

Charakterystyka ważniejszych, stosowanych przez Grupę Kapitałową MIT Mobile Internet
Technology S.A. zasad i metod wyceny aktywów, pasywów oraz ustalania wyniku finansowego

7.1

Wartości niematerialne

Wartość firmy
Wartość firmy stanowi nadwyżkę kosztu przejęcia nad wartością godziwą udziału jednostek Grupy MIT Mobile
Internet Technology S.A. w możliwych do zidentyfikowania nabytych aktywach netto, aktywach netto przejętej
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jednostki zależnej na dzień przejęcia. Wartość firmy z przejęcia jednostek zależnych ujmuje się w wartościach
niematerialnych.
Wartość firmy podlega corocznie testowi na utratę wartości i jest wykazywana w bilansie według wartości
początkowej pomniejszonej o skumulowane odpisy z tytułu utraty wartości. Ewentualna utrata wartości
rozpoznawana jest od razu w rachunku zysków i strat i nie podlega odwróceniu w kolejnych okresach.
Test na utratę wartości przeprowadza się i ujmuje ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości zgodnie z zasadami
określonymi w punkcie „Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych, nieruchomości inwestycyjnych i wartości
niematerialnych (w tym wartości firmy)”.
Przy sprzedaży jednostki zależnej odpowiednia część wartości firmy uwzględniana jest przy wyliczaniu zysku bądź
straty na sprzedaży.
7.2

Inne wartości niematerialne

Za wartości niematerialne uznaje się możliwe do zidentyfikowania niepieniężne składniki aktywów, nie
posiadające postaci fizycznej. W szczególności do wartości niematerialnych zalicza się:
• nabyte oprogramowanie komputerowe,
• nabyte prawa majątkowe – autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do
wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, know-how, zezwolenia na
działalność telekomunikacyjną.
Wartości niematerialne wycenia się w cenie nabycia pomniejszonej o skumulowaną kwotę odpisów
amortyzacyjnych i skumulowaną kwotę odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości.
Odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych dokonuje się metodą liniową, przez okres
przewidywanego użytkowania. Amortyzację rozpoczyna się, gdy składnik wartości niematerialnych jest dostępny
do użytkowania. Amortyzacji wartości niematerialnych zaprzestaje się na wcześniejszą z dat: gdy składnik
wartości niematerialnych zostaje zaklasyfikowany jako przeznaczony do sprzedaży (lub zawarty w grupie do
zbycia, która jest zaklasyfikowana jako przeznaczona do sprzedaży) zgodnie z MSSF 5 „Aktywa trwałe
przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechana” lub zostaje usunięty z ewidencji bilansowej.
Metoda amortyzacji oraz stawka amortyzacyjna podlegają weryfikacji na każdy dzień bilansowy. Wszelkie
wynikające z przeprowadzonej weryfikacji zmiany ujmuje się jak zmianę szacunków, zgodnie z wytycznymi
zawartymi w MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych, błędy”.
Wartości niematerialne testuje się na utratę wartości zgodnie z zasadami określonymi w punkcie: „Utrata wartości
rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych”.
Składnik wartości niematerialnych usuwa się z ewidencji bilansowej, gdy zostaje zbyty lub, gdy nie oczekuje się
dalszych korzyści ekonomicznych z jego użytkowania lub zbycia. Zyski lub straty na usunięciu składnika wartości
niematerialnych ustala się jako różnicę pomiędzy przychodami netto ze zbycia, (jeżeli występują) i wartością
bilansową tych wartości niematerialnych oraz ujmuje w wyniku finansowym.
Na dzień bilansowy koszty prac rozwojowych wykazywane są przez Spółkę w wartości rzeczywiście poniesionych
kosztów pomniejszonej o umorzenie i ewentualną utratę wartości. Te z kosztów prac rozwojowych, których okres
użytkowania jest nieograniczony, nie podlegają amortyzacji i są wykazywane w cenie nabycia lub koszcie
wytworzenia pomniejszonym o łączną kwotę odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości. Pozostałe koszty
prac rozwojowych podlegają amortyzacji metodą liniową przez szacowany okres użytkowania, a koszty
amortyzacji zalicza się odpowiednio do kosztu własnego sprzedaży lub do kosztów ogólnych.
Wartości niematerialne są amortyzowane stawką - 20%, 33,33% i 50%.

7.3

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są zgodnie z MSR 16 w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, lub wartości
przeszacowanej, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Wartość początkowa środków trwałych obejmuje cenę nabycia lub koszty wytworzenia powiększone o koszty
bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do używania. Koszty
poniesione po dacie oddania środka trwałego do użytkowania, które powodują, że wartość użytkowa środka
trwałego po zakończeniu ulepszenia przewyższa jego wartość początkową , zwiększają odpowiednio jego wartość.
Środki trwałe są amortyzowane przez określony z góry okres ekonomicznego użytkowania. W momencie likwidacji
lub sprzedaży środków trwałych, wartość netto jest wyksięgowywana, a wynik likwidacji lub sprzedaży jest
odnoszony w ciężar wyniku finansowego. Rzeczowy majątek trwały amortyzowany jest metodą liniową począwszy
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od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym środek trwały został oddany do użytkowania,
stosując stawki amortyzacji odzwierciedlające okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych.
Poniesione nakłady, dotyczące środków trwałych będących w toku budowy lub montażu są wyceniane nie rzadziej
niż na każdy dzień bilansowy, według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpis z tytułu
trwałej utraty wartości.
Stawki amortyzacyjne stosowane dla środków trwałych są następujące: urządzenia techniczne i maszyny oraz
sprzęt komputerowy - 6-33%, 3-15 lat; środki transportu - 20%; 5 lat, pozostałe środki trwałe - 10-20%.
W przypadku środków trwałych użytkowanych na podstawie leasingu finansowego okres amortyzacji rozkłada się
na okres trwania umowy leasingowej lub okres użytkowania środka trwałego w zależności od tego, który jest
krótszy.
7.4

Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (w tym wartości
firmy)

Wartość firmy oraz wartości niematerialne jeszcze nie dostępne do użytkowania nie podlegają amortyzacji, lecz są
corocznie oraz dodatkowo, gdy występują przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia utraty wartości
testowane pod kątem możliwej utraty wartości. Aktywa podlegające amortyzacji testuje się na utratę wartości,
jeżeli występują przesłanki wskazujące na możliwość jej wystąpienia.
Na każdy dzień bilansowy Grupa MIT Mobile Internet Technology S.A. dokonuje przeglądu wartości netto
składników majątku trwałego w celu stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące na możliwość utraty
ich wartości. W przypadku, gdy stwierdzono istnienie takich przesłanek, szacowana jest wartość odzyskiwalna
danego składnika aktywów, w celu ustalenia potencjalnego odpisu z tego tytułu. W sytuacji, gdy składnik
aktywów nie generuje przepływów pieniężnych, które są w znacznym stopniu niezależnymi od przepływów
generowanych przez inne aktywa, analizę przeprowadza się dla grupy aktywów generujących przepływy
pieniężne, do której należy dany składnik aktywów.
Wartość odzyskiwalna ustalana jest jako wyższa z dwóch wartości: wartość godziwa pomniejszona o koszty
sprzedaży lub wartość użytkową. Ta ostatnia wartość odpowiada wartości bieżącej szacunku przyszłych
przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy użyciu stopy dyskonta uwzględniającej aktualną rynkową wartość
pieniądza w czasie oraz ryzyko specyficzne dla danego aktywa.
Jeżeli wartość odzyskiwalna jest niższa od wartości księgowej netto składnika aktywów (lub grupy aktywów),
wartość księgowa jest pomniejszana do wartości odzyskiwalnej. Strata z tytułu utraty wartości jest ujmowana
jako koszt w okresie, w którym wystąpiła, za wyjątkiem sytuacji, gdy składnik aktywów ujmowany był w wartości
przeszacowanej (wówczas utrata wartości traktowana jest jako obniżenie wcześniejszego przeszacowania).
W momencie, gdy utrata wartości ulega następnie odwróceniu, wartość netto składnika aktywów (lub grupy
aktywów) zwiększana jest do nowej oszacowanej wartości odzyskiwalnej, nie wyższej jednak od wartości netto
tego składnika aktywów jaka byłaby ustalona, gdyby utrata wartości nie została rozpoznana w poprzednich
latach. Odwrócenie utraty wartości ujmowane jest w przychodach, o ile składnik aktywów nie podlegał wcześniej
przeszacowaniu – w takim przypadku, odwrócenie utraty wartości odnoszone jest na kapitał z aktualizacji wyceny.
7.5

Szacunki wykorzystywane do wyceny wartości użytkowej wartości niematerialnych i
prawnych o nieokreślonym okresie użytkowania

Przy sporządzaniu wyceny wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania, tj. geograficznej i
kartograficznej bazy danych dla potrzeb sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego Spółka MIT Mobile
Internet Technology S.A. bazowała na dotychczas stosowanej metodzie tj. poddała ocenie w przypadku:
¾

bazy geograficznej całość nakładów na tworzenie i aktualizację tej bazy danych,

¾

kartograficznej bazy danych - poszczególne tytuły z oferty wydawniczej do których alokowane są koszty
ich wytworzenia.

Spółka dominująca przeprowadziła testy na utratę wartości wszystkich pozycji wartości niematerialnych i
prawnych o nieokreślonym okresie użytkowania. Założenia do przeprowadzenia testów oparto na zapisach umów
licencyjnych na wykorzystanie poszczególnych pozycji wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy Emitentem
a licencjobiorcami a także na szacunkach Zarządu co do przewidywanych przepływów finansowych z tytułu opłat
licencyjnych.
7.6

Inwestycje długoterminowe

Wszystkie inwestycje są ujmowane w księgach według ceny nabycia, odpowiadającej wartości godziwej
uiszczonej zapłaty, obejmującej koszty związane z ich nabyciem.
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Na dzień bilansowy w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki dominującej udziały w jednostkach
zależnych i stowarzyszonych ujmuje się według ceny nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu utraty
wartości.
7.7

Należności z tytułu dostaw i usług

Należności z tytułu dostaw i usług ujmuje się według wartości godziwej.
Odpisu z tytułu utraty wartości należności dokonuje się, gdy istnieją obiektywne dowody na to, że jednostka nie
będzie w stanie otrzymać wszystkich należnych kwot. Kwotę odpisu stanowi różnica pomiędzy wartością
bilansową danego składnika aktywów, a wartością bieżącą szacowanych przyszłych przepływów pieniężnych,
zdyskontowanych według efektywnej stopy procentowej. Odpis tworzy się w ciężar kosztów.
Należności z tytułu dostaw i usług nie będące instrumentem generującym odsetki wyceniane są w księgach w
wartości nominalnej skorygowanej o odpowiednie odpisy aktualizujące wartość należności
i tylko wtedy, gdy efekt dyskontowania należności jest nieistotny.
7.8

Pozostałe należności

W pozycji tej Grupa MIT Mobile Internet Technology S.A. prezentuje inne należności, nie związane bezpośrednio z
dostawami i usługami oraz należności wynikające z poniesionych kosztów, które dotyczą przyszłych okresów
obrotowych, jeżeli oczekuje się, iż przyniosą one przyszłe korzyści ekonomiczne, które rozliczane są w czasie.
7.9

Aktywa finansowe wyceniane wg wartości godziwej przez wynik finansowy

Kategoria ta obejmuje aktywa finansowe przeznaczone do obrotu oraz aktywa finansowe wyznaczone w
momencie ich początkowego ujęcia do wyceny w wartości godziwej przez wynik finansowy. Składnik aktywów
finansowych zalicza się do tej kategorii, jeżeli nabyty został przede wszystkim w celu sprzedaży w krótkim
terminie.
Aktywa finansowe notowane wycenia się na dzień bilansowy wg wartości godziwej ze skutkiem przeszacowania
odnoszonym na wynik. Wartość godziwa ustalana jest są według kursu zamknięcia na GPW (notowania ciągłe).

7.10 Utrata wartości aktywów finansowych
Grupa MIT Mobile Internet Technology S.A. dokonuje na każdy dzień bilansowy oceny, czy występują obiektywne
dowody na to, że składnik aktywów finansowych lub grupa aktywów finansowych utraciły wartość.
Jeżeli występują dowody wskazujące na możliwość wystąpienia utraty wartości pożyczek i należności wycenianych
w wysokości zamortyzowanego kosztu, kwota odpisu jest ustalana jako różnica pomiędzy wartością bilansową
aktywów, a wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych oryginalną
efektywną stopą procentową dla tych aktywów (tj. efektywną stopą procentową wyliczoną na moment
początkowego ujęcia dla aktywów opartych na stałej stopie procentowej oraz efektywną stopą procentową
ustaloną na moment ostatniego przeszacowania dla aktywów opartych na zmiennej stopie procentowej). Odpis z
tytułu utraty wartości ujmuje się w wyniku finansowym okresu. Odwrócenie odpisu ujmuje się, jeżeli w kolejnych
okresach utrata wartości ulega zmniejszeniu i zmniejszenie to może być przypisane do zdarzeń występujących po
momencie ujęcia odpisu. W wyniku odwrócenia odpisu wartość bilansowa aktywów finansowych nie może
przekraczać wysokości zamortyzowanego kosztu, jaki zostałby ustalony gdyby uprzednio nie ujęto odpisu z tytułu
utraty wartości.
Odwrócenie odpisu ujmuje się w wyniku finansowym okresu.
W przypadku udziałów nie notowanych odpisy na utratę wartości są dokonywane na podstawie wyników analizy
managerskiej w oparciu o dostępne na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego informacje na temat
sytuacji finansowej, rynkowej i inwestycyjnej spółek oraz inne otrzymane informacje.
7.11

Zapasy

Zapasy ujmuje się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, a nadzień bilansowy wycenia się według niższej
z cen nabycia / kosztu wytworzenia i możliwej do uzyskania oszacowanej wartości sprzedaży netto. Koszty
finansowania zewnętrznego zapasów nie podlegają aktywowaniu. Koszt wytworzenia obejmuje koszty
bezpośrednie. Rozchody zapasów ustala się według metody FIFO.

Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego sprawozdania
17 z 47

GRUPA KAPITAŁOWA MIT Mobile Internet Technology S.A.

7.12 Środki pieniężne
Środki pieniężne w sprawozdaniu z sytuacji finansowej obejmują środki pieniężne w kasie, na rachunkach
bankowych oraz lokaty jeśli termin ich wymagalności jest krótszy niż trzy miesiące.
7.13 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Do tej grupy, pozostałych należności, wynikających z poniesionych z góry kosztów Grupa MIT Mobile Internet
Technology S.A. zalicza m.in.: wypłacane z góry jednorazowo wynagrodzenia wraz z narzutami, jednorazowe
roczne opłaty z tytułu ubezpieczeń majątkowych, osobowych, prenumeraty czasopism, czynsze pobrane z góry,
itp.
7.14 Kapitały własne
Kapitały własne stanowią kapitały i fundusze tworzone zgodnie z obowiązującym prawem, właściwymi ustawami
oraz ze statutem. Do kapitałów własnych zaliczane są także niepodzielone zyski i niepokryte straty z lat ubiegłych.
a.

Kapitał zakładowy wykazany jest w wysokości zgodnej ze statutem oraz wpisem do rejestru sądowego
według wartości nominalnej. Jest on pomniejszony o akcje własne znajdujące się w posiadaniu MIT
Mobile Internet Technology S.A., wykazywane w wartości nabycia.

b.

Kapitał zapasowy tworzony jest z premii emisyjnych uzyskanych z emisji akcji.

c.

Zyski zatrzymane tworzone z odpisów z zysku

d.

Kapitał z aktualizacji wyceny

e.

Wynik finansowy netto roku obrotowego stanowi wynik brutto roku bieżącego skorygowany o obciążenie
z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

7.15 Kapitały mniejszości
Kapitały mniejszości ustala się jako wartość aktywów netto jednostki powiązanej przypadających na dzień nabycia
akcjonariuszom spoza Grupy MIT Mobile Internet Technology S.A. Wartość tę koryguje się o przypadające na
kapitał mniejszości zmiany aktywów netto, z tym że, straty mogą być przyporządkowane kapitałowi mniejszości
tylko do wysokości kwoty gwarantujących ich pokrycie przez mniejszość. Nadwyżka strat podlega rozliczeniu z
kapitałem własnym grupy kapitałowej.

7.16 Rezerwy na pozostałe zobowiązania
Rezerwy tworzone są, gdy na spółkach Grupy MIT Mobile Internet Technology S.A. ciąży obecny, prawny lub
zwyczajowo oczekiwany obowiązek wynikający ze zdarzeń przeszłych i prawdopodobne jest, że wypełnienie tego
obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne oraz można
dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego obowiązku. Utworzone i rozwiązane rezerwy odnosi się w rachunku
w pozycji „Rezerwy”.
Rezerwy tworzy się w szczególności z następujących tytułów, (jeżeli spełnione są wyżej wymienione warunki
ujmowania rezerw): skutki toczących się spraw sądowych oraz spraw spornych, udzielone gwarancje, poręczenia,
przyszłe świadczenia na rzecz pracowników, koszty restrukturyzacji.
Rezerwy tworzy się w wysokości stanowiącej najbardziej właściwy szacunek nakładów niezbędnych do
wypełnienia obecnego obowiązku na dzień bilansowy. Jeżeli skutek zmian wartości pieniądza w czasie jest istotny,
kwota rezerwy odpowiada bieżącej wartości nakładów, które według oczekiwań będą niezbędne do wypełnienia
obowiązku.
Rezerwy tworzy się na:
•

świadczenia emerytalne i inne świadczenia po okresie zatrudnienia, których wysokość ustala się metodą
aktuarialną,

•

inne koszty w przypadku, gdy na jednostce ciąży obowiązek prawny lub zwyczajowy, z uwzględnieniem
w istotnych przypadkach zmiany wartości pieniądza w czasie i ewentualnego ryzyka związanego z danym
zobowiązaniem.
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7.17 Zobowiązania oraz instrumenty kapitałowe
Zobowiązania stanowią obecny, wynikający ze zdarzeń przeszłych obowiązek jednostek Grupy MIT Mobile
Internet Technology S.A., którego wypełnienie, według oczekiwań, spowoduje wypływ z jednostki środków
zawierających w sobie korzyści ekonomiczne.
Do zobowiązań Grupa MIT Mobile Internet Technology S.A. zalicza głównie: zobowiązania z tytułu kredytów i
pożyczek, zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego,
pozostałe zobowiązania.
Zobowiązania finansowe (tj. zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, z tytułu dostaw i usług i inne
zobowiązania finansowe) ujmuje się początkowo według wartości godziwej, powiększonej o poniesione koszty
transakcyjne. Po początkowym ujęciu, jednostka dokonuje wyceny wszystkich zobowiązań finansowych w
wysokości zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
Zobowiązania nie zaliczone do zobowiązań finansowych wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Są one
zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty za towary lub usługi, które zostały otrzymane/wykonane, ale nie
zostały opłacone, zafakturowane lub formalnie uzgodnione z dostawcą, łącznie z kwotami należnymi
pracownikom. Tę grupę zobowiązań stanowią m.in.: wynagrodzenia wraz z narzutami wypłacane jednorazowo w
okresie przyszłym, krótkookresowe rezerwy na niewykorzystane urlopy, inne zarachowane koszty współmierne do
osiągniętych przychodów, stanowiące przyszłe zobowiązania oszacowane na podstawie zawartych umów lub
innych wiarygodnych szacunków.
7.18 Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej i reprezentującej
należności za produkty, towary i usługi dostarczone w ramach normalnej działalności gospodarczej, po
pomniejszeniu o rabaty, VAT i inne podatki związane ze sprzedażą (podatek akcyzowy).
Przychody ujmuje się w następujący sposób:
a)

Przychody ze sprzedaży towarów ujmowane są w momencie dostarczenia towarów do klienta,
zaakceptowania ich przez klienta oraz wystarczającej pewności ściągalności odnośnej należności.

b)

Przychody ze sprzedaży usług ujmuje się w okresie, w którym świadczono usługi, w oparciu o stopień
zaawansowania konkretnej transakcji, określony na podstawie stosunku faktycznie wykonanych prac do
całości usług do wykonania.

7.19 Przychody i zyski z inwestycji
Przychody i zyski z inwestycji obejmują przychody z wyceny aktywów finansowych do wartości godziwej oraz
zyski na sprzedaży aktywów finansowych, jak również przychody z tytułu odsetek i dywidend.
Przychody z tytułu odsetek ujmuje się według zasady memoriałowej metodą efektywnej stopy procentowej.
Przychody z tytułu dywidend są ujmowane w momencie, kiedy zostaje ustanowione prawo akcjonariuszy do
otrzymania płatności.
7.20 Koszty i straty z inwestycji
Koszty i straty z inwestycji obejmują koszty z wyceny aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej
przez wynik finansowy oraz straty na sprzedaży aktywów finansowych.
7.21 Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych
Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji.
Pozycje zawarte w sprawozdaniach finansowych poszczególnych jednostek Grupy MIT Mobile Internet Technology
S.A. wycenia się w walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w którym dana jednostka prowadzi
działalność tj. w walucie funkcjonalnej. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentowane jest w tysiącach
złotych polskich (PLN), gdyż walutę funkcjonalną jednostek Grupy MIT Mobile Internet Technology S.A.
prowadzących działalność w Polsce stanowi złoty polski.
Transakcje i salda
Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na moment początkowego ujęcia na walutę funkcjonalną
według kursu obowiązującego w dniu transakcji.
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Na każdy dzień bilansowy:
¾

wyrażone w walucie obcej pozycje pieniężne przelicza się przy zastosowaniu kursu zamknięcia;

¾

pozycje niepieniężne wyceniane według kosztu historycznego w walucie obcej przelicza się przy
zastosowaniu kursu wymiany z dnia transakcji, oraz

¾

pozycje niepieniężne wyceniane w wartości godziwej w walucie obcej przelicza się przy zastosowaniu
kursu wymiany z dnia ustalenia wartości godziwej.

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich
przeprowadzenia odpowiednio po kursie: kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług
korzysta jednostka - w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub
zobowiązań, lub średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba, że w
zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs - w przypadku
pozostałych operacji.
Pieniężne aktywa i zobowiązania są to pozycje bilansowe, które będą otrzymane lub zapłacone w stałej lub
dającej się ustalić kwocie pieniędzy. Do pieniężnych aktywów zalicza się m.in.: środki pieniężne i ekwiwalenty
środków pieniężnych, zbywalne dłużne papiery wartościowe, należności z tytułu dostaw i usług, należności
wekslowe i inne należności. Do pieniężnych zobowiązań zalicza się m.in. zobowiązania z tytułu dostaw i usług,
rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz inne zobowiązania, podatki i zobowiązania z tytułu podatków płaconych
u źródła, pożyczki i kredyty, weksle do zapłacenia.
Wszystkie aktywa i zobowiązania, które nie spełniają definicji pozycji pieniężnych są klasyfikowane jako pozycje
niepieniężne. Do niepieniężnych aktywów zalicza się m.in.: rozliczenia międzyokresowe kosztów, zapasy,
zapłacone zaliczki na dostawy, zbywalne inwestycje kapitałowe, środki trwałe, wartości niematerialne oraz aktywa
z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Do niepieniężnych zobowiązań zalicza się m.in. otrzymane zaliczki
na dostawy, rozliczenia międzyokresowe przychodów oraz zobowiązania z tytułu odroczonego podatku
dochodowego. Wszystkie składniki kapitału własnego, po wpłaceniu lub zakumulowaniu, stanowią pozycje
niepieniężne.
Zapłacone lub otrzymane zaliczki są traktowane jako pozycje niepieniężne, jeśli są powiązane z określonymi
zakupami lub sprzedażą, w innym przypadku są traktowane jako pozycje pieniężne.
Zyski i straty z tytułu różnic kursowych powstałe w wyniku rozliczenia transakcji w walucie obcej oraz wyceny
bilansowej aktywów i zobowiązań pieniężnych wyrażonych w walutach obcych ujmuje się w wyniku finansowym
okresu, o ile nie odracza się ich w kapitale własnym, gdy kwalifikują się do uznania za zabezpieczenie przepływów
pieniężnych i zabezpieczenie udziałów w aktywach netto.
7.22 Podatek dochodowy
Na obowiązkowe obciążenia wyniku składają się: podatek bieżący oraz podatek odroczony.
Podatek bieżący wyliczany jest na podstawie wyniku podatkowego za dany rok obrotowy ustalonego zgodnie z
obowiązującymi przepisami podatkowymi i przy zastosowaniu stawek podatkowych wynikających z tych
przepisów. Zysk / (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku / (straty) netto w związku z wyłączeniem
przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów w latach
następnych oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu.
Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansową jako podatek podlegający zapłaceniu lub zwrotowi w
przyszłości na różnicach pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i pasywów a odpowiadającymi im
wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy opodatkowania.
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzona jest od dodatnich różnic przejściowych pomiędzy
wartością podatkową aktywów i zobowiązań, a ich wartością bilansową w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym:
¾

z wyjątkiem sytuacji, gdy rezerwa na podatek odroczony powstaje w wyniku amortyzacji wartości firmy
lub początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy transakcji nie stanowiącej
połączenia jednostek gospodarczych i w chwili jej zawierania nie ma wpływu ani na wynik finansowy
brutto, ani na dochód do opodatkowania czy stratę podatkową oraz

w przypadku dodatnich różnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych lub
stowarzyszonych i udziałów we wspólnych przedsięwzięciach - z wyjątkiem sytuacji, gdy terminy odwracania się
różnic przejściowych podlegają kontroli i gdy prawdopodobne jest, iż w dającej się przewidzieć przyszłości różnice
przejściowe nie ulegną odwróceniu.
Rezerwę z tytułu podatku odroczonego ujmuje się w pełnej wysokości. Rezerwa ta nie podlega dyskontowaniu.
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Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości
osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który umożliwi potrącenie różnic przejściowych, wykorzystanie
strat podatkowych lub ulg podatkowych.
Nie ujmuje się rezerwy z tytułu podatku odroczonego ani aktywa z tytułu podatku odroczonego, jeżeli wynikają
one z początkowego ujęcia składnika aktywów lub zobowiązań pochodzących z transakcji, jeżeli transakcja ta: a)
nie jest transakcją połączenia jednostek gospodarczych, oraz b) w czasie wystąpienia nie ma wpływu na wynik
finansowy brutto ani na dochód podlegający opodatkowaniu. Rezerwy z tytułu podatku odroczonego nie ujmuje
się również od różnic przejściowych wynikających z początkowego ujęcia wartości firmy.
Wartość składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień bilansowy, a w
przypadku gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe lub dodatnie różnice przejściowe nie będą wystarczające
dla realizacji składnika aktywów lub jego części następuje jego odpis.
Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w momencie, gdy
pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymagalne, przyjmując za podstawę stawki
podatkowe (i przepisy podatkowe), które obowiązywały prawnie lub faktycznie na dzień bilansowy. Podatek
odroczony jest ujmowany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów danego okresu, za wyjątkiem przypadku, gdy
podatek odroczony:
¾

dotyczy transakcji czy zdarzeń, które ujmowane są bezpośrednio w kapitale własnym – wówczas podatek
odroczony również ujmowany jest w odpowiednim składniku kapitału własnego, lub

¾

wynika z połączenia jednostek gospodarczych – wówczas podatek odroczony wpływa na wartość firmy
lub nadwyżkę udziału w wartości godziwej aktywów netto nad kosztem przejęcia.

Kompensaty aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego dokonuje się, gdy spółki Grupy MIT Mobile Internet
Technology S.A. posiadają możliwy do wyegzekwowania tytułu do przeprowadzenia kompensat należności i
zobowiązań z tytułu bieżącego podatku dochodowego oraz, gdy aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego
dotyczą podatku dochodowego nałożonego przez tę samą władzę podatkową na tego samego podatnika.
7.23 Zyski / (straty) netto
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje decyzje o podziale zysków i pokryciu strat. Warunkiem
podziału zysku jest dodatni wynik finansowy.
7.24 Podstawa konsolidacji – inwestycje w podmioty zależne
Jednostki zależne to wszystkie jednostki, w odniesieniu, do których Jednostka Dominująca MIT Mobile Internet
Technology S.A. ma zdolność kierowania ich polityką finansową i operacyjną w celu uzyskania korzyści z ich
działalności. Wiąże się to m.in. z posiadaniem większości ogólnej liczby głosów w organach stanowiących tych
jednostek. Przy dokonywaniu oceny, czy MIT Mobile Internet Technology S.A. kontroluje daną jednostkę
uwzględnia się także istnienie oraz wpływ potencjalnych praw głosu, które w danej chwili można zrealizować lub
zamienić.
Przejęcie jednostek zależnych przez MIT Mobile Internet Technology S.A. rozlicza się metodą nabycia.
Jednostki zależne podlegają konsolidacji metodą pełną od dnia przejęcia nad nimi kontroli przez MIT Mobile
Internet Technology S.A., a przestają być konsolidowane od dnia ustania kontroli. Wyniki finansowe jednostek
nabytych lub sprzedanych w ciągu roku są ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym od/do
momentu odpowiednio ich nabycia lub zbycia. Konsolidacja metodą pełną, polega na sumowaniu odpowiednich
pozycji sprawozdań finansowych jednostek zależnych z danymi sprawozdania finansowego jednostki dominującej,
bez względu na procentowy udział jednostki dominującej we własności jednostek zależnych oraz dokonaniu
wyłączeń i korekt konsolidacyjnych.
Nadwyżka kosztu przejęcia udziałów nad wartością godziwą udziału w możliwych do zidentyfikowania przejętych
aktywach netto jest ujmowana jako wartość firmy. W przypadku, gdy koszt przejęcia jest niższy od wartości
godziwej możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów netto jednostki, różnica ujmowana jest jako w
wyniku finansowym okresu, w którym nastąpiło nabycie.
Koszt przejęcia ustala się jako wartość godziwą przekazanych aktywów, wyemitowanych instrumentów
kapitałowych oraz zobowiązań zaciągniętych lub przejętych na dzień wymiany, powiększoną o koszty
bezpośrednio związane z przejęciem. Możliwe do zidentyfikowania aktywa nabyte oraz zobowiązania i
zobowiązania warunkowe przejęte w ramach połączenia jednostek gospodarczych, wycenia się na dzień przejęcia
według ich wartości godziwej, niezależnie od wielkości ewentualnych udziałów mniejszości.
Transakcje, rozrachunki i nie zrealizowane zyski ujęte w aktywach powstałe na transakcjach pomiędzy spółkami
Grupy MIT Mobile Internet Technology S.A. są w całości wyeliminowane. Eliminacji podlegają również
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niezrealizowane straty, chyba, że transakcja dostarcza dowodów na utratę wartości przekazanego składnika
aktywów.
Na moment początkowego ujęcia udział właścicieli mniejszościowych jest wykazywany w odpowiedniej proporcji
wartości godziwej aktywów i kapitałów. W kolejnych okresach, udziały mniejszości korygowane są o wyniki
finansowe i inne zmiany kapitałów jednostek zależnych przypadające na te udziały, z tym że straty przypadające
właścicielom mniejszościowym powyżej wartości ich udziałów, pomniejszają kapitały jednostki dominującej.
Udziały mniejszości ujmowane są w ramach kapitału własnego w odrębnej pozycji.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe MIT Mobile Internet Technology S.A.
oraz sprawozdania finansowe jej jednostek zależnych sporządzone każdorazowo na dzień bilansowy (ze względu
na obowiązki publikacyjne jest to każdorazowo koniec kwartału kalendarzowego). Sprawozdania finansowe
jednostek zależnych sporządzane są za ten sam okres sprawozdawczy, co sprawozdanie jednostki dominującej,
przy wykorzystaniu spójnych zasad rachunkowości. W przypadkach, gdy jest to konieczne, w sprawozdaniach
finansowych jednostek zależnych, dokonuje się korekt mających na celu ujednolicenie zasad rachunkowości
stosowanych przez jednostkę z zasadami stosowanymi przez podmiot dominujący.
Cenę przejęcia pomniejsza się o wypłacone dywidendy lub inne udziały w zyskach powstałe przed dniem objęcia
kontrolą.
Konsolidacją pełną objęte zostały spółki: El2 Sp. z o.o., NAVIGO Sp. z o.o., MNI Premium S.A.
Spółka Mappa Sp. z o.o. w likwidacji, która jest jednostką stowarzyszoną nie prowadzi działalności operacyjnej w
związku z tym została wyłączone z konsolidacji – ich dane finansowe są nieistotne dla rzetelnego i jasnego
przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Grupy kapitałowej MIT Mobile Internet
Technology S.A.
8

Najważniejsze szacunki i oceny przyjęte na potrzeby sporządzenia sprawozdania finansowego

Szacunki i oceny przyjęte na potrzeby sporządzenia raportu zostały zweryfikowane przy zastosowaniu wyłączenia
określonego przez MSSF 1 dotyczący prezentacji danych w zakresie danych porównawczych. Dla danych za
bieżący okres obrotowy są one oparte na doświadczeniu wynikającym z danych historycznych oraz analizy
przyszłych zdarzeń, których prawdopodobieństwo zajścia, zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu, jest istotne.
Do najważniejszych należą:
¾

określenie wartości godziwej dla składników aktywów finansowych

¾

ocena utraty wartości przez wartości niematerialne

Szacunki i oceny przyjęte na potrzeby sporządzenia sprawozdania finansowego są oparte na doświadczeniu
wynikającym z danych historycznych oraz analizy przyszłych zdarzeń, których prawdopodobieństwo zajścia,
zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu jest istotne. W kolejnych okresach sprawozdawczych przyjęte szacunki i
oceny są weryfikowane i w przypadku zmiany czynników, które wpłynęły na wielkość szacunków odpowiednio
korygowane.
Określenie wartości godziwej dla składników wartości niematerialnych
Jednym z najważniejszych szacunków i ocen przyjętych na potrzeby sporządzania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego jest określenie wartości godziwej dla wartości niematerialnych, dla których nie istnieje
aktywny rynek i nie istnieją kwotowania rynkowe. W takich przypadkach Grupa MIT Mobile Internet Technology
S.A. określa poziom wartości godziwej za pomocą modeli rynkowych powszechnie stosowanych przez uczestników
rynku, bazujących m.in. na porównywalnych transakcjach rynkowych, analizach zdyskontowanych strumieni
pieniężnych, transakcjach i wskaźnikach rynkowych dla spółek z danego sektora. Za wartość godziwą przyjmuje
się również ofertę zakupu złożoną na warunkach rynkowych przez zainteresowaną stronę.
Na każdy dzień bilansowy Grupa MIT Mobile Internet Technology S.A. dokonuje oceny, czy nie nastąpiła utrata
wartości składników WNiP. Utratę wartości określa się z uwzględnieniem następujących przesłanek, które mogą
świadczyć o ryzyku utraty wartości:
¾

analiza fundamentalna,

¾

czynniki rynkowe,

¾

koniunktura gospodarcza i branżowa,

¾

inne czynniki właściwe do uwzględnienia w konkretnym przypadku.

Ocena ryzyka utraty wartości wymaga zastosowania szacunków.
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Założenia do przeprowadzenia testów na utratę wartości oparto na zapisach umów licencyjnych na wykorzystanie
poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy Jednostką dominującą a licencjobiorcami a także
na szacunkach Zarządu co do przewidywanych przepływów finansowych z tytułu opłat licencyjnych.
Ocena utraty wartości przez wartość firmy
W momencie rozpoznania wartości firmy Zarząd dokonuje przypisania jej do ośrodków wypracowujących środki
pieniężne. W kolejnych okresach dokonywana jest analiza przepływów pieniężnych związanych z tymi ośrodkami
oraz ich porównanie z założeniami w dniu ujęcia. Spadek tej wartości oznacza utratę wartości firmy.

9

Zarządzanie ryzykiem związanym z działalnością Grupy

Czynniki ryzyka finansowego
Działalność prowadzona przez Grupę MIT Mobile Internet Technology S.A. narażona jest na wiele różnych ryzyk
finansowych.
Ogólny program zarządzania ryzykiem ma na celu minimalizować potencjalne niekorzystne wpływy na wyniki
finansowe Grupy MIT Mobile Internet Technology S..A.
Ryzyka rynkowe:
¾

ryzyko zmiany kursu walut
Spółki ponoszą ryzyko wahań kursów walutowych mających wpływ na ich wynik finansowy i przepływy
pieniężne. Obecnie Grupa Kapitałowa MIT Mobile Internet Technology S..A. dopuszcza tylko takie
instrumenty zabezpieczające wpływy eksportowe jak forward.

¾

ryzyko zmiany stopy procentowej
Zmiany rynkowych stóp procentowych nie wpływają znacząco na przychody Grupy MIT Mobile Internet
Technology S..A. oraz jej przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Grupa MIT Mobile Internet
Technology S..A. lokuje swoje wolne środki finansowe w instrumenty uznane za bezpieczne, bądź
instrumenty o krótkim terminie do wykupu.

¾

ryzyko cenowe
Ryzyko cenowe w Grupie MIT Mobile Internet Technology S..A. 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. W przypadku Grupy MIT Mobile Internet Technology S..A. dotyczy to w
szczególności aktywów finansowych wycenianych wg wartości godziwej przez wynik finansowy. Pewnym
ryzykiem obarczone są ceny posiadanych akcji.

¾

ryzyko kredytowe
Odzwierciedleniem maksymalnego obciążenia Grupy MIT Mobile Internet Technology S..A. ryzykiem
kredytowym jest wartość należności handlowych. Ze względu na fakt, że spółki prowadzące działalność
operacyjną posiadają znaczną liczbę klientów ryzyko kredytowe związane z należnościami handlowymi
jest ograniczone.

¾

ryzyko utraty płynności
Z analizy sytuacji finansowej i majątkowej Grupy MIT Mobile Internet Technology S..A. wynika, że Grupa
MIT Mobile Internet Technology jest narażona na ryzyko utraty płynności tak jak większość spółek w
okresie kryzysu gospodarczego. Analiza struktury aktywów Grupy MIT Mobile Internet Technology S.A.
wskazuje niewysoki udział środków płynnych. Środki pieniężne i aktywa finansowe wyceniane wg
wartości godziwej przez wynik finansowy na dzień 30 czerwca 2010 r. wyniosły 5 022 tys. zł co stanowiło
1,03 % aktywów ogółem. Z kolei z analizy struktury pasywów wynika duże zaangażowanie kapitałów
własnych w finansowanie działalności Grupy MIT Mobile Internet Technology S.A. Kapitały własne
stanowią aż 81,89 % sumy bilansowej Grupy MIT Mobile Internet Technology S..A.

Ryzyka niekorzystnego rozstrzygnięcia powództwa przeciwko EL2 Sp. z o.o.
EL2 Sp. z o.o. wraz z innymi podmiotami została pozwana przez spółkę L2Mobile.com. S.A. Powództwo obejmuje
roszczenie o zapłatę odszkodowania w wysokości 20 000 000 zł w związku z zarzucanym EL2 Sp. z o.o. oraz
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innym czynem nieuczciwej konkurencji polegającym na działaniach naruszających interes L2Mobile.com. S.A.,
dobry obyczaj oraz przepisy prawa, zmierzającym do przejęcia klienteli oraz pracowników L2Mobile.com. S.A.
Sprawa toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie jako sądem pierwszej instancji..El2 Sp. z o.o. do chwili
obecnej w żadnym zakresie nie uznał powyższego roszczenia i według najlepszej wiedzy Zarządu Emitenta nie
zamierza tego czynić w przyszłości. El2 Sp. z o.o. zarzuca powodowi, iż czyn nieuczciwej konkurencji nie miał
miejsca, a ponadto powód dopuścił się rażącego naruszenia procedury sądowej między innymi poprzez brak
wykazania wysokości domniemanej szkody poniesionej przez powoda. Jednakże z uwagi na to, iż sprawa jest
przedmiotem rozstrzygnięcia niezawisłego sądu nie można wykluczyć ryzyka polegającego na zasądzeniu od EL2
Sp. z o.o. odszkodowania, którego wysokości w chwili obecnej – na podstawie materiałów znajdujących się w
aktach sprawy – nie sposób jest oszacować. Tego rodzaju decyzja sądu musiałaby być poprzedzona wykazaniem
dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, wykazaniem wysokości domniemanej szkody oraz związkiem
przyczynowym pomiędzy działaniami El2 Sp. z o.o. a powstaniem tej domniemanej szkody.

Ryzyko związane ze stawką VAT na sprzedawane przez MIT Mobile Internet Technology S.A.
produkty
Jednostka dominująca stosuje stawki 0% VAT do sprzedawanych przez niego książek zawierających mapy. Urząd
skarbowy właściwy dla Spółki uznał, że Emitent powinien opodatkować sprzedaż tych wydawnictw przy
zastosowaniu stawki 7%, a nie 0%. Urząd ten wydał decyzję podatkową w sprawie VAT za grudzień 2005 r., w
której dokonał wymiaru podatku uwzględniając dla sprzedaży książek zawierających mapy stawkę 7%. Wskutek
tego powstała w Spółce zaległość w VAT za grudzień 2005 r. w kwocie 22.330,00 zł (zaniżenie VAT za grudzień
2005 r. na sprzedaży książek zawierających mapy to 43.713,00 zł). Emitent nie uznając powyższej decyzji organu
skarbowego za prawidłową odwołał się od niej. W wyniku postępowania odwoławczego Dyrektor Izby Skarbowej
w Warszawie uchylił decyzję organu pierwszej instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten
organ z uwzględnieniem materiału dowodowego wskazanego przez Emitenta. W dniu 13 października 2009 r.
Emitent otrzymał decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego, dotyczącą rozliczenia podatku VAT za miesiąc grudzień
2005 r. Zdaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego, Spółce przysługiwał niższy zwrot podatku VAT za grudzień 2005
r. niż Spółka faktycznie otrzymała. W związku z tym, zdaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego, powstała zaległość
podatkowa w wysokości różnicy pomiędzy kwotą wykazaną przez Spółkę oraz określoną przez Urząd Skarbowy.
Różnica wynika z uznania przez Urząd, iż niektóre z pozycji wydawniczych powinny podlegać opodatkowaniu
stawką VAT w wysokości 7% zamiast 0%. Spółka wniosła odwołania od powyższej decyzji Naczelnika Urzędu
Skarbowego co wstrzymuje wykonanie decyzji.

Ryzyko sporu sądowego z byłymi udziałowcami Neotel Communications Polska Sp. z o.o.
MIT dokonał nabycia spółki zależnej Neotel Communications Polska Sp. z o.o., na podstawie warunkowej umowie
sprzedaży udziałów z dnia 14 kwietnia 2008 r., w której ostateczna cena nabycia jest uzależniona od wysokości
premii od sukcesu. Zgodnie z zapisami umowy, sprzedający otrzymają dodatkową zapłatę w kwocie uzależnionej
od wysokości zrealizowanego zysku netto przez Neotel za lata 2008 – 2009. Ze względu na fakt, że :
Zgodnie ze stanowiskiem MIT obowiązek wypłaty wynagrodzenia dodatkowego nie istnieje z powodu nie
wypracowania przez spółkę Neotel Communications Polska Sp. z o.o. w roku 2008 zysku na poziomie
przekraczającym 2.800.000,00 złotych, gdyż po przeprowadzeniu rewizji ksiąg wynik tejże spółki wykazany w jej
sprawozdaniu rocznym okazał się niższy niż wskazana w umowie kwota 2.800.000,00 złotych będąca punktem
odniesienia do wyliczenia kwoty wynagrodzenia dodatkowego.
Neotel Communications Polska Sp. z o.o. osiągnął za 6 miesięcy 2009 roku w wysokości wyniku finansowego tylko
1.052.818 złotych, co uniemożliwiło przyjęcie prognozy wyniku finansowego za 2009 rok na poziomie
uprawniającym sprzedających do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia za wynik roku 2009.
Zarząd PPWK S.A. złożył w dniu 27 sierpnia 2009 roku oświadczenie unieważniające oferty objęcia akcji PPWK
S.A. (544.742 szt.) z dnia 31.03.2009 r. złożone byłym udziałowcom Neotel Communications Polska Sp. z o.o.
celem zapłaty I Transzy III Raty Ceny za Udziały jak również zawarte w następstwie ich przyjęcia umowy objęcia
akcji PPWK z dnia 29 kwietnia 2009 roku oraz umowy potrącenia z dnia 29 kwietnia 2009 r. ze względu na nie
ziszczenie się warunku w postaci wypracowania przez Neotel Communications Polska Sp. z o.o. w roku 2008
zysku netto w wysokości wyższej niż zysk netto osiągnięty przez tą spółkę za rok 2007.
Biorąc pod uwagę powyższe, istnieje ryzyko sporu sądowego z byłymi udziałowcami Neotel Communications
Polska Sp. z o.o. o wysokość wynagrodzenia dodatkowego z tytułu osiągnięcia przez Spółkę Neotel, określonych
poziomów zysku netto za lata 2008 – 2009.
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Postępowanie sądowe lub administracyjne dotyczące zobowiązań wierzytelności Grupy MIT
Mobile Internet Technology S.A. stanowiących co najmniej 10% kapitałów własnych

L2 Mobile.com S.A. przeciwko EL2 Sp. z o.o., Wiesław Wiśniewski, Liberty Poland S.A., Telera
Holding B.V., Maciej Hazubski, Artur Cąkała, Danuta Czajka

Powód: L2 Mobile.com S.A.
Sygnatura akt: XX GC 1462/03
Sąd, przed którym sprawa się obecnie toczy: Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XX Gospodarczy
Opis przedmiotu sprawy: pozew o zapłatę kwoty 20.000.000,00 złotych tytułem odszkodowania za szkodę
wyrządzoną czynem nieuczciwej konkurencji.
Stan sprawy: pozwem z dnia 4 listopada 2003 roku L2 Mobile.com S.A. z siedzibą w Warszawie wniosła o

zasądzenie solidarnie od Pozwanych na rzecz Powoda kwoty 10.000.000,00 złotych tytułem odszkodowania za
szkodę wyrządzoną czynem nieuczciwej konkurencji. W dniu 29 stycznia 2004 roku Powód rozszerzył powództwo
w ten sposób, że wniósł o solidarne zasądzenie od Pozwanych na rzecz Powoda kwoty 20.000.000,00 złotych
tytułem odszkodowania za szkodę wyrządzoną czynem nieuczciwej konkurencji. Postanowieniem z dnia 13
grudnia 2007 roku Sąd zawiesił postępowanie z uwagi na brak organów umocowanych do reprezentacji Powoda.
Powód nie posiada bowiem zarządu od dnia 26 sierpnia 2003 roku. W dniu 12 października 2009 roku Powód
wniósł zażalenie na postanowienie Sądu o umorzeniu postępowania. W imieniu Pozwanej Spółki Kancelaria
złożyła odpowiedź na zażalenie. Postanowienie z dnia 30 grudnia 2009 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział
VI Cywilny uchylił zaskarżone postanowienie.

InternetQ Poland Sp. z o.o. przeciwko EL 2 Sp. z o.o.

Powód: InternetQ Poland Sp. z o.o..
Sygnatura akt: XX GC 101/10
Sąd, przed którym sprawa się obecnie toczy: Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XX Gospodarczy
Opis przedmiotu sprawy: pozew o zapłatę kwoty 8.728.101,05 złotych tytułem wynagrodzenia wynikającego z
Umowy Kooperacji z dnia 5 maja 2009 roku.
Stan sprawy: W dniu 14 stycznia 2010 roku InternetQ Poland Sp. z o.o. wniosło pozew w postępowaniu
nakazowym przeciwko EL 2 Sp. z o.o. o zapłatę powyżej wskazanej kwoty wraz z odsetkami od dnia 15 listopada
2009 roku oraz zwrotu kosztów procesu w kwocie 52.704,00 złotych. Jednocześnie InternetQ Poland Sp. z o.o.
wniosło o zabezpieczenie roszczenia poprzez zajęcie rachunku bankowego spółki EL 2 prowadzonego przez BRE
Bank S.A. w Warszawie. Postanowieniem z dnia 16 lutego 2010 roku Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił wniosek
Powoda o zabezpieczenie powództwa oraz stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty, jednocześnie
kierując sprawę do rozpoznania w trybie zwykłym.W dniu 1 marca 2010 roku odpis pozwu został doręczony
Pozwanej, a w dniu 15 marca 2010 roku złożyła ona odpowiedź na pozew.
W dniu 28 kwietnia 2010 roku Spółka otrzymała informację, że na ręce pełnomocnika spółki EL 2 Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie wpłynęło pismo procesowe pełnomocnika spółki InternetQ Poland Sp. z o.o. o cofnięciu
pozwu w sprawie z powództwa InternetQ Poland Sp. z o.o. przeciwko EL 2 Sp. z o.o. o zapłatę kwoty
8.728.101,05 złotych wraz z odsetkami toczącej się przed Sądem Okręgowym w Warszawie Wydział XX
Gospodarczy za sygn. akt XX GC 101/10.

Stanowisko EL 2 co do przedmiotu sporu: Spółka El 2 konsekwentnie neguje istnienie oraz zasadność roszczenia
dochodzonego przez InternetQ Poland w niniejszej sprawie. Zgodnie z Umową kooperacji z dnia 5 maja 2009
roku, InternetQ Poland zobowiązana była do realizacji szeregu obowiązków na rzecz EL 2 przy organizacji loterii
„150 BMW od Orange” , w tym w szczególności zobowiązana była do partycypacji w kosztach organizacji tejże
loterii. Wynagrodzenia natomiast InternetQ Poland uzależnione było przede wszystkim od realizacji wszystkich
zobowiązań ciążących na tej Spółce, w tym przede wszystkim spółka ta uprawniona była do partycypowania w
zyskach z loterii o tyle o ile wcześniej uczestniczyła finansowo w jej organizacji. Ponieważ InternetQ Poland nie
wykonał swoich obowiązków, w konsekwencji nie przysługuje mu prawo do żądania wypłaty wynagrodzenia.

Wspólnicy Neotel Sp. z o.o. przeciwko MIT SA
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Stan sprawy : W dniu 12 maja 2010 roku Zarząd Spółki otrzymał od pełnomocnika Spółki informację o wniesieniu
przez: (1) Pana Jakuba Bańkowskiego, (2) Pana Macieja Uciechowskiego oraz spółki: (1) Zefrala Holdings Limited
i (2) Oplementa Holdings Limited pozwów wzajemnych w sprawie z powództwa MIT przeciwko tym podmiotom o
stwierdzenie nieistnienia obowiązku zapłaty III Raty Ceny za Udziały na podstawie Warunkowej Umowy
Sprzedaży Udziałów z dnia 14 kwietnia 2008 roku toczącej się przed Sądem Arbitrażowym przy Polskiej
Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan za sygn. akt SA/039/XII/2009.
W złożonych w dniu 29 kwietnia 2010 roku pozwach wzajemnych podmioty powyżej wskazane domagają się do
MIT łącznie zapłaty 10.439.564,40 złotych tytułem III Raty Ceny za udziały w spółce Neotel zbyte przez nie na
rzecz MIT na podstawie Warunkowej Umowy Sprzedaży Udziałów z dnia 14 kwietnia 2008 roku.

Wytoczenie przez Sprzedających powództwa o zapłatę powyższej kwoty jest konsekwencją wystąpienia przez MIT
o stwierdzenie nie istnienia obowiązku jej zapłaty.
Zgodnie ze stanowiskiem MIT obowiązek ten nie istnieje z powodu nie wypracowania przez spółkę Neotel
Communications Polska Sp. z o.o. w roku 2008 zysku na poziomie przekraczającym 2.800.000,00 złotych, gdyż po
przeprowadzeniu rewizji ksiąg wynik tejże spółki wykazany w jej sprawozdaniu rocznym okazał się niższy niż
wskazana w umowie kwota 2.800.000,00 złotych jako punkt odniesienia do wyliczenia Kwoty Sukcesu I.
Natomiast Sprzedający stoją na stanowisku, że podstawą do wyliczenia Kwoty Sukcesu I jest roczne sprawozdanie
finansowe spółki Neotel Communications Polska za rok 2008 oraz zysk netto wykazany w tym sprawozdaniu.
Żadne późniejsze zmiany tego wyniku nie mają znaczenia dla rozliczenia Stron zgodnie z Umową. Nadto zdaniem
Sprzedających, wobec nieskuteczności ofert objęcia akcji MIT złożonych Sprzedającym w dniu 31 marca 2009
roku, spowodowanych wadliwości uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, Spółka utraciła możliwość
uregulowania powyższej należności poprzez wydanie w zamian akcji własnych. Złożenie pozwów wzajemnych
przez Sprzedających oznacza wdanie się przez nich merytorycznie w spór co do istnienia i wysokości III Raty Ceny
za Udziały, co pozwoli na ostateczne rozstrzygnięcie tej kwestii.

11

Znaczące transakcje i umowy

W okresie 6 miesięcy 2010 r. spółka zawarła następujące znaczące umowy:
1.

W dniu 14 stycznia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki MIT Mobile Internet
Technology S.A. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty
51.436.957,52 zł (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt
siedem złotych pięćdziesiąt dwa grosze) do kwoty nie wyższej niż 58.140.652,96 (pięćdziesiąt osiem milionów
sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa 96/100) złotych, to jest o kwotę nie wyższą niż
6.703.695,44 (sześć milionów siedemset trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć 44/100) złotych w drodze
emisji nie więcej niż 6.445.861 (sześć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt
jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,04 zł (jeden złoty cztery grosze) każda
akcja, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

2.

W dniu 14 stycznia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki MIT Mobile Internet
Technology S.A. podjęło uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
poprzez emisję akcji serii I o kwotę nie wyższą niż 102.873.915,04 zł (sto dwa miliony osiemset
siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset piętnaście złotych cztery grosze) poprzez emisję nie więcej niż
98.917.226 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia sześć)
akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,04 zł (jeden złoty cztery grosze) każda akcja z
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

3.

W dniu 14 stycznia 2010 roku Uchwałą Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki MIT Mobile
Internet Technology S.A. podjęło uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 98.917.226 (dziewięćdziesiąt osiem
milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) imiennych warrantów
subskrypcyjnych serii A, z których każdy uprawniać będzie do objęcia 1 akcji serii I ("Warranty
Subskrypcyjne"). z zastrzeżeniem, iż warranty subskrypcyjne serii A są emitowane:- z wyłączeniem prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy celem objęcia ich przez akcjonariuszy spółki MNI Premium Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie – nieodpłatnie – w formie dokumentu, przy czym mogą być wydawane przez
Spółkę w odcinkach zbiorowych. Nadto warranty te są zbywalne a prawo do objęcia akcji serii I wynikające z
tychże warrantów może być zrealizowane przez podmioty uprawnione niezwłocznie po ich wydaniu przez
Spółkę, nie później jednak niż do 31 (trzydziestego pierwszego) marca 2011 ( dwa tysiące jedenastego) roku.

4.

W dniu 2 lutego 2010 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału. Wartość
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warunkowego podwyższenia kapitału Spółki wynosi 102.873.915,04 zł, co odpowiada 98.917.226 akcji o
wartości nominalnej 1,04 złotego za jedną akcję.
5.

W dniu 2 lutego 2010 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmiany nazwy spółki na "MIT Mobile Internet Technology
S.A." ( dawniej PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie). Rejestracja nastąpiła na wniosek Spółki.

6.

W dniu 16 marca 2010 roku – wobec powstałych wątpliwości co do skuteczności uchwał Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników z dnia 14 maja 2009 roku o zmianie przeznaczenia zysku z lat 2007 i 2008 w
łącznej kwocie 6.287.725,58 zł. w ten sposób, iż cały wypracowany za te lata zysk netto został wyłączony
spod podziału na rzecz wspólników i w całości przekazany na kapitał zapasowy Spółki oraz zamianie tej
kwoty na pożyczkę (Patrz p. 1.1.1.) – MIT Mobile Internet Technology S.A. podpisała porozumienie z MNI
Telecom S.A. i Neotel Communications Polska Sp. z o.o., na mocy którego MNI Telecom zobowiązała się, że
jako jedyny udziałowiec Neotel, do podjęcia uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Neotel o
uchyleniu uchwał nr 3, 4 oraz 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 14 maja 2009 roku, o
których wyżej ze skutkiem od dnia podjęcia tychże uchwał a także do podjęcia przez MNI Telecom uchwały
rozwiązującej ze skutkiem od dnia zawarcia umowę pożyczki z dnia 14 maja 2009 roku.

7.

MNI Telecom S.A. przesłał w dniu 17 marca 2010 roku uchwały Walnego Zgromadzenia, do których
zobowiązała się w umowie opisanej wyżej.

8.

W dniu 31 maja 2010 Spółka została poinformowana, iż do spółki Navigo Sp. z o.o, spółki zależnej od
Emitenta, wpłynęło oficjalne pismo z Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zawiadamiające, że wniosek
spółki Navigo o dofinansowanie realizacji projektu "Opracowanie i wdrożenie mobilnego systemu informacji
multimedialnej, map, wsparcia turystycznego" został rekomendowany do wsparcia przez Komisję Konkursową
a wynik oceny został zatwierdzony przez Instytucje Pośredniczące oraz Instytucję Zarządzającą. W rezultacie
spółka Navigo otrzymała dofinansowanie w wysokości 7.362.035 zł na realizację wspomnianego projektu.

9.

W dniu 31 maja 2010 roku Spółka uzyskała informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie podwyższenia kapitału spółki MIT oraz emisji 4.945.861 akcji serii H dokonanych uchwałą nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dnia 14 stycznia 2010 roku. W konsekwencji
kapitał zakładowy MIT wynosi 56.580.652,96 złotych i dzieli się na 54.404.474 akcji o wartości nominalnej
1,04 złotego każda akcja, a akcjom tym odpowiada 54.789.650 głosów na walnym zgromadzeniu. Wszystkie
akcje emisji serii H w liczbie 4.945.861 zostały wydane byłym właścicielom akcji spółki MNI Premium Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie w ramach pierwszej transzy rozliczenia Warunkowej Umowy Wymiany Akcji z
dnia 17 listopada 2009 roku zmienionej aneksem nr 1 z dnia 30 listopada 2009 roku.

10. W dniu 14 lipca 2010 roku Spółka otrzymała informację o podpisaniu przez spółkę zależną Navigo Sp. z o.o.
umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczącej projektu "Opracowanie i wdrożenie
mobilnego systemu informacji multimedialnej, map, wsparcia turystycznego.". Zgodnie z postanowieniami
przedmiotowej umowy spółka zależna Navigo Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie do w/w projektu w łącznej
wysokości 7.362.035 zł (I etap - 3.570.035 zł, II etap - 3.792.000 zł).
11. W dniu 15 lipca 2010 roku, MIT Mobile Internet Technology S.A. zawarła z MNI Telecom Spółką Akcyjną z
siedzibą w Warszawie porozumienie co do spłaty długu, zgodnie z którym w celu zwolnienia się ze
zobowiązania do zapłaty kwoty 43.630.000,00 złotych tytułem ceny za nabyte udziały w spółce Neotel
Communications Polska Sp. z o.o. oraz akcje w spółce Długie Rozmowy S.A. z siedzibą w Warszawie, MNI
Telecom przeniósł na MIT nabyte od MNI warranty subskrypcyjne serii A wyemitowane przez MIT w liczbie
21.387.254. Pozostała kwota 4.870.000,00 złotych ceny za powyższe aktywa została zapłacona przez MNI
Telecom w gotówce do daty powyższej transakcji.
12. W dniu 22 lipca 2010 roku MIT zawarła z MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie porozumienie na
podstawie którego MIT wydał na rzecz MNI kolejne 21.387.252 warranty subskrypcyjne serii A tytułem
rozliczenia części akcji MIT należnych MNI S.A. z tytułu Warunkowej Umowy Wymiany Akcji z dnia 17
listopada 2009 roku zmienionej aneksem nr 1 z dnia 30 listopada 2009 roku ("Warunkowa Umowa Wymiany
Akcji"). Po zawarciu powyżej wskazanego Porozumienia do rozliczenia pomiędzy byłymi akcjonariuszami MNI
Premium a MIT S.A. transakcji wymiany akcji MNI Premium S.A. na akcje MIT S.A. na podstawie Warunkowej
Umowy Wymiany Akcji z dnia 17 listopada 2009 roku zmienionej aneksem nr 1 z dnia 30 listopada 2010 roku,
pozostaje 18.749.661 akcji własnych. W okresie bowiem pomiędzy wejściem w życie tejże Umowy tj. dniem 1
stycznia 2010 roku a dniem 23 lipca 2010 r. Spółka:
- wyemitowała 4.945.861 akcji serii H, które po ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zostały
wydane na rzecz były akcjonariuszy spółki MNI Premium;
- wyemitowała 98.917.226 warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia tyleż samo akcji
serii I w ramach warunkowego kapitału zakładowego, które to warranty zostały także wydane podmiotom
uprawnionym zgodnie z treścią uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o emisji tychże
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warrantów i obecnie wobec zarejestrowania przez sąd rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego w każdej chwili na żądanie uprawnionych mogą zostać wymienione na akcje serii I;
- otrzymała w ramach rozliczenia pozostałej do zapłaty ceny za udziały i akcje w spółkach Neotel
Communications Polska Sp. z o.o. oraz Długie Rozmowy S.A. 21.387.252 warranty subskrypcyjne serii A, o
których mowa powyżej, które to na podstawie porozumienia objętego niniejszym raportem wydala na rzecz
MNI S.a. tytułem rozliczenia III już transzy akcji.

12

Korekta błędu podstawowego

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Grupa dokonała korekty błędu podstawowego na łączną kwotę 1
097 tyś zł. Korekta dotyczy kalkulacji podatku odroczonego i korekty rezerw na niewykorzystane urlopy.
13

Zestawienie Not do Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej
MIT Mobile Internet Technology S.A. na dzień 30.06.2010 r.

Nota 1A
WARTOŚCI NIEMATERIALNE

31.06.2010

a) koszty prac rozwojowych
b) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości

8 816

8 591

16 594

12 872

80

306

1

1

21 689

8 672

c) inne wartości niematerialne
Wartości niematerialne

tys.PLN
30.06.2009

31.12.2009

Nota 1B
31.06.2010

WARTOŚCI NIEMATERIALNE (Struktura własnościowa)

16 900
tys.PLN
30.06.2009

31.12.2009

a) własne

21 689

8 672

16 900

Wartości niematerialne , razem

21 689

8 672

16 900

Nota 1C

tys.PLN

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

a

b

c

koszty prac
rozwojowych

nabyte koncesje,
patenty, licencje i
podobne wartości,

inne wartości
niematerialne

Warości
niematerialne razem

w tym:
oprogramowanie
komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu
b) zwiększenie (z tytułu)

13 134

2 771

366

26 677

27 043

24 577

24 577

- zakup
- inne zwiększenia

366

c) zmniejszenia ( z tytułu)

2 771

1

2 100

15 906

2 466

172

171

172

- sprzedaż

171

171

171

- likwidacja

1

d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu
f) amortyzacja za okres (z tytułu)
- amortyzacja roczna

13 500

1

29 276

2 600

4 542

2 691

2 691

7 233

142

13 876

55

14 018

2 129

55

142

- inne zwiększenia

11 747

zmniejszenia z tytułu

163

- sprzedaż

1

2 271
11 747

163

163

163

- likwidacja

42 777

163
163

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu

4 684

16 404

2 583

h) wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu

8 816

12 872

17

21 088
1

21 689
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Nota 2

tys.PLN

WARTOŚC FIRMY

31.06.2010

31.12.2009

30.06.2009

a) wartość firmy

291 551

67 377

102 588

wartość firmy

291 551

67 377

102 588

Nazwa jedniostki
EL2

70 718

aktywa netto na
dzień objęcia
kontroli
3 581

Navigo
MNI Premium S.A.

1 408
293 760

1 168
60 847

240
224 174

razem

365 886

65 596

291 551

cena nabycia

wartość firmy
67 137

Spółka dokonuje testów na utratę wartości.
Przeprowadzone testy nie wykazały przesłanek utraty wartości posiadanych aktywów

Nota 3A
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

31.06.2010

a) środki trwałe , w tym:
- urządzenia techniczne

tys.PLN
30.06.2009

31.12.2009

43 972

1 472

2 230

43 273

647

1 131

- środki transportu

546

685

940

- inne środki trwałe

153

140

159

43 972

1 472

2 230

Rzeczowe aktywa trwałe, razem
Nota 3B

31.06.2010

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (Struktura własnościowa)

43 296

a) własne

tys.PLN
30.06.2009

31.12.2009
1 472

2 230

1 472

2 230

676

b) używane na podstawie umowy najmu i umowy leasingu, w tym:

43 972

Środki trwałe bilansowe , razem
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

a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)

środki transportu

647

inne środki trwałe

1 178

49 866

- zakup

Środki trwałe, razem

207

2 032

239

50 105

35

- inne zwiększenia

35

49 831

c) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu

239

50 070

446

52 137

50 513

1 178
493

68

561

e) amortyzacja za okres

7 240

139

225

7 604

- amortyzacja roczna

2 646

139

19

2 804

- inne zwiększenia

4 594

d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu

f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu

7 240

g) wartość netto środków trwałych na początek okresu
h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu

632

4 800

293

8 165

647

685

139

1 471

43 273

546

153

43 972

Nota 4A
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

206

31.06.2010

tys.PLN
30.06.2009

31.12.2009

a) od pozostałych jednostek

52

Należnosci długoterminowe netto

52

Należności długoterminowe brutto

52

Nota 4B
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

31.06.2010

tys.PLN
30.06.2009

31.12.2009

52

a) w walucie polskiej
Należności długoterminowe razem:

52

Nota 5A
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
a) w jednostkach powiązanych

31.06.2010

tys.PLN
30.06.2009

31.12.2009

3 360

udziały lub akcje w jednostkach niekonsolidowanych
b) w pozostałych jednostkach
udziały lub akcje

3 360
101

4223

391

101

4208

376

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
Długoterminowe aktywa finansowe, razem

3 461

15

15

4 223

391
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Nota 5B
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
A Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych
(wartość bilansowa)

31.06.2010

31.12.2009

tys.PLN
30.06.2009
391

3 461

4 208

a) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa)

3 461

4 208

391

a1 udziały ( wartość bilansowa )

3 461

4 208

391

3 461

4 208

391

wartość rynkowa

376

wartość wg cen nabycia
B. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

15

a) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa)

15

a1 ...

15

wartość wg cen nabycia

15

15

Wartość wg cen nabycia, razem

3 461

4 223

391

Wartość bilansowa, razem

3 461

4 223

391

Nota 5C

tys.PLN

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
Długoterminowe aktywa finansowe, razem

Nota 5D
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG
GRUP RODZAJOWYCH)

31.06.2010

31.12.2009

30.06.2009

3 461

4 223

391

3 461

4 223

391

a) stan na początek okresu

4 223

391

tys.PLN
01.01.200930.06.2009
391

- udziały i akcje w jednostkach powiązanych niekonsolidowanych

4 223

391

391

b) zwiększenia (z tytułu)

3 029

3 832
3 832

01.01.201030.06.2010

01.01.201031.12.2010

- akcje, dopłaty do kapitału w jednostkach powiązanych

3 029

c) zmniejszenia (z tytułu)

3 791

- udziały i akcje w jednostkach powiązanych

3 791

d) stan na koniec okresu

3 461

Nota 6
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU
DOCHODOWEGO
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek
okresu, w tym
a) odniesionych na wynik finansowy
2. Zwiększenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami
przejściowymi (z tytułu)

01.01.201030.06.2010

podatek odroczony od kosztów fakturowanych po okresie sprawozdawczym
odrocz.podatek z tytułu straty podatkowej za lata ubiegłe
badanie bilansu
z innych tytułów
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec
okresu, razem, w tym:
a) odniesionych na wynik finansowy
Nota 7
ZAPASY
a) materiały
b) półprodukty i produkty w toku
c) produkty gotowe
d) towary
Zapasy, razem

391

tys.PLN
01.01.200930.06.2009

01.01.200931.12.2009

3 263

2 408

2 408

3 263
138

2 408
4 455

2 408
6 873

4 455

6 873

3 805

4 094
2 337

9
619
22
3 580

39
374
29
2 408

3 580

2 408

2 408
1 172

2 408

3 283

6 873

138

podatek odroczony od kosztów fakturowanych po okresie sprawozdawczym
odrocz.podatek z tytułu straty podatkowej za lata ubiegłe
badanie bilansu
świadczenia pracownicze
odpisy aktualizujące wartość należności
z innych tytułów
3. Zmniejszenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami
przejściowymi (z tytułu)

4 223

84
3

51
1 947
1 947
1 112
2
833
1 454
887

30.06.2010

31.12.2009
32

62
94

119
119

tys.PLN
30.06.2009
49
87
1 689
2 376
4 201
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Nota 8A
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
1) do jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty
- od jednostek niekonsolidowanych
do 12 miesięcy
b) inne
- od jednostek niekonsolidowanych
2) należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty
do 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
oraz innych świadczeń
c) inne
d) czynne rozliczenie kosztów
Należności krótkoterminowe netto, razem
e) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności krótkoterminowe brutto, razem
Nota 8B
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI
KRÓTKOTERMINOWYCH
Stan na początek okresu
a) zwiększenia
- na należności od odbiorców
b) zmniejszenia
- na należności od odbiorców
- inne zmniejszenia
- na koszty sądowe
Stan odpisów aktualizujacych wartość należnosci krótkoterminowych na
koniec okresu

Nota 8C
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na PLN)
b1. jednostka/waluta/USD
tys.PLN
b2. jednostka/waluta/CZK
tys.PLN
b3. jednostka/waluta/UAH
tys.PLN
b4. jednostka/waluta/EUR
tys.PLN
b5. jednostka/waluta/GBP
tys.PLN
Należności krótkoterminowe (netto), razem
Nota 8D
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM
DO DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
a) do 1 miesiaca
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
c) powyżej 3 misięcy do 6 miesięcy
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku
e) należności przeterminowane
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)_

30.06.2010
65 291
1 255
1 255
1 255
64 036
64 036
36 527
30 940
30 940
491
3 608
1 488
101 818
3 063
104 881

31.12.2009

tys.PLN
30.06.2009

83 857
11 471
11 471

44 863
30 927
30 927

1 944
50 433
20 009
83 857
3 587
87 444

677
1 074
12 185
44 863
3 974
48 837
tys.PLN
01.01.200930.06.2009
3 085
889
889

01.01.201030.06.2010
3 587
12
12
536
536

01.01.200931.12.2009
3 085
1 480
1 480
978
176
645
157

3 063

3 587

3 974

01.06.2010
99 078
2 740
2
8
6
1
501
215
606
2 514
1
2
101 818

31.12.2009
80 079

tys.PLN
30.06.2009
44 863

80 079

44 863
tys.PLN

01.06.2010
5 602
8 494
754
20 408
35 258
3 063
32 195

31.12.2009

30.06.2009

1 776
1 470

1 288
18 711

8 225
2 120
13 591
2 120
11 471

10 928
3 974
34 901
3 974
30 927
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Nota 8E

tys.PLN

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG PRZETERMINOWANE
(BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE

01.06.2010

a) do 1 miesiaca
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
c) powyżej 3 misięcy do 6 miesięcy
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku
e) powyżej 1 roku

31.12.2009

4 285
422
9 157
3 481
3 063

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)_

30.06.2009

2 120

3 974

20 408

2 120

3 974

3 063

2 120

3 974

17 345

Nota 9A
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
a) w jednostkach powiązanych
udzielone pożyczki
- udzielone pożyczki jedn. niekonsolidowanym
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
środki pieniężne w kasie i na rachunkach
inne środki pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem

01.06.2010
350
350
350
5 022
3 291
1 731
5 372

Nota 9B
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA
WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem

tys.PLN
30.06.2009

31.12.2009

6 414
6 414

3 970
3 970

6 414

3 970
tys.PLN

01.06.2010

31.12.2009

30.06.2009

31.12.2009

30.06.2009

350
350

Nota 9C
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA
WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na PLN)
b1. Jednostka/waluta w tys./EUR
tys. PLN
b2. Jednostka/waluta w tys./UAH
tys. PLN
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem

tys.PLN
01.06.2010
4 670
352
8
32
745
320
5 022

6 414

3 970

6 414

3 970

Nota 10

PLN

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) - 30.06.2010
Seria/emisja

Rodzaj akcji

Rodzaj uprzywilejowania akcji

Rodzaj
ograniczenia
praw do akcji

A

imienne

5 głosów na WZA,
pierwszeństwopokrycia z
majątku spółki: pierwszeństwo
przy wypłacie dywidendy

nie ma

Liczba akcji

48 147

Wartość
serii/emisji wg
wartości
nominalnej

50 073

Sposób pokrycia
kapitału

Data rejestracji

Prawo do dywidendy
(od daty)

gotówka

1996-07-11

1996-01-01

B

imienne

brak uprzywilejowania

nie ma

150

156

gotówka

1996-07-11

1996-01-01

A,B,C

na okaziciela

brak uprzywilejowania

nie ma

2 531 996

2 633 276

gotówka

1996-12-23

1996-01-01

D

na okaziciela

brak uprzywilejowania

nie ma

570 000

592 800

gotówka

2001-05-14

2001-01-01

E

na okaziciela

brak uprzywilejowania

nie ma

1 030 793

1 072 025

gotówka

2005-05-12

2004-12-31
2006-01-01

F

na okaziciela

brak uprzywilejowania

nie ma

41 810 860

43 483 294

gotówka

2007-09-04

G

na okaziciela

brak uprzywilejowania

nie ma

3 466 667

3 605 334

aport

2008-05-16

2007-01-01

H

na okaziciela

brak uprzywilejowania

nie ma

4 945 861

5 143 695

gotówka

2010-05-27

2010-01-01

Liczba akcji razem

54 404 474

Kapitał zakładowy razem

56 580 653

Wartość nominalna jednej akcji – 1,04 złoty
Na dzień 30 czerwca.2010 roku kapitał akcyjny MIT SA wynosi 56 580 653 złotych i dzieli się na 54 404 474 akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H o wartości nominalnej 1,04 złoty ak

Akcjonariusze MIT SA posiadający ponad 5% akcji lub ponad 5% głosów na WZA MIT S.A.
akcjonariusz

l.p.
1

MNI S.A.

PLN

Liczba akcji

% akcji

Liczba głosów

% głosów

14 046 473

25,8186

54 597 062

25,72

W okresie sprawozdawczym nie uległa zmianie wartość nominalna akcji oraz nie przeprowadzono operacji zmian praw z akcji.
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Nota 11
KAPITAŁ ZAPASOWY
a) inny (wg rodzaju)
- z podziału zysku (ustawowo)
- zysk z lat ubiegłych
- pozostałe korekty
Kapitał zapasowy, razem
Nota 12
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
a) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
b) inny (wg rodzaju)
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem
Nota 13
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WG CELU PRZEZNACZENIA)
- z podziału zysku
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem

Nota 14A
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU
DOCHODOWEGO
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początku
okresu, w tym:
2 Zwiększenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic
przejściowych (z tytułu)
- w tym przychody niezafakturowane

30.06.2010
329 085
51 466
46 419
231 200
329 085

31.12.2009
60 359
1 762
58 597

tys.PLN
30.06.2009
60 600
1 762
58 838

60 359

60 600

30.06.2010

31.12.2009

tys.PLN
30.06.2009

-139
-139

192
192

30.06.2010
8 235
8 235

31.12.2009
8 235
8 235

tys.PLN
30.06.2009
8 235
8 235

01.01.201030.06.2010

01.01.200931.12.2009

tys.PLN
01.01.200930.06.2009

1 312
819
819
126

1 592

1 592

1 312

1 859

1 312

1 859

1 312

- wycena bilansowa - różnice kursowe; odsetki naliczone nie otrzymane
- naliczone odsetki
3. Zmniejszenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami
przejściowymi (z tytułu)
- przychody z tyt. usług telekomunikacyjnych opodat. w kolejnym roku
- inne
b) amortyzacja ST objetych ulgą inwestycyjną
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec
okresu, razem
Nota 14B
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA
EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
a) stan na początek okresu
b) wykorzystanie (z tytułu)

1 859
693
773
773
773

1 358

01.01.201030.06.2010

1 592

19

1 576

19

1 576
16

19

1 312

3 432

320
319
319
1

tys.PLN
01.01.200930.06.2009
320
307
307
13

219
122
122
171
171

tys.PLN
01.01.200930.06.2009
219
156
156
81
81

170

294

01.01.200931.12.2009
5 726
12 090
12 090
5 466
5 466
40
40
12 310

tys.PLN
01.01.200930.06.2009
5 726
21 171
21 171
4 827
4 827
27
27
22 043

01.01.200931.12.2009
1

c) stan na koniec okresu

1

Nota 14C
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA
EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
a) stan na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
- naliczony ekwiwalent za urlop
c) wykorzystanie (z tytułu)
- wypłata ekwiwalentu za urlop
d) rozwiązanie (z tytułu)
- korekta stanu rezerw
e) stan na koniec okresu
Nota 14D
ZMIANA STANU KRÓTKO I DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY (WG
TYTUŁÓW)
a) stan na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
- inne zobowiązania
c) wykorzystanie (z tytułu)
- wypłata ekwiwalentu za urlop
d) rozwiązanie (z tytułu)
- korekta stanu rezerw
e) stan na koniec okresu

01.01.201030.06.2010

01.01.200931.12.2009
170
149
149

61
61
258

01.01.201030.06.2010
12 310
461
461

9 470
9 470
3 301
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Nota 15A
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
a) wobec pozostałych jednostek
- kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty powyżej 1 roku
- pozostałe
raty leasingu płatne powyżej roku
Zobowiązania długoterminowe, razem

Nota 15B
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM DO DNIA
BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
a) powyżej 1 roku do 3 lat
b) powyżej 3 lat do 5
Zobowiązania długoterminowe, razem

30.06.2010
12 744
12 702
12 702
42
42
12 744

31.12.2009
14 692
14 434
14 434
258
258
14 692

tys.PLN
30.06.2009
7 845
7 379
7 379
466
466
7 845

30.06.2010

31.12.2009

30.06.2009

tys.PLN

Nota 15C
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
Zobowiązania długoterminowe, razem

6 971
5 773
12 744

14 692

7 845

14 692

7 845

30.06.2010
12 744
12 744

31.12.2009
14 692
14 692

tys.PLN
30.06.2009
7 845
7 845
tys.PLN

Nota 15D
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK - 30.06.2010
Nazwa

kredyt inwestycyjny

Nazwa (firma)
jednostki ze
wskazaniem formy
prawnej

BRE Bank

Siedziba

Warszawa

Kwota kredytu/pożyczki wg
umowy

Kwota kredytu/pożyczki
pozostała do spłaty

tys.zł

waluta

tys.zł

waluta

19 630

PLN

12 702

PLN

Warunki
oprocentowania

Termin spłaty

7,59%

30.01.2015

Zabezpieczenia

Weksel in blanco,
Oświad.o Poddaniu
się Egzekucji

Nota 16A
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
a) wobec jednostek powiązanych
- z tytułu dostaw i usług
- do jednostek niekonsolidowanych
- pozostałe
- do jednostek niekonsolidowanych
b) wobec pozostałych jednostek
- kredyty i pożyczki
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
zobowiązania z tytułu leasingu
- z tytułu dostaw i usług:
- z tytułu podatków, ceł , ubezpieczeń i innych świadczeń
- z tytułu wynagrodzeń
- inne (wg rodzaju)
- pozostałe
inne rozrachunki
- bierne rozliczenie kosztów
Zobowiązania krótkoterminowe, razem

30.06.2010
30 693
4 977
4 977
25 716
25 716
40 319
3 464
401
401
18 224
3 432
6
14 302
424
424
66
71 012

31.12.2009

36 249

35 078

Nota 16B
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na PLN)
b1. Jednostka/waluta w tys./EUR
tys.PLN
b2. Jednostka/waluta w tys./USD
tys.PLN
b3. Jednostka/waluta w tys./UAH
tys.PLN
Zobowiązania krótkoterminowe, razem

30.06.2010
69 264
1 748
270
1 122
154
523
239
103
71 012

31.12.2009
36 249

tys.PLN
30.06.2009
35 078

36 249

35 078

36 249
3 464
381
381
24 666
4 327

tys.PLN
30.06.2009

35 078
13 450

15 171
5 216
1 241

3 411
3 411
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Nota 16C
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK - 30.06.2010

Nazwa

Nazwa (firma)
jednostki

Siedziba

Kwota
Kwota
kredytu/poży
kredytu
czki
pożyczki wg
pozostała do
umowy
spłaty
tys.zł

kredyt inwestycyjny

BRE Bank

Warszawa

Kwota kredytu/pożyczki
pozostała do spłaty

waluta

*

tys.zł

waluta

3 464

PLN

Warunki
oprocentowania

Termin spłaty

Zabezpieczenia

Weksel in blanco,
Oświad.o Poddaniu
się Egzekucji

7,59%

* kredyt inwestycyjny w bilansie zaprezentowano w podziale na okresy spłaty
do roku ( zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek) 3 464 tys.PLN
powyżej roku (zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek ) 12 702 tys PLN

MIT S.A. dokonała przeszacowania kredytu długoterminowego skorygowaną ceną nabycia

Nota 17A
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA
RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
a) usługi telekomunikacyjne
b) usługi medialne
c) uslugo kartograficzne
d) pozostałe usługi
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem
- w tym, od jednostek powiązanych niekonsolidowanych
Nota 17B
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA
TERYTORIALNA)
a) kraj
b) eksport
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem
- w tym, od jednostek powiązanych niekonsolidowanych

01.01.201030.06.2010
-4 936
53 285
2 495
50 844

tys.PLN
01.01.200930.06.2009
70 931
8 665
79 596

3 679

01.01.201030.06.2010
47 275
3 569
50 844
3 679

tys.PLN
01.01.200930.06.2009
79 596
79 596

tys.PLN

Nota 18A
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW I TOWARÓW
(STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
przychody ze sprzedaży materiałów i towarów

01.01.201030.06.2010
4

584

4

584

4

tys.PLN
01.01.200930.06.2009
584

4

584

01.01.201030.06.2010
5 075
1 949
24 724
137
2 868
332
140
35 225
-657
-754
33 814

tys.PLN
01.01.200930.06.2009
747
949
63 147
208
6 212
739
180
72 182
-4 934
-5 428
61 820

Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów, razem
Nota 18B
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW i TOWARÓW
(STRUKTURA TERYTORIALNA)
a) kraj
Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towrów, razem

01.01.200930.06.2009

01.01.201030.06.2010

Nota 19
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
a) amortyzacja
b) zużycie materiałów i energii
c) usługi obce
d) podatki i opłaty
e) wynagrodzenia
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)
Koszty według rodzaju, razem
koszty sprzedaży ( wielkość ujemna )
koszty zarządu ( wielkość ujemna)
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów
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Nota 20
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
1. zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. inne przychody operacyjne
a) rozwiązanie rezerwy (z tytułu)
- na należności
b) pozostałe, w tym:
- zwrot kosztów od komornika
- inne
Pozostałe przychody operacyjne, razem

01.01.201030.06.2010
2 165
536
536
1 629
26
1 603
2 165

Nota 21
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
1. aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2. inne koszty operacyjne
b) pozostałe, w tym:
- odpisy aktualizujące
- opłaty sądowe
- koszty lat ubiegłych
- pozostałe
Pozostałe koszty operacyjne, razem

01.01.201030.06.2010
271
271
12
219
1
39
271

Nota 22A
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
a) pozostałe odsetki
- od pozostałych jednostek
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem

01.01.201030.06.2010
74
74
74

Nota 22B
ZYSK ZE ZBYCIA INWESTYCJI
a) zysk ze zbycia inwestycji (z tytułu)
- zbycie udziałów/ akcji

01.01.201030.06.2010
125
125

01.01.201030.06.2010

Nota 23A
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
a) od kredytów i pożyczek
- dla pozostałych jednostek
b) pozostałe odsetki
- dla pozostałych jednostek
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem

Nota 23B
STRATA NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW
JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
a) strata na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek
podporządkowanych

312
312
486
tys.PLN
01.01.200930.06.2009
965
437
437

437
1 402
tys.PLN
01.01.200930.06.2009
135
135
135

tys.PLN
01.01.200930.06.2009
174

tys.PLN
01.01.200930.06.2009
71
71
38
38
109

Nota 22C
INNE PRZYCHODY FINANSOWE
a) dodatnie różnice kursowe
zrealizowane
b) pozostałe, w tym:
- inne
Inne przychody finansowe, razem

tys.PLN
01.01.200930.06.2009
174
312

01.01.201030.06.2010
663
663
86
86
749

01.01.201030.06.2010

tys.PLN
01.01.200930.06.2009
634
634
205
205
839

tys.PLN
01.01.200930.06.2009

1 578
1 578

Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego sprawozdania
36 z 47

GRUPA KAPITAŁOWA MIT Mobile Internet Technology S.A.

tys.PLN
01.01.200930.06.2009
392
392

Nota 23C
01.01.201030.06.2010

AKTUALIZACJA WARTOŚCI WYCENY
a) utworzone odpisy aktualizacyjne (z tytułu)
- aktualizacja wartości inwestycji

tys.PLN
01.01.200930.06.2009
263
263

Nota 23D
01.01.201030.06.2010

INNE KOSZTY FINASOWE
a) ujemne róznice kursowe, w tym:
zrealizowane
b) pozostałe
- inne, w tym:
Inne koszty finansowe, razem

34
34
833
833
867

263
tys.PLN
01.01.200930.06.2009

Nota 24A
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
1. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wskazany) w deklaracji podatkowej
okresu
wskazany w rachunku zysków i strat

01.01.201030.06.2010
2 032
2 032

568
568

-441

tys.PLN
01.01.200930.06.2009
1 720

595

715

Nota 24B - tylko MIT S.A.
01.01.201030.06.2010

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY *
1. Zysk (strata) brutto
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) a podstawą opodatkowania
podatkiem dochodowym (wg tytułów)
- koszty trwale nie stanowiące kosztów podatkowych
- koszty trwale podwyższające koszty podatkowe
- przychody trwale nie zaliczane do przychodów podatkowych
- koszty przejściowo nie stanowiące kosztów podatkowych
3. Podstawa opodatkowania

365
473
529
42
-1 036

Nota 24C
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU
ZYSKÓW I STRAT
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się róznic
przejściowych, w tym:
- zmniejszenie stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy
- zwiększenia stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy
- zmniejszenie stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy
- zwiększenia stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy
Podatek dochodowy odroczony, razem

715

1 005
tys.PLN
01.01.200930.06.2009

01.01.201030.06.2010
1 213
1 947
-87
-773
126
1 213

Nota 25
Zysk netto na jedną akcję został obliczony przez podzielenie zysku netto (przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej)
przez średnią ważoną liczbę akcji.
średnia ważona ilość akcji MIT S.A. za okres 01.01-30.06.2010 roku
zmiana akcji
01.01.2010 - 25.05.2010
26.05.2010 - 30.06.2010

4 945 861

stan

ilość dni w
okresie

Srednia ważona
ilośc akcji

49 458 613

145

39 841 660

54 404 474

35

10 578 648

01.01.2010 - 30.06.2010

50 420 308

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej za I półrocze 2010 wynosi 11 274 tys. zł.
Średnia ważona liczba akcji 50 420 308sztuk
Zysk na jedna akcję 0,22 zł.
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AKTYWA FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
aktywa finansowe dostępne dp sprzedaży, razem

30.06.2010
368 569
101
368 670

UDZIELONE POŻYCZKI
a) krótkoterminowe pożyczki
Udzielone pożyczki, razem

30.06.2010

tys.PLN
30.06.2009
116 627
116 627
tys.PLN
30.06.2009

350
350

INWESTYCJE UTRZYMYWANE DO TERMINU WYMAGALNOŚCI
a) kredyty długoterminowe - zaprezentowane w nocie 14A
b) kredyty krótkoterminowe - zaprezentowane w nocie 15A
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Na środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów środków pieniężnych składały się:
WYSZCZEGÓLNIENIE
Środki pieniężne na rachunkach bankowych
Inne środki pieniężne
RAZEM

30.06.2010
3 291
1 731
5 022

tys.PLN
30.06.2009
3 970
3 970

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA - SEGMENTY GEOGRAFICZNE
Przychody ze sprzedaży
Ukraina
Polska
RAZEM
Podział geograficzny przychodów ze sprzedaży odpowiada lokalizacji klientów.

Suma Aktywów
Ukraina
Polska
RAZEM
Podział łącznej kwoty aktywów odpowiada ich geograficznemu rozmieszczeniu

Przychody ze sprzedaży wg rodzaju
Przychody ze sprzedaży usług, towarów i materiałów
RAZEM

30.06.2010
789
50 059
50 848

30.06.2010

tys.PLN
30.06.2009
80 180
80 180

tys.PLN
30.06.2009

583
468 874
469 457

184 143
184 143

30.06.2010
50 848
50 848

tys.PLN
30.06.2009
80 180
80 180
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14

Transakcje z podmiotami powiązanymi

Stan nierozliczonych transakcji z jednostkami powiązanymi na dzień 30.06.2010r.
NALEŻNOŚCI
Należności krótkoterminowe
a) z tytułu dostaw i usług
- od jednostek konsolidowanych
- od jednostek niekonsolidowanych
b) pozostałe
- od jednostek konsolidowanych
- od jednostek niekonsolidowanych
Krótkoterminowe aktywa finansowe
- udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym
Razem należności od jednostek konsolidowanych
Razem nalezności od jednostek niekonsolidowanych

tys. PLN

ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania krótkoterminowe
b) z tytułu dostaw i usług
- do jednostek konsolidowanych
- do jednostek niekonsolidowanych
c) pozostałe
- do jednostek konsolidowanych
- do jednostek niekonsolidowanych
Razem zobowiązania do jednostek konsolidowanych

tys. PLN

Razem zobowiązania do jednostek niekonsolidowanych

300 208

4 539
1 255
3 080
64 690
350
7 619
66 295

3 451
4 977
4 168
295 231
7 619
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Przychody ze sprzedaży produktów i materiałów
Lp.

Nazwa spółki

1
2
3
4

MIT S.A. (d.PPWK S.A.)
EL2 Sp. z o.o.
NAVIGO Sp. z o.o. (d.RED LAB Sp. z o.o.)
MNI Premium SA
razem jednostki konsolidowane
1 MNI Telecom S.A.
2 Długie Rozmowy S.A.
3 Hyperion S.A. (od 01.04.2010)
razem jednostki niekonsolidowane
RAZEM JEDNOSTKI POWIĄZANE

MIT S.A.

EL2

155
2

260
145
405
41
1 200
1 241
1 646

MNI Premium
S.A.-Polska

NAVIGO

1
4 936
4 936

1
158
1

0
4 936

1
159

1
134
2 000
5
2 437
2 438

Koszty sprzedanych produktów i materiałów
Lp.

Nazwa spółki

1
2
3
4

MIT S.A. (d.PPWK S.A.)
EL2 Sp. z o.o.
NAVIGO Sp. z o.o. (d.RED LAB Sp. z o.o.)
MNI Premium SA
razem jednostki konsolidowane
1 MNI Telecom S.A.
2 DRW MNI S.A. sp.komandytowa (od 11.02.2010)
razem jednostki niekonsolidowane
RAZEM JEDNOSTKI POWIĄZANE

MIT S.A.

MNI Premium
S.A.-Polska

NAVIGO

EL2

143
4 936
1

155

2

155
34

2

1
144

34
189

0
2

0
144

4 937
145
25
170
5 107

Koszty Zarządu
Lp.

Nazwa spółki

1 MIT S.A. (d.PPWK S.A.)
razem jednostki konsolidowane
1 MNI Telecom S.A.
razem jednostki niekonsolidowane
RAZEM JEDNOSTKI POWIĄZANE
Przychody ze sprzedaży produktów i materiałów
- jednostki konsolidowane
- jednostki niekonsolidowane
Razem przychody - jednostki konsolidowane
Koszty ze sprzedaży produktów i materiałów
- jednostki konsolidowane
- jednostki niekonsolidowane
Koszty Zarządu
- jednostki konsolidowane
- jednostki niekonsolidowane
Razem zakupy - jednostki konsolidowane

15

MIT S.A.

NAVIGO

EL2
0
0
0

MNI Premium
S.A.-Polska

260
260
13
13
273

2
2

0

0
2

0
0

tys.PLN
Razem
przychody
155
262
146
4 937
5 500
176
3 200
5
3 679
9 179
tys.PLN
Razem
koszty
143
4 936
158
1
5 238
179
25
204
5 442
tys.PLN
Razem
koszty
262
262
13
13
275

5 500
3 679
5 500

5 238
204
262
13
5 500

Kredyty i pożyczki

W dniu 21 marca 2008 roku podpisała z BRE Bank S.A. umowę kredytu inwestycyjnego na kwotę 20.000 tyś. zł.
przeznaczonego na zakup udziałów w Spółce Neotel Communications Polska Sp. z o.o. Na 31 grudnia 2009 r.
zadłużenie z tego tytułu wynosiło 17.898 tyś. zł. z czego kwota 14.434 tyś. zł. przypadała na zobowiązania
długoterminowe.
W dniu 31 lipca 2009 roku pomiędzy Spółką a BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie został zawarty Aneks nr 4
do podpisanej w dniu 21 marca 2008 r. umowy kredytowej o kredyt inwestycyjny złotowy. Postanowiono, iż
pozostała do spłaty kwota kredytu w wysokości 19.630.000 zł została rozłożona na 66 równych miesięcznych rat
o wysokości 288 676,47 zł i jedną w wysokości 577 352,98 zł. Ponadto termin całkowitej spłaty kredytu został
przedłużony z 30 czerwca 2011 roku na dzień 30 stycznia 2015 roku.

16

Zmiany zobowiązań i aktywów warunkowych

W związku z:
¾

oświadczeniem Zarządu MIT Mobile Internet Technology S.A z dnia 27 sierpnia 2009 roku
unieważniającym oferty objęcia akcji MIT Mobile Internet Technology S.A. (544.742 szt.) z dnia
31.03.2009 r. złożone byłym udziałowcom Neotel Communications Polska Sp. z o.o. celem zapłaty I
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Transzy III Raty Ceny za Udziały jak również zawarte w następstwie ich przyjęcia umowy objęcia akcji
MIT Mobile Internet Technology S.A z dnia 29 kwietnia 2009 roku oraz umowy potrącenia z dnia 29
kwietnia 2009 r. ze względu na nie ziszczenie się warunku w postaci wypracowania przez Neotel
Communications Polska Sp. z o.o. w roku 2008 zysku netto w wysokości wyższej niż zysk netto
osiągnięty przez tą spółkę za rok 2007,
¾

faktem osiągnięcia przez Neotel Communications Polska Sp. z o.o. wyniku finansowego za 6
miesięcy 2009 roku w wysokości tylko 1.052.818 złotych, który uniemożliwił przyjęcie prognozy wyniku
finansowego za 2009 rok na poziomie uprawniającym sprzedających do otrzymania dodatkowej zapłaty
za wynik roku 2009, a co za tym idzie nie uwzględnienie w wycenie wartości udziałów tej spółki oraz w
wycenie wartości zobowiązań wobec sprzedających,

istnieje ryzyko sporu sądowego z byłymi udziałowcami Neotel Communications Polska Sp. z o.o. o wysokość
wynagrodzenia dodatkowe za zyski netto za lata 2008 – 2009 i związane z nim zobowiązanie warunkowe
szacowane przez Zarząd na minimum 4.119.035,12 złotych

17

Nota do sprawozdania Grupy kapitałowej MIT Mobile Internet Technology S.A. na 30 czerwca
2010 r. - Zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe

MIT S.A.
pracownicy administracji
pracownicy techniczni
pracownicy obsługi sprzedazy
przeciętne zatrudnienie w osobach

18

NAVIGO
Sp. z o.o.

EL2 Sp. z o.o.
6

6

0

22
22

MNI Premium Razem GK MIT
S.A.
S.A.
18
12
0
90
68
108
80

Nota do sprawozdania Grupy kapitałowej MIT Mobile Internet Technology S.A. na 30 czerwca
2010 r.- Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej

W I półr.2010r. Zarządy Spółek nie pobierały wynagrodzeń.
Członkowie Rady Nadzorczej MIT Mobile Internet Technology S.A. otrzymali w I półr.2010 r. wynagrodzenia w
następującej wysokości:
Andrzej Piechocki
Karolina Kocemba
Marian Mikołajczak
Marek Południkiewicz
Tomasz Filipiak
19

-

7
7
7
7
7

380,00 zł.
380,00 zł
380,00 zł
380,00 zł
380,00 zł

Nota do sprawozdania Grupy kapitałowej PPWK S.A. na 30 czerwca 2010 r. - Pożyczki oraz
transakcje z Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej

W okresie objętym raportem spółka nie zawierała umów pożyczek, ani innych transakcji z członkami Zarządu
oraz Rady Nadzorczej.

20

Wynagrodzenie biegłego rewidenta

Koszty przeglądu sprawozdania finansowego jednostki dominującej i skonsolidowanego sprawozdania MIT S.A.
wynoszą 51 200,00 zł..

21

Informacje dotyczące segmentów działalności

Usługi świadczone przez Grupę są jednorodne – usługi telekomunikacyjne . Informacje zawarte w
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na poziomie całej jednostki są zgodne z informacjami dotyczącymi
segmentu branżowego.
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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.
Podziałem podstawowym przyjętym w Grupie MIT Mobile Internet Technology S.A. jest podział na:
- działalność telekomunikacyjna, reklamowa oraz w zakresie marketingu - działalność ta jest
prowadzona przez spółkę MNI Premium S.A. El2 Sp. z o.o. i obejmuje przede wszystkim:
•

dostarczanie technologii obróbki informacji i technologii telekomunikacyjnych dla małych i średnich
przedsiębiorstw,

•

tworzenie treści multimedialnych i dystrybucja na przenośne urządzenia odbiorcze.

•

Usługi tworzenia oraz dystrybucji usług telekomunikacyjnych z wartością dodana dla abonentów
telekomunikacyjnych

•

Reklama i promocja usług własnych

- działalność telekomunikacyjna w zakresie produkcji oprogramowania
prowadzona przez Spółkę Navigo Sp. z o.o. i obejmuje przede wszystkim:

– działalność ta jest

•

cyfrowe wydawnictwa kartograficzne, oparte na najnowszych technologiach z wykorzystaniem
systemów GIS i GPS (Navigo – Cyfrowa Mapa Samochodowa Polski)

•

aplikacje nawigacyjne oraz cyfrowe bazy danych,

21.1 MNI Premium SA. i EL2 Sp. z o.o.
MNI Premium SA – w okresie objętym sprawozdaniem, spółka prowadziła działalność w zakresie kreowania i
dostawy multimedialnych usług dodanych dla rynku medialnego i komunikacyjnego, oferując usługi premium rate
(IVR, SMS, WAP), kampanie marketingowe, telemarketingowe oraz zaawansowane rozwiązania bazujące na
szybkiej transmisji danych.
EL2 Sp. z o.o. (EL2) – w okresie objętym sprawozdaniem prowadziła działalność w zakresie usług związanych
z organizacją loterii audiotekstowych, konkursów oraz marketingu mobilnego, z wykorzystaniem technologii
dostępnych w sieciach telefonii komórkowej.
21.2 NAVIGO Sp. z o.o.
Navigo Sp. z o.o. (dawniej Red Lab Sp. z o.o.) – w okresie objętym sprawozdaniem prowadziła działalność
związana z cyfrowymi wydawnictwami kartograficznymi, opartymi na najnowszych technologiach z
wykorzystaniem systemów GIS i GPS (Navigo – Cyfrowa Mapa Samochodowa Polski) a także działalność w
zakresie aplikacji nawigacyjnych oraz cyfrowych (nawigacyjnych) baz danych, dostarczając rozwiązania między
innymi dla operatorów sieci komórkowych (Era), firm z sektora prywatnego (Eniro – Panorama Firm) i sektora
publicznego (GDDKiA) oraz klientów sektora detalicznego (Navigo).

22

Zdarzenia po dacie sprawozdania finansowego

Po dniu bilansowym miały miejsce następujące wydarzenia, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na wyniki
finansowe MIT S.A.
1.

W dniu 14 lipca 2010 roku Spółka otrzymała informację o podpisaniu przez spółkę zależną Navigo Sp. z o.o.
umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczącej projektu "Opracowanie i wdrożenie
mobilnego systemu informacji multimedialnej, map, wsparcia turystycznego.". Zgodnie z postanowieniami
przedmiotowej umowy spółka zależna Navigo Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie do w/w projektu w łącznej
wysokości 7.362.035 zł (I etap - 3.570.035 zł, II etap - 3.792.000 zł).

2.

W dniu 15 lipca 2010 roku, MIT Mobile Internet Technology S.A. zawarła z MNI Telecom Spółką Akcyjną z
siedzibą w Warszawie porozumienie co do spłaty długu, zgodnie z którym w celu zwolnienia się ze
zobowiązania do zapłaty kwoty 43.630.000,00 złotych tytułem ceny za nabyte udziały w spółce Neotel
Communications Polska Sp. z o.o. oraz akcje w spółce Długie Rozmowy S.A. z siedzibą w Warszawie, MNI
Telecom przeniósł na MIT nabyte od MNI warranty subskrypcyjne serii A wyemitowane przez MIT w liczbie
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21.387.254. Pozostała kwota 4.870.000,00 złotych ceny za powyższe aktywa została zapłacona przez MNI
Telecom w gotówce do daty powyższej transakcji.
3.

W dniu 22 lipca 2010 roku MIT zawarła z MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie porozumienie na
podstawie którego MIT wydał na rzecz MNI kolejne 21.387.252 warranty subskrypcyjne serii A tytułem
rozliczenia części akcji MIT należnych MNI S.A. z tytułu Warunkowej Umowy Wymiany Akcji z dnia 17
listopada 2009 roku zmienionej aneksem nr 1 z dnia 30 listopada 2009 roku ("Warunkowa Umowa Wymiany
Akcji"). Po zawarciu powyżej wskazanego Porozumienia do rozliczenia pomiędzy byłymi akcjonariuszami MNI
Premium a MIT S.A. transakcji wymiany akcji MNI Premium S.A. na akcje MIT S.A. na podstawie Warunkowej
Umowy Wymiany Akcji z dnia 17 listopada 2009 roku zmienionej aneksem nr 1 z dnia 30 listopada 2010 roku,
pozostaje 18.749.661 akcji własnych. W okresie bowiem pomiędzy wejściem w życie tejże Umowy tj. dniem 1
stycznia 2010 roku a dniem 23 lipca 2010 r. Spółka:
- wyemitowała 4.945.861 akcji serii H, które po ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zostały
wydane na rzecz były akcjonariuszy spółki MNI Premium;
- wyemitowała 98.917.226 warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia tyleż samo akcji
serii I w ramach warunkowego kapitału zakładowego, które to warranty zostały także wydane podmiotom
uprawnionym zgodnie z treścią uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o emisji tychże
warrantów i obecnie wobec zarejestrowania przez sąd rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego w każdej chwili na żądanie uprawnionych mogą zostać wymienione na akcje serii I;
- otrzymała w ramach rozliczenia pozostałej do zapłaty ceny za udziały i akcje w spółkach Neotel
Communications Polska Sp. z o.o. oraz Długie Rozmowy S.A. 21.387.252 warranty subskrypcyjne serii A, o
których mowa powyżej, które to na podstawie porozumienia objętego niniejszym raportem wydala na rzecz
MNI S.A. tytułem rozliczenia III już transzy akcji.
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Zawartość sprawozdania:
1. Wybrane dane finansowe
2. Bilans
3. Rachunek Zysków i Strat
4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym
6. Rachunek przepływów pieniężnych

1. Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów

w tys. PLN
01.01.-30.06.2010

w tys. EUR

01.01.-30.06.2009

01.01.-30.06.2010

01.01.-30.06.2009

2 081

8 063

520

1 784

245

-706

61

-156

III. Zysk (strata) brutto

-441

1 720

-110

381

IV. Zysk (strata) netto

-441

1 529

-110

338

2 565

3 610

641

799

-8

1 841

-2

407

-2 586

-5 127

-646

-1 135

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem

-29

324

-7

72

422 186

145 258

101 835

32 499

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

37 451

28 788

9 033

6 441

XI. Zobowiązania długoterminowe

12 744

7 270

3 074

1 627

IX. Aktywa razem

XII. Zobowiązania krótkoterminowe
XIII. Kapitał własny
XIV. Kapitał zakładowy
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
XVI. Liczba akcji (w szt.)
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)

23 757

18 891

5 730

4 227

384 735

116 470

92 801

26 058

56 581

51 437

13 648

11 508

384 735

116 470

92 801

26 058

54 404 474
-0,01

49 458 613

49 458 613

0,03

54 404 474
0,00

7,07

2,35

1,71

0,53

0,01
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2. Bilans
BILANS

w tys.PLN
30.06.2010

31.12.2009r.

30.06.2009

AKTYWA
I. Aktywa trwałe

375 387

81 984

134 391

8 067

8 227

15 525

804

1 000

1 229

3. Inwestycje długoterminowe

365 977

72 218

115 807

3.1. Długoterminowe aktywa finansowe

365 977

72 218

115 807

365 876

72 218

115 807

365 876

72 218

115 807

1. Wartości niematerialne
2. Rzeczowe aktywa trwałe

a) w jednostkach powiązanych, w tym:
- udziały lub akcje w jednostkach konsolidowanych
b) w pozostałych jednostkach

101

- udziały lub akcje

101

4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

539

539

1 830

46 799

48 795

10 867

2. Należności krótkoterminowe

46 781

48 748

7 174

2.1. Od jednostek powiązanych

43 574

1 075

2 887

523

1 000

1 937

- od jednostek konsolidowanych

277

1 000

1 937

- od jednostek niekonsolidowanych

246
43 051

75

950

75

75

950

II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy

2 000

a) z tytułu dostaw i usług

b) pozostałe
- od jednostek konsolidowanych
- od jednostek niekonsolidowanych
2.2. Od pozostałych jednostek

42 976
3 207

47 673

4 287

a) z tytułu dostaw i usług

2 004

958

3 429

b) pozostałe

1 203

46 715

858

3. Inwestycje krótkoterminowe

18

47

1 693

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

18

47

397

18

47

a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe

397
1 296

Aktyw a razem

422 186

130 779

145 258
116 470

PASYWA
384 735

105 700

1. Kapitał zakładowy

I. Kapitał własny razem

56 581

51 437

51 437

2.. Kapitał zapasowy

331 310

56 875

56 875

3. Pozostałe kapitały rezerwowe
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych
5.. Zysk (strata) netto

8 235

8 235

8 276

-10 950

-3 804

-1 647

-441

-7 043

1 529

37 451

25 079

28 788

1. Rezerwy na zobowiązania

950

1 086

2 627

1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

539

539

1 572

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

110

110

292

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

a) długoterminowa

1

b) krótkoterminowa

109

110

279

1.3. Pozostałe rezerwy

301

437

763

b) krótkoterminowe

301

437

763

2. Zobowiązania długoterminowe

12 744

14 692

7 270

2.1. Wobec pozostałych jednostek

12 744

14 692

7 270

12 702

14 434

6 816

42

258

454

3. Zobowiązania krótkoterminowe

23 757

9 301

18 891

3.1. Wobec jednostek powiązanych

3 212

451

562

207

149

384

162

149

384

3 005

302

178

3 005

302

178

20 545

8 850

18 329

a) kredyty i pożyczki
b) pozostałe

a) z tytułu dostaw i usług
- do jednostek konsolidowanych
- do jednostek niekonsolidowanych
b) pozostałe
- do jednostek konsolidowanych
3.2. Wobec pozostałych jednostek

13

45

a) kredyty i pożyczki

3 464

3 464

12 814

b) z tytułu dostaw i usług

2 056

2 490

4 603

15 025

2 896

912

422 186

130 779

145 258

c) pozostałe
Pasywa razem
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3. Rachunek Zysków i Strat
w tys.PLN
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

01.01.201030.06.2010

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów, w tym:

01.01.200930.06.2009

2 081

- od jednostek powiązanych konsolidowanych

8 063

405

- od jednostek powiązanych niekonsolidowanych

1 241

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów

2 081

7 492

2 077

4 356

2. Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów

571

II. Koszty sprzedanych produktów, materiałów i towarów, w tym:
- od jednostek powiązanych konsolidowanych

155

- od jednostek powiązanych niekonsolidowanych

34

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

2 077

3 909

4

3 707

132

2 081

-128

-401

574

710

2. Inne przychody operacyjne

574

536

VIII. Pozostałe koszty operacyjne

201

1 015

2. Inne koszty operacyjne

201

266

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)

245

-706

26

3 271

2. Wartość sprzedanych materiałów i towarów

447

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży

2 027

V. Koszty ogólnego zarządu, w tym:
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody operacyjne
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

174

1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

749

X. Przychody finansowe
1. Dywidendy i udziały w zyskach

3 195

2. Odsetki, w tym:

26

37

XI. Koszty finansowe

712

845

1. Odsetki

707

775

3. Inne, w tym:

39

3. Inne,

5

70

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)

-441

1 720

XIII. Zysk (strata) brutto

-441

1 720

XIV. Podatek dochodowy

191

a) część bieżąca

191

XV Zysk (strata) netto (XIII+/-XIV)

-441

1 529

-441
50 420 308

1 529
49 458 613

-0,01

0,03

- zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)

4. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

-441

tys.PLN
od 01.01 do
30.06.2009
1 529

0

41

Całkowite dochody

-441

1 570

Całkowite dochody przypadające:
- akcjonariuszom podmiotu dominującego

-441

1 570

01.01.201030.06.2010
Zysk (strata) netto
Inne całkowite dochody
kapitał z aktualizacji wyceny
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu

41
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5. Zestawienie zmian w kapitale
(Wszystkie kwoty w tysiącach PLN, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

Kapitał
podstawowy
Stan na 01.01.2010

Kapitał z
aktualizacji
wyceny

Nadwyżka ceny sprzedaży
nad wartością nominalną
akcji

Zyski zatrzymane

47 457

6 806

51 437

korekta błędów podstawowych

(103)

korekta prezentacji

269 515

Wynik okresu

5 144

Stan na 30.06.2010

56 581

Stan na 01.01.2009

51 437

4 920
-

52 377

(441)
-

47 457

51 437

41

(103)
269 515
(441)
384 735

16 006

114 900

1 529

1 529

17 535

116 470

41

Stan na 30.06.2009

105 700

275 777

Wynik okresu
kapitał z aktualizacji wyceny

Kapitał własny
razem

41
47 457

6. Rachunek przepływów pieniężnych
w tys.PLN
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

01.01.201030.06.2010

01.01.2009-30.06.2009

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) brutto
II. Korekty razem
1. Amortyzacja

-441

1 720

3 006
364

1 890

2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
4. Zmiana stanu rezerw

422
-3 195
4 670

-136

5. Zmiana stanu zapasów

-485
1 561

6. Zmiana stanu należności

12 031

935

7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

-9 809

-2 077

8. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

556

59

2 565

3 610

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy

3 204

1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

614

2. Z aktywów finansowych, w tym:

2 590

a) w pozostałych jednostkach

2 590

- zbycie aktywów finansowych

2 590

II. Wydatki

8
8

1. Nabycie wartości niematerialnych rzeczowych aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

1 363
1
1 362

-8

1 841

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
II. Wydatki

2 586

5 127

1. Spłaty kredytów i pożyczek

1 732

4 879

2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

195

248

3. Odsetki

659

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

-2 586

-5 127

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

-29

324

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

-29

324

F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:

47

73

18

397
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MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta
za I półrocze 2010

Niniejsze sprawozdanie z działalności za 6 miesięcy 2010 r. zostało sporządzone z punktu widzenia Grupy MIT
S.A. ponieważ – zdaniem Zarządu – prawidłowa ocena wyników działalności Grupy MIT S.A. jak i MIT S.A. nie
może zostać dokonana bez uwzględnienia wydarzeń w Grupie Kapitałowej MIT S.A. W związku z powyższym
sprawozdanie zawiera zarówno jednostkowe wyniki MIT S.A. jak i skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej
MIT S.A.
1.

Opis działalności MIT S.A.

MIT S.A. jest społką holdingową, której działalność skupia się na zarządzaniu grupą kapitałową, złożoną ze
spółek, które działają w obszarze zaawansowanych usług dodanych do telefonii komórkowej oraz cyfrowych baz
danych i aplikacji nawigacyjnych.
Grupa kapitałowa MIT S.A. wg stanu na dzień bilansowy składa się z następujących podmioty:
¾

MIT S.A. – podmiot dominujący,

¾

Navigo Sp. z o.o. (uprzednio Red Lab Sp. z o.o.) – podmiot zależny (100% udziałów),

¾

EL 2 Sp. z o.o. – podmiot zależny (100% udziałów),

¾

MNI Premium SA – podmiot zależny (100% udziałów),

¾

Mappa Sp. z o.o. w likwidacji – podmiot stowarzyszony (50% udziałów),

MNI Premium SA – w okresie objętym sprawozdaniem, spółka prowadziła działalność w zakresie kreowania i
dostawy multimedialnych usług dodanych dla rynku medialnego i komunikacyjnego, oferując usługi premium
rate (IVR, SMS, WAP), kampanie marketingowe, telemarketingowe oraz zaawansowane rozwiązania bazujące
na szybkiej transmisji danych.
Navigo Sp. z o.o. (uprzednio Red Lab Sp. z o.o.) – w okresie objętym sprawozdaniem, spółka prowadziła
działalność w zakresie aplikacji nawigacyjnych oraz cyfrowych (nawigacyjnych) baz danych, dostarczając
rozwiązania między innymi dla operatorów sieci komórkowych (Era), firm z sektora prywatnego (Eniro –
Panorama Firm) i sektora publicznego (GDDKiA) oraz klientów sektora detalicznego jak również cyfrowe
wydawnictwa kartograficzne, oparte na najnowszych technologiach z wykorzystaniem systemów GIS i GPS
(Navigo – Cyfrowa Mapa Samochodowa Polski).
EL2 Sp. z o.o. (EL2) – w okresie objętym sprawozdaniem prowadziła działalność w zakresie usług związanych
z organizacją loterii audiotekstowych, konkursów oraz marketingu mobilnego, z wykorzystaniem technologii
dostępnych w sieciach telefonii komórkowej.
Mappa Sp. z o.o. w likwidacji – w okresie objętym sprawozdaniem prowadzony był proces likwidacji Spółki,
który do dnia sporządzenie raportu nie został zakończony.
2.

Wydarzenia mające istotny wpływ na działalność Spółki i Grupy Kapitałowej w okresie
pierwszych 6 miesięcy roku 2010

W okresie 6 miesięcy 2010 r. spółka zawarła następujące znaczące umowy:
1.

W dniu 14 stycznia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki MIT Mobile Internet
Technology S.A. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty
51.436.957,52 zł (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt
siedem złotych pięćdziesiąt dwa grosze) do kwoty nie wyższej niż 58.140.652,96 (pięćdziesiąt osiem
milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa 96/100) złotych, to jest o kwotę nie wyższą niż
6.703.695,44 (sześć milionów siedemset trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć 44/100) złotych w
drodze emisji nie więcej niż 6.445.861 (sześć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy osiemset
sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,04 zł (jeden złoty cztery
grosze) każda akcja, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

2.

W dniu 14 stycznia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki MIT Mobile Internet
Technology S.A. podjęło uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
poprzez emisję akcji serii I o kwotę nie wyższą niż 102.873.915,04 zł (sto dwa miliony osiemset
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siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset piętnaście złotych cztery grosze) poprzez emisję nie więcej niż
98.917.226 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia sześć)
akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,04 zł (jeden złoty cztery grosze) każda akcja z
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

3.

W dniu 14 stycznia 2010 roku Uchwałą Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki MIT
Mobile Internet Technology S.A. podjęło uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 98.917.226
(dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) imiennych
warrantów subskrypcyjnych serii A, z których każdy uprawniać będzie do objęcia 1 akcji serii I ("Warranty
Subskrypcyjne"). z zastrzeżeniem, iż warranty subskrypcyjne serii A są emitowane:- z wyłączeniem prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy celem objęcia ich przez akcjonariuszy spółki MNI Premium Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie – nieodpłatnie – w formie dokumentu, przy czym mogą być wydawane
przez Spółkę w odcinkach zbiorowych. Nadto warranty te są zbywalne a prawo do objęcia akcji serii I
wynikające z tychże warrantów może być zrealizowane przez podmioty uprawnione niezwłocznie po ich
wydaniu przez Spółkę, nie później jednak niż do 31 (trzydziestego pierwszego) marca 2011 ( dwa tysiące
jedenastego) roku.

4.

W dniu 2 lutego 2010 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału. Wartość
warunkowego podwyższenia kapitału Spółki wynosi 102.873.915,04 zł, co odpowiada 98.917.226 akcji o
wartości nominalnej 1,04 złotego za jedną akcję.

5.

W dniu 2 lutego 2010 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmiany nazwy spółki na "MIT Mobile Internet Technology
S.A." ( dawniej PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie). Rejestracja nastąpiła na wniosek Spółki.

6.

W dniu 16 marca 2010 roku – wobec powstałych wątpliwości co do skuteczności uchwał Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników z dnia 14 maja 2009 roku o zmianie przeznaczenia zysku z lat 2007 i 2008 w
łącznej kwocie 6.287.725,58 zł. w ten sposób, iż cały wypracowany za te lata zysk netto został wyłączony
spod podziału na rzecz wspólników i w całości przekazany na kapitał zapasowy Spółki oraz zamianie tej
kwoty na pożyczkę (Patrz p. 1.1.1.) – MIT Mobile Internet Technology S.A. podpisała porozumienie z MNI
Telecom S.A. i Neotel Communications Polska Sp. z o.o., na mocy którego MNI Telecom zobowiązała się, że
jako jedyny udziałowiec Neotel, do podjęcia uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Neotel o
uchyleniu uchwał nr 3, 4 oraz 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 14 maja 2009 roku, o
których wyżej ze skutkiem od dnia podjęcia tychże uchwał a także do podjęcia przez MNI Telecom uchwały
rozwiązującej ze skutkiem od dnia zawarcia umowę pożyczki z dnia 14 maja 2009 roku.

7.

MNI Telecom S.A. przesłał w dniu 17 marca 2010 roku uchwały Walnego Zgromadzenia, do których
zobowiązała się w umowie opisanej wyżej.

8.

W dniu 31 maja 2010 Spółka została poinformowana, iż do spółki Navigo Sp. z o.o, spółki zależnej od
Emitenta, wpłynęło oficjalne pismo z Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zawiadamiające, że
wniosek spółki Navigo o dofinansowanie realizacji projektu "Opracowanie i wdrożenie mobilnego systemu
informacji multimedialnej, map, wsparcia turystycznego" został rekomendowany do wsparcia przez Komisję
Konkursową a wynik oceny został zatwierdzony przez Instytucje Pośredniczące oraz Instytucję
Zarządzającą. W rezultacie spółka Navigo otrzymała dofinansowanie w wysokości 7.362.035 zł na realizację
wspomnianego projektu.

9.

W dniu 31 maja 2010 roku Spółka uzyskała informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie podwyższenia kapitału spółki MIT oraz emisji 4.945.861 akcji serii H dokonanych
uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dnia 14 stycznia 2010 roku.
W konsekwencji kapitał zakładowy MIT wynosi 56.580.652,96 złotych i dzieli się na 54.404.474 akcji o
wartości nominalnej 1,04 złotego każda akcja, a akcjom tym odpowiada 54.789.650 głosów na walnym
zgromadzeniu. Wszystkie akcje emisji serii H w liczbie 4.945.861 zostały wydane byłym właścicielom akcji
spółki MNI Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w ramach pierwszej transzy rozliczenia
Warunkowej Umowy Wymiany Akcji z dnia 17 listopada 2009 roku zmienionej aneksem nr 1 z dnia 30
listopada 2009 roku.
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3.

Wydarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym i mogą w znaczący sposób wpłynąć na
wyniki finansowe

Po dniu bilansowym miały miejsce następujące wydarzenia, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na wyniki
finansowe MIT S.A.
1.

W dniu 14 lipca 2010 roku Spółka otrzymała informację o podpisaniu przez spółkę zależną Navigo Sp. z
o.o. umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczącej projektu "Opracowanie i wdrożenie
mobilnego systemu informacji multimedialnej, map, wsparcia turystycznego.". Zgodnie z postanowieniami
przedmiotowej umowy spółka zależna Navigo Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie do w/w projektu w
łącznej wysokości 7.362.035 zł (I etap - 3.570.035 zł, II etap - 3.792.000 zł).

2.

W dniu 15 lipca 2010 roku, MIT Mobile Internet Technology S.A. zawarła z MNI Telecom Spółką Akcyjną z
siedzibą w Warszawie porozumienie co do spłaty długu, zgodnie z którym w celu zwolnienia się ze
zobowiązania do zapłaty kwoty 43.630.000,00 złotych tytułem ceny za nabyte udziały w spółce Neotel
Communications Polska Sp. z o.o. oraz akcje w spółce Długie Rozmowy S.A. z siedzibą w Warszawie, MNI
Telecom przeniósł na MIT nabyte od MNI warranty subskrypcyjne serii A wyemitowane przez MIT w liczbie
21.387.254. Pozostała kwota 4.870.000,00 złotych ceny za powyższe aktywa została zapłacona przez MNI
Telecom w gotówce do daty powyższej transakcji.

3.

W dniu 22 lipca 2010 roku MIT zawarła z MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie porozumienie na
podstawie którego MIT wydał na rzecz MNI kolejne 21.387.252 warranty subskrypcyjne serii A tytułem
rozliczenia części akcji MIT należnych MNI S.A. z tytułu Warunkowej Umowy Wymiany Akcji z dnia 17
listopada 2009 roku zmienionej aneksem nr 1 z dnia 30 listopada 2009 roku ("Warunkowa Umowa
Wymiany Akcji"). Po zawarciu powyżej wskazanego Porozumienia do rozliczenia pomiędzy byłymi
akcjonariuszami MNI Premium a MIT S.A. transakcji wymiany akcji MNI Premium S.A. na akcje MIT S.A. na
podstawie Warunkowej Umowy Wymiany Akcji z dnia 17 listopada 2009 roku zmienionej aneksem nr 1 z
dnia 30 listopada 2010 roku, pozostaje 18.749.661 akcji własnych. W okresie bowiem pomiędzy wejściem
w życie tejże Umowy tj. dniem 1 stycznia 2010 roku a dniem 23 lipca 2010 r. Spółka:
-

-

4.

wyemitowała 4.945.861 akcji serii H, które po ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zostały
wydane na rzecz były akcjonariuszy spółki MNI Premium;
wyemitowała 98.917.226 warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia tyleż samo
akcji serii I w ramach warunkowego kapitału zakładowego, które to warranty zostały także wydane
podmiotom uprawnionym zgodnie z treścią uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o
emisji tychże warrantów i obecnie wobec zarejestrowania przez sąd rejestrowy warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego w każdej chwili na żądanie uprawnionych mogą zostać
wymienione na akcje serii I;
otrzymała w ramach rozliczenia pozostałej do zapłaty ceny za udziały i akcje w spółkach Neotel
Communications Polska Sp. z o.o. oraz Długie Rozmowy S.A. 21.387.252 warranty subskrypcyjne serii
A, o których mowa powyżej, które to na podstawie porozumienia objętego niniejszym raportem wydala
na rzecz MNI S.A. tytułem rozliczenia III już transzy akcji.

Organy nadzorujące i zarządzające Emitenta

4.1 Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących w ciągu I półrocza 2010
Skład Rady Nadzorczej MIT S.A. na dzień 30 czerwca 2010 roku:
1.
2.
3.
4.
5.

Andrzej Piechocki
Karolina Kocemba
Marian Mikołajczak
Marek Południkiewicz
Tomasz Filipiak

–
–
–
–
–

Przewodniczący Rady
wiceprzewodniczący Rady
sekretarz Rady
członek Rady
członek Rady

Skład Zarządu MIT S.A. na dzień 30 czerwca 2010 roku:
1.

Wojciech Grzybowski

- Prezes Zarządu (powołany w dniu 29 kwietnia 2010)

4.2 Wynagrodzenie organów nadzorujących i zarządzających spółek Grupy Kapitałowej MNI.
W pierwszym półroczu 2010 r. Zarządy Spółek nie pobierały wynagrodzeń.
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Członkowie Rady Nadzorczej MIT Mobile Internet Technology S.A. otrzymali w pierwszym półroczu 2010 r.
wynagrodzenia w następującej wysokości:
Andrzej Piechocki
Karolina Kocemba
Marian Mikołajczak
Marek Południkiewicz
Tomasz Filipiak

-

7
7
7
7
7

380,00
380,00
380,00
380,00
380,00

zł.
zł
zł
zł
zł

4.3 Kredyty, pożyczki, zaliczki, poręczenia i gwarancje dla osób nadzorujących i zarządzających
W I półroczu 2010 roku Spółka MIT 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:
•

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Andrzej Piechocki na dzień 30.06.2010 r. posiadał 1.808.744
stanowiących 3,64 % kapitału Spółki

•

Sekretarz Rady Nadzorczej Pan Marian Mikołajczak na dzień 30.06.2010 r. posiadał 1.200.000 akcji
stanowiących 2,2 % kapitału Spółki

•

Pozostali członkowie Rady Nadzorczej nie posiadali i nie posiadają akcji Emitenta

Liczba akcji w posiadaniu członków Zarządu
•

5.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku członkowie Zarządu nie posiadali i nie posiadają akcji Emitenta

Główni Akcjonariusze i kapitał zakładowy

Akcjonariusze MIT S.A. posiadający co najmniej 5% kapitału akcyjnego i 5% ogólnej liczby głosów na WZA.
Na dzień 30 czerwca 2010 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania kapitał zakładowy MIT
S.A. wynosił 56.580.653 zł ( 54.404.474 akcje o wartości nominalnej 1,04 zł każda akcja, uprawniające do 54
404 474 głosów na walnym zgromadzeniu spółki)
Na podstawie informacji przekazanych Spółce na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania znaczne pakiety
akcji Spółki MNI S.A. były w posiadaniu następujących podmiotów:

Lp.

Akcjonariusz

1.

MNI SA

2.

MNI Telecom SA

Liczba akcji

% akcji

Liczba głosów

% głosów

14.046.473

25,82

14.046.473

25,72

129.913

0,24

129.913

0,24

Jednocześnie podmiot zależny EL2 Sp. z o.o. posiada na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania 609 967
akcji jednostki dominującej, które stanowią 1,12% jej kapitału zakładowego i 1,12 % głosów na walnym
zgromadzeniu spółki.
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6.

Przewidywany rozwój spółki

Zarząd MIT S.A. stawia sobie za cel w drugim półroczu 2010 roku zakończenie porządkowania struktury
organizacyjnej oraz własnościowej Grupy i skoncentrowanie działalności na obszarach najbardziej rentownych,
innowacyjnych i, w ocenie zarządu, perspektywicznych. Te obszary to:
¾

marketing mobilny;

¾

mobilne usługi dodane;

¾

nawigacja satelitarna (B2C);

¾

kartografia cyfrowa (B2B).

Po zakończeniu procesu przekształceń MIT SA będzie spółką o jednorodnej działalności – skoncentrowanej na
usługach mobilnych, wspartych ofertą w zakresie cyfrowych danych geograficznych.
Strategii koncentracji działalności podporządkowane zostały przekształcenia własnościowe a w konsekwencji
zmiany struktury organizacyjnej. Jej wdrażanie rozpoczęto w 2009 roku i zrealizowano w trzech etapach:
¾

sprzedaż spółek Długie Rozmowy i Neotel do MNI Telecom;

¾

wydzielenie działalności wydawniczej do spółki PPWK Sp. z o.o. i jej sprzedaż;

¾

podniesienie kapitału w MIT, które objęło MNI w zamian za akcje MNI Premium. W wyniku tej
transakcji MIT stał się właścicielem 100% akcji MNI Premium).

W wyniku przekształceń uzyskano strukturę Grupy, na którą składają się trzy spółki – MNI Premium, EL2 oraz
Navigo. W dwóch pierwszych skoncentrowane zostały medialne usługi dodane oraz marketing mobilny, trzecia
natomiast to wykorzystanie cyfrowych danych kartograficznych na rynku konsumenckim (nawigacja satelitarna z
wykorzystaniem różnych urządzeń) oraz biznesowym (serwery danych i usługi). Elementem mającym podkreślić
zmiany jest również dokonana zmiana nazwy spółki oraz jej identyfikacji wizualnej.
Rynek mobilnego marketingu i usług dodanych jest we wczesnej fazie rozwoju odznaczającej się dużym
potencjałem wzrostu, ale także dużym zapotrzebowaniem na innowacyjność (zarówno w zakresie nowych
produktów jak i technologii potrzebnej do ich tworzenia i dostarczania). Z punktu widzenia MIT sytuacja jest
bardzo dobra – połączone siły EL2 i MNI Premium gwarantują kompetencje, dające zdecydowaną przewagę
konkurencyjną na rynku. Dzięki przedstawionym przekształceniom MIT stał się największym graczem na rynku
marketingu mobilnego i usług dodanych, pokrywającym wszystkie jego obszary – dysponującym zarówno
wystarczającym potencjałem finansowym jak technologicznym oraz ludzkim, by podołać każdemu projektowi.
Podstawowym kierunkiem ekspansji – obok tradycyjnych obszarów, rozwijających się swoim tempem (takich jak
sprzedaż kontentu mobilnego) – będą w drugim półroczu projekty marketingu mobilnego oraz loterie
audiotekstowe realizowane z rozpoznawalnymi partnerami.
Spółka pracuje także nad rozwojem palety własnych produktów, które mają w założeniu generować coraz
znaczniejszą część przychodów. Istotnym elementem strategii rozwoju jest zdecydowane wejście z własnymi
projektami rozrywkowymi realizowanymi w internecie, gdzie spółka chce przenieść swoje unikalne
doświadczenia z dystrybucji kontentu mobilnego.
Nawigacja i kartografia cyfrowa to rynek zdecydowanie mniejszy od mobilnego marketingu i usług dodanych.
Jest jednak na tyle perspektywiczny, że zarząd MIT uznał za celowe aktywne działanie na nim poprzez własną
spółkę. W stosunku do konkurencji Navigo dysponuje znacznymi przewagami – unikatową, własną bazą danych
kartograficznych wypracowanych przez kilkadziesiąt lat istnienia PPWK, doskonale rozpoznawanym w świecie
kartografii brandem, informacją turystyczną powiązaną z geograficzną. Pozwala to liczyć na szybkie odrobienie
dystansu do konkurentów i osiągnięcie dobrych wyników finansowych. Główne kierunki rozwoju to: sprzedaż
danych w modelu B2B, rozwój nawigacji satelitarnej Navigo oraz wprowadzenie platform Java, Apple OS I
Android.

7.

Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Wyniki finansowe Grupy MIT S.A i MIT S.A.
W ciągu 6 miesięcy 2010 roku Grupa MIT osiągnęła zysk netto w wysokości 11,274 mln zł, natomiast Spółka
MIT S.A. zanotowała stratę w wysokości 441 tys. zł.
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Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej MIT
WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. PLN

w tys. EUR

01.01.-30.06.2010

01.01.-30.06.2009

01.01.-30.06.2010 01.01.-30.06.2009

I.

Przychody netto ze sprzedaży produktów,
materiałów i towarów

50 848

80 180

12 710

17 745

II.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

17 514

6 570

4 378

1 454

III.

Zysk (strata) brutto

14 519

5 320

3 629

1 177

IV.

Zysk (strata) netto przypadająca na
akcjonariuszy jednostki dominującej

11 274

4 752

2 818

1 052

V.

Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej

3 285

3 826

821

847

VI.

Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej

-1 754

-1 636

-438

-362

VII.

Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej

-2 923

-5 593

-731

-1 238

-1 392

-3 403

-348

-753

489 615

184 143

118 099

41 199

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem
IX.

Aktywa razem

X.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

88 674

68 705

21 389

15 372

XI.

Zobowiązania długoterminowe

12 744

7 845

3 074

1 755

XII.

Zobowiązania krótkoterminowe

71 012

35 078

17 129

7 848

400 491

115 438

96 710

25 827

56 581

51 437

13 648

11 508

400 941

115 438

96 710

25 827

54 404 474

49 458 613

54 404 474

49 458 613

XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą

0,21

0,10

0,05

0,02

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /
EUR)

7,37

2,33

1,78

0,52

XIII. Kapitał własny
XIV.

Kapitał zakładowy

XV.

Kapitał własny przypadający
akcjonariuszom jednostki dominującej

XVI.

Liczba akcji (w szt.)

Wybrane dane finansowe spółki MIT S.A.
WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. PLN

w tys. EUR

01.01.-30.06.2010

01.01.-30.06.2009

01.01.-30.06.2010 01.01.-30.06.2009

2 081

8 063

520

1 784

245

-706

61

-156

I.

Przychody netto ze sprzedaży produktów,
materiałów i towarów

II.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

III.

Zysk (strata) brutto

-441

1 720

-110

381

IV.

Zysk (strata) netto

-441

1 529

-110

338

V.

Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej

2 565

3 610

641

799

VI.

Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej

-8

1 841

-2

407

VII.

Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej

-2 586

-5 217

-646

-1 135

-29

324

-7

72

422 186

145 258

101 835

32 499

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem
IX.

Aktywa razem

X.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

37 451

28 788

9 033

6 441

XI.

Zobowiązania długoterminowe

12 744

7 270

3 074

1 627
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XII.

Zobowiązania krótkoterminowe

XIII.

Kapitał własny

XIV.

Kapitał zakładowy

XV.

23 757

18 891

5 730

4 227

384 735

116 470

92 801

26 058

56 581

51 437

13 648

11 508

384 735

116 470

92 801

26 058

54 404 474

49 458 613

54 404 474

49 458 613

-0,01

0,03

0,00

-0,01

7,07

2,35

1,71

0,58

Kapitał własny przypadający
akcjonariuszom jednostki dominującej

XVI.

Liczba akcji (w szt.)

XVII.

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /
EUR)

Na dzień 30 czerwca 2010 roku majątek Grupy wynosił 489 615 tys. zł, w tym wartości niematerialne stanowiły
4,43 %, wartość firmy stanowiła 63,67%, rzeczowe aktywa trwałe 8,98%, inwestycje długoterminowe
stanowiły 0,7%, aktywa obrotowe 21,92%.
Posiadany majątek został sfinansowany kapitałami własnymi w 81,89%, rezerwami na zobowiązania w 1%,
zobowiązaniami długoterminowymi w 2,6%, zobowiązaniami krótkoterminowymi w 14,5%.
W I półroczu 2010 roku Grupa Kapitałowa MIT :
•

osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 50,848 mln zł, co w porównaniu do przychodów
osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego w wysokości 80,180 mln zł stanowi spadek o 36,59
%,

•

wypracowała zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) w wysokości 22,589 mln zł, co w porównaniu
do zysku operacyjnego przed amortyzacja wypracowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego w
wysokości 7,317 mln zł stanowi wzrost o 208,7 %,

•

wypracowała zysk operacyjny (EBIT) w wysokości 17,514 mln zł, co w porównaniu do zysku operacyjnego
wypracowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego w wysokości 6,570 mln zł stanowi wzrost o
ponad 166,6 %,

•

wypracowała zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostko dominującej w wysokości 11,274 mln zł,
co w porównaniu do zysku netto wypracowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego w wysokości
4,752 mln zł stanowi wzrost o 137,2 % .

8.

Informacja o nabyciu akcji własnych

Spółka nie nabywała akcji własnych.
9.

Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady)

Spółka nie posiada Oddziałów.
10. Wskazanie istotnych czynników ryzyka i zagrożeń
Do najważniejszych czynników ryzyka w działalności Grupy MIT należy zaliczyć:


Ryzyko związane ze zmianą technologii

Specyficznym dla Spółki jest fakt, iż w obszarze rynków związanych z technologią nawigacyjną i aplikacjami
cyfrowymi, na których działa Spółka, odnotowuje się szybki rozwój stosowanych technologii i rozwiązań
informatycznych. Duże tempo rozwoju produktów powoduje konieczność szybkiego dostosowania się do
potrzeb, poprzez ciągłe opracowywanie nowych rozwiązań i oferowanie nowych a zarazem bardziej
atrakcyjniejszych produktów. Powstaje zatem ryzyko, iż Spółka nawet we współpracy z kooperantami może nie
zaoferować rozwiązań, które będą najlepiej spełniały oczekiwania klientów. Może to mieć wpływ na pozycję
konkurencyjną Spółki oraz uzyskiwane przychody ze sprzedaży. W celu zminimalizowania powyższego ryzyka,
Spółka analizuje pojawiające się na rynku nowości technologiczne oraz prowadzi współpracę z dostawcami oraz
kooperantami zapewniającymi najwyższy poziom usług.
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Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników

Charakterystyczną cechą dla Spółki jest uzależnienie rozwoju Spółki od wiedzy i doświadczenia wysoko
wykwalifikowanych pracowników oraz kadry zarządzającej. Dynamiczny rozwój firm operujących w zbliżonym
zakresie usług na terenie kraju oraz wysoki popyt połączony z atrakcyjnymi stawkami wynagrodzeń oferowany
przez firmy zagraniczne, powoduje, że powstaje ryzyka utraty kluczowych pracowników oraz osłabienie własnej
pozycji konkurencyjnej na rynku. Silna konkurencja wśród pracodawców w walce o kluczowych pracowników
może również się przełożyć za wzrost kosztów zatrudnienia, co znajdzie bezpośrednie przełożenie na osiągane
przez Spółkę wyniki finansowe.
W celu ograniczenia powyższego ryzyka Grupa MIT jest w trakcie tworzenia systemu motywacyjnego
obejmującego swoim zakresem kadrę menedżerską oraz kluczowych pracowników Grupy.


Ryzyka niekorzystnego rozstrzygnięcia powództwa przeciwko EL2 Sp. z o.o.

EL2 Sp. z o.o. wraz z innymi podmiotami została pozwana przez spółkę L2Mobile.com. S.A. Powództwo
obejmuje roszczenie o zapłatę odszkodowania w wysokości 20.000.000 zł w związku z zarzucanym EL2 Sp. z
o.o. oraz innym czynem nieuczciwej konkurencji polegającym na działaniach naruszających interes
L2Mobile.com. S.A., dobry obyczaj oraz przepisy prawa, zmierzającym do przejęcia klienteli oraz pracowników
L2Mobile.com. S.A. Sprawa toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie jako sądem pierwszej instancji..El2
Sp. z o.o. do chwili obecnej w żadnym zakresie nie uznał powyższego roszczenia i według najlepszej wiedzy
Zarządu MIT S.A. nie zamierza tego czynić w przyszłości. El2 Sp. z o.o. zarzuca powodowi, iż czyn nieuczciwej
konkurencji nie miał miejsca, a ponadto powód dopuścił się rażącego naruszenia procedury sądowej między
innymi poprzez brak wykazania wysokości domniemanej szkody poniesionej przez powoda. Jednakże z uwagi na
to, iż sprawa jest przedmiotem rozstrzygnięcia niezawisłego sądu nie można wykluczyć ryzyka polegającego na
zasądzeniu od EL2 Sp. z o.o. odszkodowania, którego wysokości w chwili obecnej – na podstawie materiałów
znajdujących się w aktach sprawy – nie sposób jest oszacować. Tego rodzaju decyzja sądu musiałaby być
poprzedzona wykazaniem dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, wykazaniem wysokości domniemanej
szkody oraz związkiem przyczynowym pomiędzy działaniami El2 Sp. z o.o. a powstaniem tej domniemanej
szkody. Postępowanie sądowe jest obecnie zawieszone.


Ryzyko związane ze stawką VAT na sprzedawane przez MIT S.A. produkty

MIT SA (d. PPWK S.A.) stosował stawki 0% VAT do sprzedawanych przez niego książek zawierających mapy.
Urząd skarbowy właściwy dla Spółki uznał, że MIT S.A. powinnien opodatkować sprzedaż tych wydawnictw przy
zastosowaniu stawki 7%, a nie 0%. Urząd ten wydał decyzję podatkową w sprawie VAT za grudzień 2005 r., w
której dokonał wymiaru podatku uwzględniając dla sprzedaży książek zawierających mapy stawkę 7%. Wskutek
tego powstała w Spółce zaległość w VAT za grudzień 2005 r. w kwocie 22.330,00 zł (zaniżenie VAT za grudzień
2005 r. na sprzedaży książek zawierających mapy to 43.713,00 zł). Spółka nie uznając powyższej decyzji organu
skarbowego za prawidłową odwołał się od niej. W wyniku postępowania odwoławczego Dyrektor Izby
Skarbowej w Warszawie uchylił decyzję organu pierwszej instancji i przekazał sprawę do ponownego
rozpatrzenia przez ten organ z uwzględnieniem materiału dowodowego wskazanego przez MIT S.A. Do dnia
przekazania do publikacji sprawozdania finansowego organ pierwszej instancji nie wydał decyzji.



Ryzyko sporu sądowego z byłymi udziałowcami Neotel Communications Polska Sp. z o.o.

MIT dokonał nabycia spółki zależnej Neotel Communications Polska Sp. z o.o., na podstawie warunkowej
umowy sprzedaży udziałów z dnia 14 kwietnia 2008 r., w której ostateczna cena nabycia jest uzależniona od
wysokości premii od sukcesu. Zgodnie z zapisami umowy, sprzedający otrzymają dodatkową zapłatę w kwocie
uzależnionej od wysokości zrealizowanego zysku netto przez Neotel za lata 2008 – 2009. Ze względu na fakt,
że:
- Zgodnie ze stanowiskiem MIT obowiązek wypłaty wynagrodzenia dodatkowego nie istnieje z powodu nie
wypracowania przez spółkę Neotel Communications Polska Sp. z o.o. w roku 2008 zysku na poziomie
przekraczającym 2.800.000,00 złotych, gdyż po przeprowadzeniu rewizji ksiąg wynik tejże spółki wykazany w
jej sprawozdaniu rocznym okazał się niższy niż wskazana w umowie kwota 2.800.000,00 złotych, będąca
punktem odniesienia do wyliczenia kwoty wynagrodzenia dodatkowego.
- Neotel Communications Polska Sp. z o.o. osiągnął za 6 miesięcy 2009 roku wynik finansowy w wysokości
tylko 1.052.818 złotych, co uniemożliwiło przyjęcie prognozy wyniku finansowego za 2009 rok na poziomie
uprawniającym sprzedających do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia za wynik roku 2009.
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- Zarząd PPWK S.A. złożył w dniu 27 sierpnia 2009 roku oświadczenie unieważniające oferty objęcia akcji
PPWK S.A. (544.742 szt.) z dnia 31.03.2009 r. złożone byłym udziałowcom Neotel Communications Polska
Sp. z o.o. celem zapłaty I Transzy III Raty Ceny za Udziały jak również zawarte w następstwie ich przyjęcia
umowy objęcia akcji PPWK z dnia 29 kwietnia 2009 roku oraz umowy potrącenia z dnia 29 kwietnia 2009 r.
ze względu na nie ziszczenie się warunku w postaci wypracowania przez Neotel Communications Polska Sp. z
o.o. w roku 2008 zysku netto w wysokości wyższej niż zysk netto osiągnięty przez tą spółkę za rok 2007.
Biorąc pod uwagę powyższe, istnieje ryzyko sporu sądowego z byłymi udziałowcami Neotel Communications
Polska Sp. z o.o. o wysokość wynagrodzenia dodatkowego z tytułu osiągnięcia przez Spółkę Neotel, określonych
poziomów zysku netto za lata 2008 – 2009.
11. Informacja o podstawowych produktach i usługach
Działalność Grupy MIT skoncentrowana jest kreowaniu i sprzedaży kontentu mobilnego oraz na dostarczaniu
informacji geograficznej dystrybuowanej w formie produktów i aplikacji nawigacyjnych.
11.1. Produkty cyfrowe, systemy nawigacyjne oraz interaktywne serwisy i aplikacje mapowe
Główną technologią, na której opiera się gama produktów MIT z tej dziedziny jest 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).
Cechą charakterystyczną rozwiązań opartych na technologii NAVIGO jest dostarczanie jako zamkniętej całości
zarówno podstawowych funkcji GIS jak i danych geograficznych. Technologia ta znajduje zastosowanie w
aplikacjach mobilnych, zarządzaniu aktywami ruchomymi, budowie nowoczesnych internetowych serwisów map.
Dostarczane produkty przeznaczone są zarówno dla użytkownika końcowego jak i dla integratorów
oprogramowania (komponenty programistyczne).
11.1.1 NAVIGO dla klienta biznesowego
¾

Navigo Web Map – oparty na technologii Navigo interaktywny serwis mapowy pozwalający na
prezentację map na internetowych stronach przedsiębiorstw,

¾

NavigoX – kontrolka ActiveX oferująca funkcjonalność mapową, którą można łatwo zintegrować z
własną aplikacją,

¾

Navigo CarTrack – aplikacja służąca do wizualizacji przebytych tras pojazdów

¾

Navigo Security to funkcjonalność Navigo CarTrack oraz dodatkowe możliwości - prezentacja stanu
obiektów ruchomych i statycznych; wykorzystywane do prezentacji danych dotyczących monitoringu,

¾

Navigo SQL Cache – produkt oparty na funkcjonalności konsumenckiego produktu Navigo Professional
Plus z możliwością czytania SQL Cache; program odczytuje lokalizacje obiektów z bazy np. MS Access i
umieszcza obiekty bazy użytkownika jako POI (z ang. Points of Interests) na mapie.

Najważniejszym wdrożeniem w obszarze B2B w okresie obrotowym był internetowy serwis mapowy Panoramy
Firm. Serwis ten wykorzystuje dane geograficzne będące w posiadaniu MIT. Internetowy serwis mapowy
umożliwia przeglądanie mapy, wyszukiwanie firm i prezentację ich na mapie oraz planowanie trasy. Wygodna i
innowacyjna technologia wizualizacji danych sprawia, że korzystanie z serwisu jest przyjemne i intuicyjne.
11.1.2. NAVIGO dla operatorów telefonii komórkowej
Opracowana przez MIT technologia NAVIGO, umożliwiająca serwowanie map użytkownikom telefonii
komórkowej, wykorzystywana jest w serwisach lokalnych na Era Omnix. Umożliwia ona przygotowanie map w
odpowiedniej skali i rozmiarze, na których zaznaczane są pozycje użytkownika serwisów oraz poszukiwanych
przez niego obiektów (np. najbliższego kina, restauracji lub pubu). System Era Omnix umożliwia prezentację
map na wyświetlaczu aparatu telefonicznego oraz ich wysyłkę jako MMS na własny numer telefonu użytkownika
serwisów.
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Serwisy ERA Omnix dostarczone przez MIT to: Gdzie jestem, Znajdź najbliżej, Radar.
Dla klientów biznesowych sieci ERA, MIT wdrożyło na bazie technologii NAVIGO usługę ERA Locator,
umożliwiającą lokalizowanie i wizualizację kart SIM na mapach.
11.1.3. Produkty Navigo dla klienta detalicznego
Navigo 2 to system nawigacyjny z mapą Polski na urządzenia PDA. Jest to urządzenie ukierunkowane
wyłącznie na nawigację i umożliwia w jej ramach przegląd 530 szczegółowych planów miast i wsi oraz
kompletną sieć dróg na terenie całego kraju. W programie można wyznaczać trasy piesze i samochodowe –
najszybsze i najkrótsze. Celem nawigacji może być zdefiniowana uprzednia lokalizacja domu, miejsca pracy lub
adres wskazany przez klienta.
Navigo Professional Plus to bardzo szczegółowa mapa Polski (kompletna sieć dróg, treść ogólnogeograficzna
i szczegółowe plany 530 miast i wsi) przeznaczona do używania na komputerach stacjonarnych, notebookach
oraz mobilnych PDA z systemem PocketPC. Moduł ten można dodatkowo podłączyć do urządzenia GPS. Bez
podłączenia funkcjonuje jako bardzo dokładny, cyfrowy, kieszonkowy atlas Polski.
Navigo to zestaw do nawigacji satelitarnej z mapą Polski. Cały pakiet zawiera nawigator AutoNavi 3000 z
oprogramowaniem NAVIGO, płytę CD z programem Navigo Manager, kartę pamięci SD/MMC, uchwyt
samochodowy, ładowarkę samochodową, ładowarkę sieciową oraz kabel podłączeniowy USB. Z zestawem
zintegrowany jest odbiornik GPS. Za pomocą ekranu dotykowego klient może uzyskać dostęp do kompletnej
mapy Polski wraz ze szczegółowymi mapami poszczególnych miast i wsi oraz wskazówki dotyczące przebiegu
zaplanowanych tras.
Navigo Professional Plus Europa to szczegółowe dane dla Polski, jak w Navigo Professional Plus, połączone
z danymi dotyczącymi pozostałych krajów europejskich. Umożliwiają one zaplanowanie tras przejazdu z
punktami przelotowymi przez całą Europę. Mapa zawiera również aktualne plany miast europejskich oraz bogatą
bazę obiektów ułatwiających podróżowanie (restauracje, hotele, stacje paliw, centra handlowe, punkty
widokowe i wiele innych). Po zaplanowaniu trasy, możesz ją wydrukować na kilku kartkach i zabrać ze sobą w
drogę. NAVIGO Professional Plus Europa współpracuje również z GPS – jeśli zainstalujesz program na laptopie,
będziesz mógł lokalizować swoją pozycję w całej Europie.
11.2. Działalność w zakresie mobilnych usług dodanych
W zakresie usług dodanych do usług telekomunikacyjnych (określanych również usługami Premium Rate),
działalność spółek Grupy MIT koncentruje się przede wszystkim na:
1)

końcowych działaniach konsolidacyjnych wszystkich aktywów związanych z usługami Premium Rate
wchodzących w skład MNI Premium S.A. i EL2 Sp. z o.o. – spółek świadczących usługi operatorom
komórkowym, stacjom telewizyjnym, agencjom BTL, domom mediowym oraz branży FCMG;

2) rozwoju organicznym poprzez konsekwentne kreowanie nowych, wysokomarżowych produktów dla
mediów tradycyjnych oraz elektronicznych oraz wypełnienie niszy w dostarczaniu komercyjnego
produktu interaktywnego w wybranych obszarach mediów papierowych;
3)

rozwoju projektów marketingu mobilnego oraz reklamy mobilnej w oparciu o posiadane zasoby
technologiczne oraz kooperacyjne MNI Premium S.A. i EL 2;

4)

rozwoju mobilnej oferty usługowej dla rosnącego segmentu mediów internetowych w postaci portali,
stacji telewizyjnych i radiowych oraz witryn tematycznych:

5)

rozwoju oferty usługowej w zakresie map cyfrowych przez spółkę Navigo Sp. z o.o.

W segmencie Premium potencjał spółek MNI Premium i EL2 wynika z dynamicznego wzrostu tego rynku. Duże
znaczenie tej części działalności wynika z uzyskiwania wysokich marż, szczególnie w zakresie dostaw tzw.
kontentu, czyli multimedialnych usług dodanych dla rynku medialnego i telekomunikacyjnego (mobilnego).
Produkcja i sprzedaż kontentu mobilnego jest kluczowym obszarem działalności Grupy, ze względu na wysoką
dochodowość generowaną w obszarze B2C. Spółki zależne przygotowują własne formaty, skierowane do
klientów indywidualnych we własnym kanale dystrybucji, reagując elastycznie na zmieniające się preferencje
rynku.
Marketing mobilny (m-marketing) to jedna z najskuteczniejszych form precyzyjnego docierania do klienta.
Wykorzystuje telefon komórkowy - medium bardzo osobiste, dostępne praktycznie zawsze i wszędzie, oraz co
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najważniejsze wyjątkowo spersonalizowane. Umożliwia łatwą interakcję z odbiorcą i charakteryzuje się wysoką
skutecznością.
Usługi agencji marketingu mobilnego świadczone przez Grupę polegają na obsłudze kampanii promocyjnych
klientów głównie poprzez udostępnienie numeru, na który użytkownicy telefonów komórkowych mogą wysyłać
wiadomości sms z kodami znajdującymi się w opakowaniach produktów sprzedawanych przez klienta w celu
wzięcia udziału w losowaniu nagród. W zależności od klienta i od umowy, Spółki z Grupy zajmują się także
kompleksową obsługą konkursu, w tym przygotowaniem aplikacji do zarządzania spływającymi zgłoszeniami,
obsługą infolinii, losowaniem zwycięzców, zakupem i dystrybucją nagród, przygotowaniem obiektów
multimedialnych stanowiących nagrody w konkursie. Innym rodzajem kampanii promocyjnej w ramach
marketingu mobilnego jest wysyłanie jednorodnej wiadomości sms o treści zadanej przez klienta do określonej
lub nieokreślonej grupy użytkowników telefonów komórkowych.
12. Informacja o rynkach zbytu
Rynek produktów GIS
W ciągu 6 miesięcy 2010 r nie nastąpiły znaczące zmiany w zakresie rynków zbytu. Grupa MIT sprzedawała
swoje wyroby kartografii cyfrowej na terenie kraju. Ze względu na koncentrację działalności na rynku aplikacji
cyfrowych, Spółka zaprzestała współpracy z tradycyjnymi dla rynku wydawniczego kanałami dystrybucji.
Obecnie klienci Spółki pochodzą w olbrzymiej większości z rynku B2B
Rynek mobilnych usług dodanych
Grupa MIT w tym obszarze koncentruje działalność na terenie Polski, z nielicznymi wyjątkami w postaci
świadczenia usług IVR dla podmiotów działających na rynku ukraińskim.
Głównymi partnerami Spółki są operatorzy telefonii komórkowej działający na terenie Polski oraz podmioty
z branży szeroko rozumianych mediów, zarówno tradycyjnych jak I elektronicznych.
Grupa MIT jest dostawcą kontentu mobilnego zarówno na rynek B2B, jak i bezpośrednio do klienta końcowego
(B2C) w ramach własnych formatów oferowanych na rynku.
W zakresie marketingu mobilnego Grupa obsługuje wiodące podmioty gospodarcze działające w Polsce, przede
wszystkim na rynku dóbr szybkorotujących.
13. Informacja o umowach znaczących dla działalności Grupy MIT
W dniu 31 maja 2010 Spółka została poinformowana, iż do spółki Navigo Sp. z o.o, spółki zależnej od Emitenta,
wpłynęło oficjalne pismo z Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zawiadamiające, że wniosek spółki
Navigo o dofinansowanie realizacji projektu "Opracowanie i wdrożenie mobilnego systemu informacji
multimedialnej, map, wsparcia turystycznego" został rekomendowany do wsparcia przez Komisję Konkursową a
wynik oceny został zatwierdzony przez Instytucje Pośredniczące oraz Instytucję Zarządzającą. W rezultacie
spółka Navigo otrzymała dofinansowanie w wysokości 7.362.035 zł na realizację wspomnianego projektu.
W dniu 14 lipca 2010 roku Spółka otrzymała informację o podpisaniu przez spółkę zależną Navigo Sp. z o.o.
umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczącej projektu "Opracowanie i wdrożenie mobilnego
systemu informacji multimedialnej, map, wsparcia turystycznego.". Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej
umowy spółka zależna Navigo Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie do w/w projektu w łącznej wysokości
7.362.035 zł (I etap - 3.570.035 zł, II etap - 3.792.000 zł).
W dniu 15 lipca 2010 roku, MIT Mobile Internet Technology S.A. zawarła z MNI Telecom Spółką Akcyjną z
siedzibą w Warszawie porozumienie co do spłaty długu, zgodnie z którym w celu zwolnienia się ze zobowiązania
do zapłaty kwoty 43.630.000,00 złotych tytułem ceny za nabyte udziały w spółce Neotel Communications
Polska Sp. z o.o. oraz akcje w spółce Długie Rozmowy S.A. z siedzibą w Warszawie, MNI Telecom przeniósł na
MIT nabyte od MNI warranty subskrypcyjne serii A wyemitowane przez MIT w liczbie 21.387.254. Pozostała
kwota 4.870.000,00 złotych ceny za powyższe aktywa została zapłacona przez MNI Telecom w gotówce do daty
powyższej transakcji.
W dniu 22 lipca 2010 roku MIT zawarła z MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie porozumienie na
podstawie którego MIT wydał na rzecz MNI kolejne 21.387.252 warranty subskrypcyjne serii A tytułem
rozliczenia części akcji MIT należnych MNI S.A. z tytułu Warunkowej Umowy Wymiany Akcji z dnia 17 listopada
2009 roku zmienionej aneksem nr 1 z dnia 30 listopada 2009 roku ("Warunkowa Umowa Wymiany Akcji"). Po
zawarciu powyżej wskazanego Porozumienia do rozliczenia pomiędzy byłymi akcjonariuszami MNI Premium a
MIT S.A. transakcji wymiany akcji MNI Premium S.A. na akcje MIT S.A. na podstawie Warunkowej Umowy
Wymiany Akcji z dnia 17 listopada 2009 roku zmienionej aneksem nr 1 z dnia 30 listopada 2010 roku, pozostaje
18.749.661 akcji własnych. W okresie bowiem pomiędzy wejściem w życie tejże Umowy tj. dniem 1 stycznia
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2010 roku a dniem 23 lipca 2010 r. Spółka wyemitowała 4.945.861 akcji serii H, które po ich rejestracji w
Krajowym Rejestrze Sądowym zostały wydane na rzecz były akcjonariuszy spółki MNI Premium.
14. Transakcje ze stronami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji przekracza wyrażoną w
złotych równowartość kwoty 500 tys. EUR
W okresie objętym sprawozdaniem, spółki grupy kapitałowej nie zawarły z podmiotami powiązanymi transakcji,
których wartość przekroczyłaby 500 tys. EUR.
15. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a
wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok
Zarząd MIT S.A. nie opublikował prognozy na 2010 r.
16. Skład organów Spółek Grupy Kapitałowej
Skład organów MIT S.A. (jednostka dominująca)
Według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. skład Zarządu MIT S.A. jest następujący:
Wojciech Grzybowski – Prezes Zarządu
Według stanu na dzień 30 czerwca 2009 r. skład Rady Nadzorczej MIT S.A. jest następujący:
Andrzej Piechocki
Karolina Kocemba
Marian Mikołajczak
Marek Południkiewicz

–
–
–
–

Przewodniczący Rady
Wiceprzewodniczący Rady
Sekretarz Rady
Członek Rady

Tomasz Filipiak

– Członek Rady

Skład organów MNI Premium SA (jednostka zależna)
Według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. skład Zarządu MNI Premium SA jest następujący:
Leszek Kułak
Jacek Jaroszek

– Prezes Zarządu
– Członek Zarządu od 05.05.2010r.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. skład Rady Nadzorczej MNI Premium S.A. jest następujący:
Andrzej Piechocki
Marek Południkiewicz

– Przewodniczący Rady
– Członek Rady

Michał Tomczak

– Członek Rady

Skład organów Navigo Sp. z o.o. (jednostka zależna)
Według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. skład Zarządu Navigo Sp. z o.o. jest następujący:
Grzegorz Eider

– Prezes Zarządu

W Spółce nie powołano Rady Nadzorczej.

Skład organów El2 Sp. z o.o. (jednostka zależna)
Według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. skład Zarządu EL2 Sp. z o.o. jest następujący:
Leszek Kułak

– Prezes Zarządu

W Spółce nie powołano Rady Nadzorczej.
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17. Zmiany w organach nadzorczych Grupy Kapitałowej MIT SA
Rezygnacja osoby nadzorującej
W pierwszym półroczu 2010 roku nie miała miejsca żadna rezygnacja osoby nadzorującej.
Powołanie osoby nadzorującej
W pierwszym półroczu 2010 roku nie miało miejsca powołanie osoby nadzorującej.
Warszawa, dnia 25 sierpnia 2010 roku

Zarząd Spółki:

___________________________
Wojciech Grzybowski
Prezes Zarządu
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