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SKONSOLIDOWANY BILANS NA 30 CZERWCA 2017 R. 
 

 
 
 

Nota 
30 czerwca 2017 

niebadane 

 

31 grudnia 2016 
zbadane 

Aktywa    

Aktywa trwałe:    

Wartości niematerialne  462 405   462 781  

Rzeczowe aktywa trwałe 589 502   627 510  

Długoterminowe aktywa finansowe 83   83  

Inwestycje rozliczane metodą praw własności 17 760   21 417  

Należności długoterminowe i rozliczenia międzyokresowe 14 367   14 287  

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10 344   13 374  

1 094 461   1 139 452  

 

Aktywa obrotowe:    

Zapasy 27 466   33 829  

Należności krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe 220 503   254 354  

Należności z tytułu podatku dochodowego 516   836  

Krótkoterminowe aktywa finansowe 28 732   80 032  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 76 353   50 197  

353 570   419 248  

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 14 13 747   10 682  

367 317   429 930  

Aktywa razem 1 461 778  1 569 382  

 
 
Załączone noty stanowią integralną część niniejszego skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego. 
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SKONSOLIDOWANY BILANS NA 30 CZERWCA 2017 R. (C.D.) 
 
 
 

Nota 
30 czerwca 2017 

niebadane 
31 grudnia 2016 

zbadane 

Pasywa     

Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej:     

Kapitał zakładowy 47 665   47 665   

Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 147 192   147 192   

Zyski/(straty) z lat ubiegłych i roku bieżącego  897 992   902 266   

1 092 849   1 097 123   

  

Udziały niekontrolujące 17 324  20 195  

    

Kapitał własny 1 110 173  1 117 318  

  

Zobowiązania długoterminowe:     

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 26 862  23 768  

Długoterminowe kredyty i pożyczki 3  68 218  71 931  

Pozostałe zobowiązania finansowe  15  24 707  24 707  

Rezerwa na świadczenia emerytalne 2 884  2 745  

Rezerwy na zobowiązania 580  696  

Rozliczenia międzyokresowe i pozostałe zobowiązania 4 431  4 542  

127 682  128 389  

  

Zobowiązania krótkoterminowe:     

Rezerwa na świadczenia emerytalne 189  228  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 121 625  160 881  

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 812  14 114  

Krótkoterminowe kredyty i pożyczki  3  24 514  38 988  

Pozostałe zobowiązania finansowe  15  -  9 818  

Rezerwy na zobowiązania 1 982  7 541  

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 74 801  92 105  

223 923  323 675  

Pasywa razem 1 461 778  1 569 382  

Średnia ważona liczba akcji  47 665 426  47 665 426  

 
 
Załączone noty stanowią integralną część niniejszego skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego. 



 
 
 
 

 

GRUPA AGORA 
Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2017 r. oraz za 6 miesięcy zakończone  

30 czerwca 2017  r. (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)  
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA SZEŚĆ MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 
30 CZERWCA 2017 R. 
 
 
 
 

Sześć miesięcy 
zakończone  

Sześć miesięcy 
zakończone  

Nota 
30 czerwca 2017 

niebadane 
30 czerwca 2016 

niebadane 

    

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4  583 683   584 735  

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (411 315)  (414 622) 

Zysk brutto ze sprzedaży 172 368   170 113  

 

Koszty sprzedaży (101 254)  (110 468) 

Koszty ogólnego zarządu (63 675)  (60 907) 

Pozostałe przychody operacyjne 7 048   7 029  

Pozostałe koszty operacyjne (4 139)  (4 091) 

Zysk z działalności operacyjnej 4  10 348   1 676  

 

Przychody finansowe 1 538   2 332  

Koszty finansowe (2 579)  (7 911) 
Udział w zyskach/(stratach) netto jednostek rozliczanych metodą 
praw własności (3 657) 

 
(51) 

Zysk/(strata) brutto 5 650  (3 954) 

 

Podatek dochodowy (11 044) (7 163) 

Strata netto (5 394) (11 117) 

 

Przypadający/a na:    

Akcjonariuszy jednostki dominującej (7 840) (12 268) 

Udziały niekontrolujące 2 446  1 151  

(5 394) (11 117) 

 

Podstawowy/rozwodniony zysk/(strata) przypadający/a na jedną akcję 
(w zł) (0,16) (0,26) 

 
 
 
 
Załączone noty stanowią integralną część niniejszego skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego. 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA SZEŚĆ  
MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2017 R. 
 
 
 
 

  
Sześć miesięcy 

zakończone 
Sześć miesięcy 

zakończone 

30 czerwca 2017 
niebadane 

30 czerwca 2016 
niebadane 

  

Strata netto za okres (5 394) (11 117) 

  

Inne całkowite dochody/(straty):   

Pozycje, które nie zostaną przeniesione do rachunku zysków i strat   

-  -  

Pozycje, które mogą być przeniesione do rachunku zysków i strat   

-  -  

Inne całkowite dochody/(straty) ogółem, za okres -  -  

Całkowite dochody ogółem  za okres (5 394) (11 117) 

  

Przypadające na:   

Akcjonariuszy jednostki dominującej (7 840) (12 268) 

Udziały niekontrolujące 2 446  1 151  

(5 394) (11 117) 

 
 
Załączone noty stanowią integralną część niniejszego skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego. 
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GRUPA AGORA  
Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2017 r. oraz za 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2017  r. 

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

 

 

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA SZEŚĆ MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2017 R.  
 

 Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej  

Kapitał 
zakładowy 

Kapitał 
zapasowy ze 

sprzedaży akcji 
powyżej 
wartości 

nominalnej 

Zyski/(straty) z 
lat ubiegłych i 

roku bieżącego Razem 

 Udziały 

niekontrolujące 

 Kapitał własny 

razem  

Sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2017 r. 

 Stan na 31 grudnia 2016 r. zbadane 47 665  147 192  902 266  1 097 123  20 195  1 117 318  

Całkowite dochody za okres sprawozdawczy 

Zysk/(strata) netto okresu  -  -  (7 840) (7 840) 2 446  (5 394) 

Całkowite dochody ogółem  za okres -  -  (7 840) (7 840) 2 446  (5 394) 

Transakcje z właścicielami, ujęte bezpośrednio w kapitale własnym 

Dopłaty od i wypłaty do właścicieli 

Dywidendy spółek zależnych -  -  -  -  (1 866) (1 866) 

Dopłaty od i wypłaty do właścicieli ogółem -  -  -  -  (1 866) (1 866) 

Zmiany w udziale własnościowym w jednostkach podporządkowanych 

Nabycie udziałów niekontrolujących -  -  3 579  3 579  (3 579) -  
Dodatkowe zaangażowanie udziałowców niekontrolujących -  -  (13) (13) 93  80  

Sprzedaż spółki zależnej (nota 12) -  -  -  -  35  35  

Zmiany w udziale własnościowym w jednostkach podporządkowanych 

ogółem -  -  3 566  3 566  (3 451) 115  

Transakcje z właścicielami ogółem -  -  3 566  3 566  (5 317) (1 751) 

 Stan na 30 czerwca 2017 r. niebadane 47 665  147 192  897 992  1 092 849  17 324  1 110 173  

 
 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
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GRUPA AGORA  
Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2017 r. oraz za 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2017  r. 

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

 

 

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA SZEŚĆ MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2017 R. (C. D.) 
 
 

 Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej  

Kapitał 
zakładowy 

Kapitał 
zapasowy ze 

sprzedaży akcji 
powyżej 
wartości 

nominalnej 

Zyski/(straty) z 
lat ubiegłych i 

roku bieżącego Razem 

 Udziały 

niekontrolujące 

 Kapitał własny 

razem  

Sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2016 r. 

 Stan na 31 grudnia 2015 r. zbadane 47 665  147 192  958 629  1 153 486  16 699  1 170 185  

Całkowite dochody za okres sprawozdawczy 

Zysk/(strata) netto okresu  -  -  (12 268) (12 268) 1 151  (11 117) 

Całkowite dochody ogółem  za okres -  -  (12 268) (12 268) 1 151  (11 117) 

Transakcje z właścicielami, ujęte bezpośrednio w kapitale własnym 

Dopłaty od i wypłaty do właścicieli 

Dywidendy uchwalone -  -  (35 749) (35 749) -  (35 749) 

Dywidendy spółek zależnych -  -  -  -  (852) (852) 

Dopłaty od i wypłaty do właścicieli ogółem -  -  (35 749) (35 749) (852) (36 601) 

Zmiany w udziale własnościowym w jednostkach podporządkowanych 

Nabycie udziałów niekontrolujących -  -  538  538  (700) (162) 

Nabycie jednostki zależnej  -  -  -  -  2 035  2 035  

Ujęcie zobowiązania z tytułu opcji put przyznanych udziałowcom 
niekontrolującym -  -  (1 760) (1 760) -  (1 760) 

Dodatkowe zaangażowanie udziałowców niekontrolujących -  -  (98) (98) 100  2  

Pozostałe -  -  (2 939) (2 939) -  (2 939) 

Zmiany w udziale własnościowym w jednostkach 

podporządkowanych ogółem -  -  (4 259) (4 259) 1 435  (2 824) 

Transakcje z właścicielami ogółem -  -  (40 008) (40 008) 583  (39 425) 

 Stan na 30 czerwca 2016 r. niebadane 47 665  147 192  906 353  1 101 210  18 433  1 119 643  

 
Załączone noty stanowią integralną część niniejszego skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 



 
 
 
 

 

GRUPA AGORA 
Skrócone półroczne  skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2017 r. oraz za 6 miesięcy zakończone  

30 czerwca 2017  r. (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)  
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA SZEŚĆ MIESIĘCY 
ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2017 R. 
 
 
 

Sześć miesięcy 
zakończone  

 Sześć miesięcy 
zakończone  

30 czerwca 2017 
niebadane 

30 czerwca 2016 
niebadane 

Działalność operacyjna     

Zysk/(strata) brutto 5 650   (3 954) 

Korekty o pozycje:    

Udział w (zyskach)/stratach netto jednostek rozliczanych metodą praw 
własności 3 657  

 

51  

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 38 732   39 492  

Amortyzacja wartości niematerialnych  11 224   9 688  

(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych -   33  

Odsetki, netto 1 659   1 575  

(Zysk)/strata z tytułu działalności inwestycyjnej (2 405)  (1 271) 

Zmiana stanu rezerw (5 575)  (192) 

Zmiana stanu zapasów 6 362   (3 402) 

Zmiana stanu należności i czynnych rozliczeń międzyokresowych 23 488   6 162  

Zmiana stanu zobowiązań (27 978)  (17 346) 

Zmiana stanu biernych rozliczeń międzyokresowych  (17 167)  (14 099) 

(Zyski)/straty z tytułu nabycia/zbycia spółki zależnej 159   3 309  

Inne korekty  323   (409) 

Przepływy środków pieniężnych brutto 38 129  19 637  

 

Podatek dochodowy zapłacony (13 902)  (9 115) 

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 24 227  10 522  

 

Działalność inwestycyjna    

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości 
niematerialnych  14 885  1 861  

Wypływy netto ze sprzedaży jednostek zależnych, stowarzyszonych i 
współkontrolowanych  (13) -  

Dywidendy otrzymane -  360  

Spłata udzielonych pożyczek 1 000  3 600  

Wpływy z tytułu odsetek 836  674  

Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych 92 863  75 734  

Pozostałe wpływy (1) -  10 645  
Wydatki inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne  (30 297) (38 128) 

Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych, stowarzyszonych i 
współkontrolowanych -  (6 204) 

Nabycie krótkoterminowych papierów wartościowych (42 000) (63 000) 

Udzielone pożyczki (124) -  

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 37 150  (14 458) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

GRUPA AGORA 
Skrócone półroczne  skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2017 r. oraz za 6 miesięcy zakończone  
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Sześć miesięcy 
zakończone  

 Sześć miesięcy 
zakończone  

30 czerwca 2017 
niebadane 

30 czerwca 2016 
niebadane 

Działalność finansowa 
    

Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek 27 972  32 943  

Pozostałe wpływy 80  234  

Nabycie udziałów niekontrolujących (3 183) (162) 

Dywidendy wypłacone udziałowcom niekontrolującym (1 866) (852) 

Spłata kredytów i pożyczek (37 867) (17 255) 

Wydatki z tytułu cash poolingu (9 804) -  

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (8 457) (9 691) 

Odsetki zapłacone (1 767) (2 011) 

Pozostałe (329) (350) 

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej (35 221) 2 856  

     

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 26 156  (1 080) 

 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty    

Na początek okresu obrotowego 50 197  31 163  

Na koniec okresu obrotowego 76 353  30 083  

 
 
 
 
(1) pozostałe wpływy w 2016 r. dotyczyły środków pieniężnych związanych z zapisem na akcje spółki Stopklatka S.A. , 

które zostały Spółce zwrócone w dniu 21 stycznia 2016 r. 

 

Załączone noty stanowią integralną część niniejszego skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego. 
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NOTY DO SKRÓCONEGO PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO NA 30 CZERWCA 2017 R. ORAZ ZA SZEŚĆ MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 
30 CZERWCA 2017 R. 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

Podstawowym przedmiotem działalności Agory S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 („Spółka”), jest 
działalność wydawnicza (obejmująca Gazetę Wyborczą, czasopisma, wydawnictwa periodyczne oraz książkowe) oraz 
działalność internetowa. Grupa Agora („Grupa”) angażuje się również w projekty z zakresu koprodukcji i produkcji 
filmowej. Ponadto, Grupa jest obecna w segmencie kin poprzez spółkę zależną Helios S.A. oraz w segmencie reklamy 
zewnętrznej poprzez spółkę zależną AMS S.A. Dodatkowo, Grupa kontroluje 4 spółki radiowe oraz prowadzi 
działalność poligraficzną w drukarniach należących bezpośrednio do Spółki i spółki zależnej Agora Poligrafia Sp. z o.o. 
Grupa jest obecna także w segmencie telewizyjnym poprzez udziały w spółce Stopklatka S.A oraz spółce Green 
Content Sp. z o.o., która w dniu 2 grudnia 2016 r. rozpoczęła nadawanie programu telewizyjnego METRO.  

Na dzień 30 czerwca 2017 r. grupę kapitałową Agory stanowiły: spółka dominująca Agora S.A. oraz 15 spółek 
zależnych. Dodatkowo Grupa posiada udziały w 3 spółkach współkontrolowanych: Green Content Sp. z o.o., Stopklatka 
S.A. i Online Technologies HR Sp. z o.o. oraz w 2 spółkach stowarzyszonych: Instytut Badań Outdooru IBO Sp. z o.o. 
oraz Hash.fm Sp. z o.o. 

Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane na dzień oraz za sześć miesięcy 
zakończone 30 czerwca 2017 r., z danymi porównawczymi na dzień 31 grudnia 2016 r. i za sześć miesięcy zakończone 
30 czerwca 2016 r.  

Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Agory 
S.A. w dniu 11 sierpnia 2017 r. 

2. PODSTAWA SPORZĄDZENIA SKRÓCONEGO PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  

Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 30 czerwca 2017 r. oraz za sześć miesięcy 
zakończone 30 czerwca 2017 r. nie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. Skonsolidowane sprawozdanie 
finansowego na dzień 31 grudnia 2016 r. oraz za dwanaście miesięcy zakończone 31 grudnia 2016 r. podlegało badaniu 
przez biegłego rewidenta, który wydał opinię niezmodyfikowaną.  

Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane według Międzynarodowego 
Standardu Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” zgodnie z art. 55 ust. 5 ustawy o 
rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późniejszymi zmianami) i wydanych na jej podstawie przepisów 
wykonawczych oraz 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. z 2014 r., poz. 133 z późniejszymi zmianami).  

Przygotowując skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, Grupa stosowała te same zasady 
rachunkowości, co opisane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na 31 grudnia 2016 r. Skrócone półroczne 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2017 r. powinno być czytane razem ze zbadanym 
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym na 31 grudnia 2016 r. 
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3. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK  

Na podstawie Umowy o Limit Kredytowy („Umowa”) zawartej z bankiem DNB Bank Polska S. A. w dniu 25 maja 2017 r. 
Agora S.A. otrzymała kredyt nieodnawialny w wysokości 25 000 tys. zł przeznaczony na spłatę zadłużenia z tytułu 
kredytu terminowego w Banku Polska Kasa Opieki S.A., który podlega spłacie w 12 ratach kwartalnych począwszy od 
1 lipca 2018 r. Ponadto, Spółka dysponuje otwartym limitem kredytowym w rachunku bieżącym do kwoty 75 000 tys. 
zł („Overdraft 1”), który może być wykorzystany w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy m.in. w celu 
finansowania bądź refinansowania akwizycji, wydatków inwestycyjnych oraz kapitału obrotowego i po upływie 12 
miesięcy od dnia zawarcia Umowy podlega automatycznej konwersji na kredyt nieodnawialny spłacany w ratach 
kwartalnych. Spółka dysponuje również otwartym limitem kredytowym w rachunku bieżącym do kwoty 35 000 tys. zł 
(„Overdraft 2”), który może być wykorzystany w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy w celu finansowania 
kapitału obrotowego oraz innych celów korporacyjnych Spółki m.in. w systemie cash poolingu. 
 
Na dzień 30 czerwca 2017 r. Spółka spłaciła w całości zadłużenie z tytułu kredytu terminowego w Banku Polska Kasa 
Opieki S.A. w wysokości 25 000 tys. zł. Jednocześnie, Spółka posiada zadłużenie z tytułu wykorzystanego kredytu 
nieodnawialnego w wysokości 25 000 tys. zł w banku DNB Bank Polska S. A. oraz zobowiązania z tytułu leasingu 
finansowego w wysokości 204 tys. zł. Ponadto, na dzień 30 czerwca 2017 r., spółka AMS S.A. posiadała zadłużenie z 
tytułu kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 1 159 tys. zł. 
 
Na dzień 30 czerwca 2017 r., zadłużenie zewnętrzne spółki Helios S.A. z tytułu kredytów bankowych i zobowiązań z 
tytułu leasingu finansowego wynosiło 66 320 tys. zł i składały się na nie: 

- kredyty bankowe w łącznej wysokości 28 227 tys. zł (z tego 18 232 tys. zł jest prezentowane w zobowiązaniach 
długoterminowych),  
- zobowiązania z tytułu leasingu finansowego w wysokości 38 093 tys. zł (z tego 24 877 tys. zł jest prezentowane w 
zobowiązaniach długoterminowych) – dotyczą one głównie wyposażenia kin oraz samochodów. 
 

4. PRZYCHODY I INFORMACJE O SEGMENTACH OPERACYJNYCH 

Zgodnie z MSSF 8 Segmenty operacyjne w niniejszym skróconym półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym ujmowane są informacje o segmentach w oparciu o elementy składowe Grupy, które zarządzający 
monitorują w zakresie podejmowania decyzji operacyjnych. Segmenty operacyjne to elementy składowe Grupy, dla 
których dostępna jest oddzielna informacja finansowa, regularnie oceniana przez osoby podejmujące kluczowe 
decyzje odnośnie alokacji zasobów i oceniające działalność Grupy. 

Dla celów zarządczych, Grupa została podzielona na segmenty w oparciu o wytwarzane produkty i świadczone usługi.   

Działalność Grupy podzielona jest na sześć głównych segmentów sprawozdawczych. Są to:  

1) segment Film i Książka obejmuje działalność Grupy w zakresie zarządzania obiektami kinowymi w ramach spółki 
Helios S.A. oraz dystrybucji i produkcji filmów w ramach Next Film Sp. z o.o. oraz Next Script Sp. z o.o., jak również 
działalność pionu Projektów Specjalnych Agory S.A. (m.in.  Wydawnictwo Agora oraz produkcja filmowa do 31 marca 
2017 r.), 

2) segment Prasa obejmuje działalność Grupy dotyczącą wydawania dziennika Gazeta Wyborcza (do połowy 
października 2016 r. wydawany był również bezpłatny dziennik Metrocafe.pl) oraz wydawania czasopism w ramach 
pionu Czasopisma, 

3) segment Reklama Zewnętrzna obejmuje działalność spółek grupy AMS, które oferują usługi reklamowe na różnego 
rodzaju nośnikach reklamy zewnętrznej,  

4) segment Internet obejmuje funkcjonowanie Grupy w zakresie oferowania produktów i usług internetowych oraz 
multimedialnych, na co składa się działalność pionu Internet Agory S.A., Trader.com (Polska) Sp. z o.o., Yieldbird Sp. z 
o.o., Sir Local Sp. z o.o. (do 31 marca 2017 r.), GoldenLine Sp. z o.o. oraz Optimizers Sp. z o.o. 

5) segment Radio obejmuje działalność Grupy w zakresie funkcjonowania radiostacji lokalnych oraz 
ponadregionalnego Radia TOK FM, w jego skład wchodzi również pion Radio w Agorze S.A., 

6) segment Druk obejmuje funkcjonowanie Grupy w zakresie działalności poligraficznej prowadzonej przez pion Druku 
Agory S.A. i spółkę Agora Poligrafia Sp. z o.o. 
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Zasady rachunkowości segmentów operacyjnych są takie same jak zasady rachunkowości Grupy Agora, poza 
kwestiami opisanymi poniżej.  

Dla celów zarządczych dane dla danego segmentu są konsolidowane pro-forma. Zarząd monitoruje oddzielnie wyniki 
operacyjne segmentów w celu podejmowania decyzji dotyczących alokacji zasobów, oceny skutków tej alokacji oraz 
wyników działalności. Koszty operacyjne segmentu Prasa związane z produkcją Gazety Wyborczej rozliczane są na 
zasadzie alokacji kosztów z segmentu Druk. Począwszy od pierwszego kwartału 2017 r. koszty produkcji są rozliczane 
poprzez alokację kosztów usług druku według cennika ustalonego na zasadach rynkowych. W latach ubiegłych koszty 
produkcji były rozliczane poprzez alokację kosztów bezpośrednich i pośrednich (w tym kosztów amortyzacji) 
związanych z produkcją. Prezentacja danych porównawczych za analogiczne okresy została odpowiednio 
przekształcona. Ocena działalności poszczególnych segmentów jest dokonywana do poziomu zysku/straty na 
działalności operacyjnej. 

Wyniki operacyjne poszczególnych segmentów nie zawierają: 
a) przychodów i pełnych kosztów promocji realizowanej bez wcześniejszej rezerwacji pomiędzy segmentami 

Grupy Agora; jedyne koszty, które są prezentowane to bezpośrednie koszty zmienne kampanii na nośnikach 
reklamy zewnętrznej - są one alokowane z segmentu Reklama Zewnętrzna do pozostałych segmentów,  

b) amortyzacji konsolidacyjnej (opis poniżej). 

Finansowanie Grupy (łącznie z kosztami i przychodami finansowymi) oraz podatek dochodowy są monitorowane na 
poziomie Grupy i nie podlegają alokacji. Ceny transakcyjne stosowane przy transakcjach pomiędzy segmentami 
operacyjnymi są ustalane na zasadach rynkowych, podobnie jak przy transakcjach ze stronami niepowiązanymi. 

Pozycje uzgadniające zawierają dane nieujęte w poszczególnych segmentach, m.in. pozostałe przychody i koszty 
pionów wspomagających (scentralizowane funkcje technologiczne, administracyjno-finansowe, zarządzania zasobami 
ludzkimi itp.) i Zarządu Agory S.A., a także Agorę TC Sp. z o.o., wyłączenia konsolidacyjne oraz inne korekty 
uzgadniające dane prezentowane w raportach zarządczych do skonsolidowanych danych finansowych Grupy. W 
przypadku inwestycji w spółki wyceniane metodą praw własności pozycje uzgadniające obejmują inwestycję w spółkę 
Stopklatka S.A. oraz w spółkę Green Content Sp. z o.o.  

Amortyzacja operacyjna obejmuje amortyzację wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 
przypisanych bezpośrednio do danego segmentu. Amortyzacja konsolidacyjna obejmuje korekty konsolidacyjne 
dotyczące m.in. wartości niematerialnych oraz zwiększeń rzeczowych aktywów trwałych rozpoznanych bezpośrednio 
na konsolidacji.  

Odpisy aktualizujące oraz odwrócenie odpisów aktualizujących dotyczą odpisów prezentowanych w pozostałych 
kosztach i przychodach operacyjnych. 

Wartość inwestycji w spółki stowarzyszone i współkontrolowane wyceniane metodą praw własności obejmuje wartość 
zakupionych udziałów skorygowaną o udział w wynikach netto tych spółek ustalony metodą praw własności. 
Prezentowane dane za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2017 r. i 30 czerwca 2016 r. dotyczą Online Technologies 
HR Sp. z o.o., Instytut Badań Outdooru IBO Sp. z o.o., Stopklatka S.A., Hash.fm Sp. z o.o. oraz Green Content Sp. z o.o. 
(od 1 grudnia 2016 r.). 

Nakłady inwestycyjne to wydatki określone na podstawie zaksięgowanych w danym okresie sprawozdawczym faktur 
dotyczących zakupu rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych. W przypadku segmentu Film i Książka 
kwota nakładów inwestycyjnych nie zawiera wydatków poniesionych na wyposażenie kin w zakresie, w jakim są one 
odsprzedawane właścicielom nieruchomości, w których zlokalizowano kina. 

Grupa nie raportuje segmentów w ujęciu geograficznym, gdyż prowadzi działalność głównie na terenie Polski. 
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4. PRZYCHODY I INFORMACJE O SEGMENTACH OPERACYJNYCH (C.D.) 
 
 

Sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2017 r. 

Film i książka 

 

Prasa  

 
Reklama 

zewnętrzna Internet 

 

Radio 

 

Druk 

 
Pozycje 

uzgadniające 

 

Razem 

Sprzedaż klientom 
zewnętrznym 197 820  112 751  79 418  76 758  51 743  61 851  3 342  583 683  

Sprzedaż do innych segmentów (2) 8 023  4 722  1 066  2 546  1 948  799  (19 104) -  

Przychody ogółem 205 843  117 473  80 484  79 304  53 691  62 650  (15 762) 583 683  

Koszty ogółem (1), (2), (3) (187 131) (112 949) (62 683) (72 425) (48 582) (66 332) (23 233) (573 335) 

Zysk / (strata) operacyjny (a) (1) 18 712  4 524  17 801  6 879  5 109  (3 682) (38 995) 10 348  

Koszty i przychody finansowe (1 041) (1 041) 

Udział w zyskach/(stratach) netto 
jednostek wycenianych metodą praw 
własności (3) -  -  -  66  -  -  (3 723) (3 657) 

Podatek dochodowy (11 044) (11 044) 

Strata netto (5 394) 

 
(1) na poziomie segmentów nie zawiera amortyzacji konsolidacyjnej, która jest uwzględniona w pozycjach uzgadniających; 
(2) podane kwoty nie zawierają przychodów i pełnych kosztów promocji realizowanej bez wcześniejszej rezerwacji pomiędzy segmentami Grupy Agora; jedyne koszty, które są 
prezentowane to bezpośrednie koszty zmienne kampanii na nośnikach reklamy zewnętrznej - są one alokowane z segmentu Reklama Zewnętrzna do pozostałych segmentów; 
(3) pozycje uzgadniające zawierają dane nieujęte w poszczególnych segmentach, m.in. koszty operacyjne oraz wynik na pozostałej działalności operacyjnej pionów wspomagających 
(scentralizowane funkcje technologiczne, administracyjno-finansowe, zarządzania zasobami ludzkimi itp.) oraz Zarządu Agory S.A. i Agorę TC Sp. z o.o. (44 420 tys. zł), wyłączenia 
konsolidacyjne oraz inne korekty uzgadniające dane prezentowane w raportach zarządczych do skonsolidowanych danych finansowych Grupy Agora. W przypadku inwestycji w spółki 
wyceniane metodą praw własności pozycje uzgadniające obejmują inwestycję w spółkę Stopklatka S.A. oraz w spółkę Green Content Sp. z o.o. 
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4. PRZYCHODY I INFORMACJE O SEGMENTACH OPERACYJNYCH (C.D.) 
 
 
 

Sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2017 r. 

Film i książka  

 

Prasa  

 Reklama 

zewnętrzna Internet 

 

Radio 

 

Druk 

 Pozycje 

uzgadniające 

 

Razem 

Amortyzacja operacyjna (16 282) (937) (8 526) (2 307) (1 716) (10 810) (7 878) (48 456) 

Amortyzacja konsolidacyjna (1) (259) -  -  (1 368) -  -  127  (1 500) 

Odpisy aktualizujące  (418) (445) (634) (434) (259) (39) (294) (2 523) 

Odwrócenie odpisów aktualizujących 306  144  488  506  160  197  1  1 802  

Nakłady inwestycyjne (2) 5 594  352  6 269  2 002  860  1 105  2 719  18 901  

Stan na 30 czerwca 2017 r. 

Film i książka Prasa  

Reklama 

zewnętrzna Internet Radio Druk 

Pozycje 

uzgadniające 

(3) Razem 

Rzeczowe aktywa trwałe i wartości 
niematerialne 267 683  71 770  271 367  65 796  80 930  147 938  160 170  1 065 654  

Inwestycje w spółki stowarzyszone i 
współkontrolowane wyceniane 
metodą praw własności -  -  -  1 908  -  -  15 852  17 760  

 
 
(1) nie jest uwzględniona na poziomie zysku / (straty) operacyjnej poszczególnych segmentów; 
(2) na podstawie zaksięgowanych w danym okresie faktur; 
(3) pozycje uzgadniające zawierają głównie wartość siedziby Spółki (106 412 tys. zł) oraz pozostałe rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne pionów wspomagających Agory S.A. i 
Agory TC Sp. z o.o., nieujęte w poszczególnych segmentach oraz korekty konsolidacyjne. W przypadku inwestycji w spółki wyceniane metodą praw własności pozycje uzgadniające 
obejmują inwestycję w spółkę Stopklatka S.A. oraz w spółkę Green Content Sp. z o.o. 
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4. PRZYCHODY I INFORMACJE O SEGMENTACH OPERACYJNYCH (C.D.) 
 

Sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2016 r. 

Film i książka 

 

Prasa 

 
Reklama 

zewnętrzna Internet 

 

Radio 

 

Druk 

 
Pozycje 

uzgadniające 

 

Razem 

Sprzedaż klientom 
zewnętrznym  160 808  130 802  80 502  77 332  52 370  79 758  3 163  584 735  

Sprzedaż do innych segmentów (2) 8 257  4 905  907  2 500  2 639  794  (20 002) -  

Przychody ogółem 169 065  135 707  81 409  79 832  55 009  80 552  (16 839) 584 735  

Koszty ogółem (1), (2), (3) (158 688) (135 732) (67 160) (70 194) (47 960) (83 537) (19 788) (583 059) 

Zysk / (strata) operacyjny (a) (1) 10 377  (25) 14 249  9 638  7 049  (2 985) (36 627) 1 676  

Koszty i przychody finansowe (5 579) (5 579) 

Udział w zyskach/(stratach) netto 
jednostek wycenianych metodą praw 
własności (3) -  93  (144) (51) 

Podatek dochodowy (7 163) (7 163) 

Strata netto (11 117) 

 
 
(1) na poziomie segmentów nie zawiera amortyzacji konsolidacyjnej, która jest uwzględniona w pozycjach uzgadniających; 
(2) podane kwoty nie zawierają przychodów i pełnych kosztów promocji realizowanej bez wcześniejszej rezerwacji pomiędzy segmentami Grupy Agora; jedyne koszty, które są 
prezentowane to bezpośrednie koszty zmienne kampanii na nośnikach reklamy zewnętrznej - są one alokowane z segmentu Reklama Zewnętrzna do pozostałych segmentów; 
(3) pozycje uzgadniające zawierają dane nieujęte w poszczególnych segmentach, m.in. koszty operacyjne oraz wynik na pozostałej działalności operacyjnej pionów wspomagających 
(scentralizowane funkcje technologiczne, administracyjno-finansowe, zarządzania zasobami ludzkimi itp.) oraz Zarządu Agory S.A. i Agorę TC Sp. z o.o. (43 463 tys. zł), wyłączenia 
konsolidacyjne oraz inne korekty uzgadniające dane prezentowane w raportach zarządczych do skonsolidowanych danych finansowych Grupy Agora. W przypadku inwestycji w spółki 
wyceniane metodą praw własności pozycje uzgadniające obejmują inwestycję w spółkę Stopklatka S.A. 
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4. PRZYCHODY I INFORMACJE O SEGMENTACH OPERACYJNYCH (C.D.) 
 
 

Sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2016 r. 

Film i 

książka (3) 

 

Prasa 

 Reklama 

zewnętrzna Internet 

 

Radio 

 

Druk 

 Pozycje 

uzgadniające 

 

Razem 

Amortyzacja operacyjna (15 226) (998) (7 762) (2 512) (1 539) (11 697) (7 947) (47 681) 
Amortyzacja konsolidacyjna (1) (259) -  -  (1 368) -  -  127  (1 500) 

Odpisy aktualizujące  (244) (686) (282) (469) (426) (127) (218) (2 452) 

Odwrócenie odpisów aktualizujących 8  412  133  89  114  39  8  803  

Nakłady inwestycyjne (2) 15 533  766  7 162  3 549  1 223  982  3 248  32 463  

Stan na 30 czerwca 2016 r. 

Film i 

książka  

 

Prasa 

 

Reklama 

zewnętrzna Internet 

 

Radio 

 

Druk 

Pozycje 

uzgadniające 

(4) Razem 

Rzeczowe aktywa trwałe i wartości 
niematerialne 279 484  72 400  268 029  69 402  80 956  165 563  186 545  1 122 379  

Inwestycje w spółki stowarzyszone i 
współkontrolowane wyceniane 
metodą praw własności -  -  -  1 703  -  -  6 527  8 230  

 
 
(1) nie jest uwzględniona na poziomie zysku / (straty) operacyjnej poszczególnych segmentów; 
(2) na podstawie zaksięgowanych w danym okresie faktur; 
(3) kwota nakładów inwestycyjnych zawiera również wartość rzeczowych aktywów trwałych w leasingu w kwocie 6 527 tys. zł. 
(4) pozycje uzgadniające zawierają głównie wartość siedziby Spółki (111 635 tys. zł) oraz pozostałe rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne pionów wspomagających Agory S.A. i 
Agory TC Sp. z o.o., nieujęte w poszczególnych segmentach oraz korekty konsolidacyjne. W przypadku inwestycji w spółki wyceniane metodą praw własności pozycje uzgadniające 
obejmują inwestycję w spółkę Stopklatka S.A. 
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5. PLANY MOTYWACYJNE OPARTE O INSTRUMENTY FINANSOWE  

Plan Motywacyjny na lata 2016-2017 

Począwszy od drugiego kwartału 2016 r. członkowie Zarządu uczestniczą w programie motywacyjnym („Plan 
Motywacyjny”) uprawniającym do otrzymania Premii Rocznej składającej się z dwóch komponentów, których 
podstawowy opis został przedstawiony poniżej: 

(i)    stopień realizacji celu odnoszącego się do wyniku EBITDA Grupy Agora („Cel EBITDA”). Cel EBITDA określony został 
jako wartość wyniku EBITDA (stanowiącego sumę zysku/straty z działalności operacyjnej i amortyzacji) do 
osiągnięcia w danym roku obrotowym ustalona przez Radę Nadzorczą. Wartość potencjalnej premii w tym 
elemencie Planu Motywacyjnego jest zależna od stopnia realizacji Celu EBITDA i będzie określona w oparciu o 
zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Agora za dany rok obrotowy; 

(ii)  stopień aprecjacji ceny giełdowej akcji Spółki („Cel Wzrostu Wartości Akcji”). Wartość potencjalnej premii w tym 
elemencie Planu Motywacyjnego jest zależna od stopnia aprecjacji kursu akcji w przyszłości. Stopień aprecjacji 
kursu akcji wyliczany jest jako różnica między średnią kursu akcji Spółki w pierwszym kwartale roku obrotowego 
następującego po roku obrotowym, za który premia jest obliczana („Średnia Cena Akcji IQ”) a średnią z kursów 
akcji Spółki w czwartym kwartale poprzedniego roku obrotowego w stosunku do roku obrotowego, za który 
premia jest obliczana („Średnia Cena Akcji IVQ”).  W przypadku gdyby Średnia Cena Akcji IQ była niższa niż Średnia 
Cena Akcji IVQ, Cel Wzrostu Wartości Akcji uznaje się za niezrealizowany i premia w tym elemencie Planu 
Motywacyjnego nie zostanie przyznana. 

Przyznanie premii z Planu Motywacyjnego uzależnione jest również od spełnienia warunku o charakterze 
nierynkowym, polegającego na pozostawaniu uprawnionego pracownika w Zarządzie Spółki w okresie obrotowym, 
którego premia dotyczy. 

Zasady, cele, korekty i warunki rozliczenia nowego Planu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki zostały 
określone w uchwale Rady Nadzorczej. 

Na dzień 30 czerwca 2017 r., wartość rezerwy na premię z tytułu realizacji Celu EBITDA została oszacowana w oparciu 
o najlepszy szacunek przewidywanej wartości realizacji Celu EBITDA w 2017 r. i odniesiona w rachunek zysków i strat 
proporcjonalnie do upływu czasu przypadającego do dnia bilansowego. 

Na dzień 30 czerwca 2017 r., wartość rezerwy na premię z tytułu realizacji Celu Wzrostu Wartości Akcji została 
oszacowana przy wykorzystaniu modelu dwumianowego (model Cox, Ross, Rubinstein), biorącego pod uwagę m.in.: 
bieżącą wysokość kursu akcji Spółki (na dzień bilansowy, którego dotyczy sprawozdanie finansowe) oraz zmienność 
kursu akcji Spółki z okresu 12 miesięcy poprzedzających dzień bilansowy, na który jest sporządzane sprawozdanie 
finansowe. Wartość ta została odniesiona w rachunek zysków i strat proporcjonalnie do okresu rozliczenia tego 
elementu Planu Motywacyjnego.  

Podstawowe parametry modelu dwumianowego służącego kalkulacji wartości godziwej potencjalnej premii z tytułu 
realizacji Celu Wzrostu Wartości Akcji zostały przedstawione w tabeli poniżej: 

 

kurs akcji Agory S.A. na dzień bilansowy, którego dotyczy sprawozdanie 
finansowe 

zł 14,92 

zmienność kursu akcji Agory S.A. w okresie ostatnich dwunastu miesięcy % 28,34 

Średnia Cena Akcji IVQ zł 11,13 

stopa wolna od ryzyka % 
1,22-1,75 

 (w terminach zapadalności) 
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Wpływ Planu Motywacyjnego na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Agora przedstawiono w tabeli 

poniżej: 

  
Sześć 

miesięcy 
zakończone  
30 czerwca 

2017 

Sześć 
miesięcy 

zakończone  
30 czerwca 

2016 

Rachunek zysków i strat - zwiększenie kosztów wynagrodzeń i świadczeń 
na rzecz pracowników 

 

1 790  

 

642  

Rachunek zysków i strat – podatek odroczony   (340)  (122) 

Zobowiązania: rozliczenia międzyokresowe - stan na koniec okresu 751   642  

Aktywo z tytułu podatku odroczonego - stan na koniec okresu 143   122  

 

 
 

Łączny koszt Planu Motywacyjnego związany z udziałem w tym programie członków Zarządu Agory S.A.: 

 
 

Sześć 
miesięcy 

zakończone  
30 czerwca 

2017 

Sześć 
miesięcy 

zakończone  
30 czerwca 

2016 

Bartosz Hojka 672  225  

Grzegorz Kossakowski 364  139  

Tomasz Jagiełło 364  139  

Agnieszka Sadowska (1) 156  -  

Robert Musiał (2) 234  139  

 
1 790  

 
642  

 

(1) Agnieszka Sadowska pełni funkcję członka Zarządu Spółki od dnia 1 marca 2017 r. 

(2) Robert Musiał pełnił funkcję członka Zarządu Spółki do dnia 28 lutego 2017 r. 

 

 

6. ZMIANY REZERW I ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚCI AKTYWÓW  

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. zmianie uległy salda odpisów aktualizujących składniki 
majątkowe o następujące kwoty:  
- odpisy na należności: spadek o 1 518 tys. zł,  
-  odpisy na zapasy: wzrost o 553 tys. zł, 
- odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych: spadek o 58 tys. zł. 
 
Ponadto w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. zmieniono salda następujących rezerw: 
- zmniejszono rezerwę na koszty związane z umowami rodzącymi obciążenia 116 tys. zł, 
- zmniejszono rezerwę na sprawy sporne i pozostałe o  22 tys. zł, 
- zwiększono rezerwę na odprawy emerytalne o 99 tys. zł, 
-   wykorzystano rezerwę na koszty związane ze zwolnieniem grupowym w wysokości 5 537 tys. zł. 
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7. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE, UDZIELONE PORĘCZENIA I INNE ZABEZPIECZENIA  

Na dzień 30 czerwca 2017 r. stan zobowiązań warunkowych, udzielonych poręczeń i innych zabezpieczeń, z których nie 
powstaną zobowiązania inne niż wymienione poniżej, przedstawiał się następująco: 

 
Kwota 

Beneficjent  Dłużnik  Okres 

ważności 

 30 czerwca 
2017 

 31 grudnia 
2016 

 Zakres 

zabezpieczenia 

          

Poręczenia udzielone przez Agora S.A. 

Bank Pekao S.A.  Pracownicy Agory  01.07.2017 - 
05.07.2020                                                                                                                      

 309   307   kredyty na zakup 
sprzętu 

fotograficznego 

Bank Pekao S.A. 
 Optimizers Sp. z 

o.o. 
 

31.07.2020 
 

375  
 

375  
 

karty kredytowe 

Bank Pekao S.A. 
 Green Content 

Sp. z o.o. 
 

31.07.2020 
 

375  
 

375  
 

karty kredytowe 

Poręczenia udzielone przez Adpol Sp. z o.o. 

mBank S.A.  AMS S.A.  2.03.2020 - 
24.04.2020 

 32 400   32 400   gwarancje bankowe 
dotyczące umowy na 

budowę wiat 
przystankowych w 

Warszawie 
Weksle wystawione przez AMS S.A. i Adpol Sp. z o.o. 

Gmina Miasto 
Szczecin 

 AMS S.A.  czas 
nieokreślony 

 90   90   umowy czynszu pod 
nośniki reklamowe 

mBank S.A.  AMS S.A.  30.11.2017 - 
31.12.2018 

 149   1 844   wierzytelności banku 
z tytułu gwarancji 

bankowych 
Zarząd Dróg 

Miejskich Warszawa  
 Adpol Sp. z o.o.  01.01.2022  200   200   umowa dot. budowy 

i eksploatacji 
obiektów MSI  

Łączna wartość istniejących zobowiązań warunkowych, udzielonych poręczeń i innych zabezpieczeń jest mniejsza od 
równowartości 10% kapitałów własnych. 

Dodatkowo, Helios S.A. wystawił weksle in blanco jako zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umów kredytowych i 
leasingów finansowych oraz gwarancji czynszowych. 

Ponadto, spółka AMS S.A. złożyła w banku kaucje pieniężne stanowiące zabezpieczenie gwarancji bankowych 
udzielonych w związku z realizacją umowy koncesji na budowę i modernizację wiat przystankowych w Warszawie. 
Należność z tytułu tych kaucji na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 21,6 mln zł (z tego 10,8 mln zł jest prezentowane w 
należnościach długoterminowych). 

Informacja na temat zobowiązań warunkowych dotyczących spraw spornych została zawarta w nocie 8. 
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8. INFORMACJA O SPRAWACH SPORNYCH   

Na dzień 30 czerwca 2017 r. Grupa nie była stroną postępowań, przed sądem lub innym organem, o zobowiązania 
lub wierzytelności o łącznej wartości co najmniej 10% kapitałów własnych. Wartość rezerwy na sprawy sporne na 
dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 132 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2016 r.: 154 tys. zł). 

Dodatkowo, na dzień 30 czerwca 2017 r. spółki Grupy są stronami sądowych spraw spornych o łącznej wartości 2 510 
tys. zł (na dzień 31 grudnia 2016 r.: 3 080 tys. zł), w przypadku których Zarząd ocenia prawdopodobieństwo przegranej 
jako mniejsze niż 50%. Stanowią one zobowiązania warunkowe. 

9. SEZONOWOŚĆ  

Przychody z działalności reklamowej charakteryzują się sezonowością, w ten sposób, że przychody w pierwszym 
i trzecim kwartale są zwykle niższe niż w drugim i czwartym kwartale danego roku.  

Przychody z działalności kinowej charakteryzują się sezonowością, w ten sposób, że przychody w drugim i trzecim 
kwartale są zwykle niższe niż w pierwszym i czwartym kwartale danego roku.  

10. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI  

(a) wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej 

Wynagrodzenia wypłacone przez Agorę S.A. członkom Zarządu wynosiły 3 162 tys. zł (sześć miesięcy zakończone 30 
czerwca 2016 r.: 7 452 tys. zł). Kwoty obejmują wynagrodzenia wypłacone w okresie pełnienia funkcji członka Zarządu. 

Wynagrodzenia wypłacone przez Agorę S.A. członkom Rady Nadzorczej wynosiły 234 tys. zł (sześć miesięcy 
zakończone 30 czerwca 2016 r.: 231 tys. zł). 

(b) spółki powiązane z Grupą Agora (nie objęte konsolidacją metodą pełną) 

Nie było istotnych transakcji i sald w stosunku do spółek powiązanych innych niż wskazane poniżej: 

 

  Sześć 
miesięcy 

zakończone 
30 czerwca 

2017 

Sześć 
miesięcy 

zakończone 
30 czerwca 

2016 

 Jednostki współkontrolowane       

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 363  433  

Zakupy dóbr i usług (520) (280) 

Przychody finansowe z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych 26  47  

Koszty finansowe (29) -  

  
 Jednostki stowarzyszone    

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 11  16  

Zakupy dóbr i usług (30) (41) 

Przychody finansowe z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych 61  55  

Przychody z tytułu dywidend -  360  

  
 Znaczący inwestor    
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 31  32  

Pozostałe przychody operacyjne 95  86  
 



 
 
 
 

 
[ w w w . a g o r a . p l ]  Strona 21 

GRUPA AGORA 
Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2017 r. oraz za 6 miesięcy zakończone  

30 czerwca 2017  r. (wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)  

 

 

 
 

30 czerwca 
2017 

31 grudnia 
2016 

 Jednostki współkontrolowane      

Udziały lub akcje 16 778  20 487   

Należności krótkoterminowe 484  895  

Zobowiązania krótkoterminowe 199  314  

Zobowiązania z tytułu cash poolingu -  9 818  

Pożyczki udzielone 1 006  2 066  

  
 Jednostki stowarzyszone    

Udziały lub akcje 982  930  

Należności krótkoterminowe 23  21  

Zobowiązania krótkoterminowe -  1  

Pożyczki udzielone 4 148  3 963  

  
 Znaczący inwestor    

Należności krótkoterminowe -  5  
 

Powyższe transakcje pomiędzy podmiotami Grupy są transakcjami typowymi.  
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11. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ  

Wykaz spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej: 

 

  % posiadanych akcji / udziałów 
(efektywnie) 

  
30 czerwca  

2017 
31 grudnia  

2016 

 Spółki zależne konsolidowane   
1 Agora Poligrafia Sp. z o.o., Tychy 100,0% 100,0% 
2 Agora TC Sp. z o.o., Warszawa 100,0% 100,0% 
3 AMS S.A., Warszawa  100,0% 100,0% 
4 Adpol Sp. z o.o., Warszawa (1) 100,0% 100,0% 
5 Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o. (GRA), Warszawa  100,0% 100,0% 
6 Doradztwo Mediowe Sp. z o.o., Warszawa (2) 100,0% 100,0% 
7 IM 40 Sp. z o.o., Warszawa (2) 72,0% 72,0% 
8 Inforadio Sp. z o.o., Warszawa (2) 66,1% 66,1% 
9 Helios S.A. , Łódź (5) 91,4% 88,9% 
10 Next Film Sp. z o.o., Łódź (3) 91,4% 88,9% 
11 Next Script Sp. z o.o. (dawniej Joy Media Sp. z o.o.), Warszawa (4), (6)  68,6% 100,0% 
12 Trader.com (Polska) Sp. z o.o., Warszawa 100,0% 100,0% 
13 Optimizers Sp. z o.o., Warszawa  100,0% 100,0% 
14 Yieldbird Sp. z o.o., Warszawa  84,3% 84,3% 
15 GoldenLine Sp. z o.o., Warszawa  92,7% 92,7% 
16 Sir Local Sp. z o.o., Warszawa (7) -  78,4% 
17 Sport4People Sp. z o.o. w likwidacji, Kraków (8) -  100,0% 
18 TV Zone Sp. z o.o., Warszawa (9) -  100,0% 
19 PTA Sp. z o.o., Warszawa (9) -  100,0% 
    

 
Jednostki współkontrolowane i stowarzyszone wyceniane metodą praw 

własności  
  

20 Green Content Sp. z o.o., Warszawa  51,1% 51,1% 
21 Stopklatka S.A., Warszawa 41,1% 41,1% 
22 Online Technologies HR Sp. z o.o., Szczecin  46,2% 46,2% 
23 Hash.fm Sp. z o.o., Warszawa  49,5% 49,5% 
24 Instytut Badań Outdooru IBO Sp. z o.o., Warszawa (1) 40,0% 40,0% 
    
 Spółki nie objęte konsolidacją i wyceną metodą praw własności   
25 Polskie Badania Internetu Sp. z o.o., Warszawa 15,8% 15,8% 
 

 

(1) pośrednio przez AMS S.A.; 

(2) pośrednio przez GRA Sp. z o.o.;  

(3) pośrednio przez Helios S.A; 

(4) pośrednio przez Next Film Sp. z o.o.; 

(5) nabycie akcji od akcjonariuszy niekontrolujących w ramach procedury odkupu akcji (nota 12); 

(6) nabycie udziałów przez Next Film Sp. z o.o. oraz objęcie nowych udziałów przez udziałowców niekontrolujących, 

ponadto, w dniu 29 maja 2017 r. została zarejestrowana zmiana nazwy z Joy Media Sp. z o.o. na Next Script Sp. z o.o.; 

(7) sprzedaż udziałów w spółce w dniu 21 kwietnia 2017 r.;  

(8) wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiło w dniu 16 lutego 2017 r. 

(9) połączenie spółek ze spółką Agora TC Sp. z o.o. w dniu 30 czerwca 2017 r. 
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12. POŁĄCZENIA, ZAKUP I SPRZEDAŻ JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH 

 

W dniu 2 marca 2017 r. Agora S.A. sprzedała spółce Agora TC Sp. z o.o. za kwotę 18 tys. zł udziały w spółkach: (i) 400 
udziałów w spółce Joy Media Sp. z o.o. o wartości nominalnej 20 tys. zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego tej 
spółki, (ii) 400 udziałów w spółce PTA Sp. z o.o. o wartości nominalnej 20 tys. zł, stanowiących 100% kapitału 
zakładowego tej spółki, (iii) 1 100 udziałów TV Zone Sp. z o.o. o wartości nominalnej 55 tys. zł, stanowiących 100% 
kapitału zakładowego tej spółki. Na skutek powyższej transakcji Agora TC Sp. z o.o. została jedynym wspólnikiem tych 
spółek. 
 
W dniu 13 marca 2017 r. Agora TC Sp. z o.o. sprzedała spółce Next Film Sp. z o.o. za kwotę 4 500 zł udziały w spółce 
Joy Media Sp. z o.o. o wartości nominalnej 20 tys. zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki. Na skutek 
powyższej transakcji Next Film Sp. z o.o. została jedynym wspólnikiem tej spółki. 
 

W dniu 13 kwietnia 2017 r. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Joy Media Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego spółki z kwoty 20 tys. zł do kwoty 240 tys. zł poprzez ustanowienie 4 400 nowych 
udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 220 tys. zł. Na skutek tej transakcji, Next Film 
Sp. z o.o. posiadała 4 800 udziałów w spółce Joy Media Sp. z o.o., stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki 
oraz dających prawo do 4 800 głosów stanowiących 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. W dniu 25 kwietnia 
2017 r. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki Joy Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podjęło uchwałę w 
sprawie kolejnego podwyższenia kapitału zakładowego spółki z kwoty 240 tys. zł do kwoty 320 tys. zł poprzez 
ustanowienie 1 600 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 80 tys. zł. 
Nowoutworzone udziały zostały objęte przez dwóch nowych wspólników, każdy po 800 udziałów. Powyższa zmiana 
została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego w dniu 29 maja 2017 r. W tym samym dniu Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę umowy spółki Joy Media Sp. z o.o. w 
zakresie zmiany firmy, pod którą spółka działa na Next Script Sp. z o.o. Next Film Sp. z o.o. obecnie posiada 4 800 
udziałów w kapitale zakładowym Next Script Sp. z o.o., stanowiących 75,0% kapitału zakładowego tej spółki oraz 
dających prawo do 4 800 głosów stanowiących 75,0% głosów na zgromadzeniu wspólników.  
 
W dniu 29 maja 2017 r. spółki Agora TC Sp. z o.o. („Spółka Przejmująca”), PTA Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana 1”), TV 
Zone Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana 2”) złożyły w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wnioski o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców w zakresie 
połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki 
Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą. W dniu 30 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował powyższą zmianę. 
 
 
� Sprzedaż udziałów w spółce zależnej Sir Local Sp. z o.o. 
 
W dniu 21 kwietnia 2017 r. Agora S.A. podpisała umowę sprzedaży 2 110 udziałów w kapitale zakładowym spółki Sir 
Local Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 105,5 tys. zł na rzecz mniejszościowego 
udziałowca tej spółki za kwotę 10 tys. zł. Przejście własności udziałów nastąpiło z dniem 24 kwietnia 2017 r. Na dzień 
publikacji niniejszego skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Agora S.A. nie posiada 
żadnych udziałów w spółce Sir Local Sp. z o.o. 
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Informacja dotycząca zbytych aktywów netto oraz ustalonego wyniku ze sprzedaży spółki została przedstawiona w 
tabeli poniżej: 
 

tys. zł 

Wartość 
bilansowa na 
dzień zbycia 

Aktywa 

Wartości niematerialne  (89) 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (47) 

Należności krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe (64) 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (23) 

(223) 

Zobowiązania  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 89  

Zbywane aktywa netto (134) 

Zapłata otrzymana w środkach pieniężnych 10  

Udziały niekontrolujące (35) 

Strata ze zbycia spółki zależnej* (159) 

 
* ujęta w pozostałych kosztach operacyjnych Grupy Agora. 
 
 
� Wezwanie do odkupu akcji w spółce zależnej  
 

W dniu 29 marca 2016 r. akcjonariusz mniejszościowy („Akcjonariusz Mniejszościowy”) Helios S.A. posiadający 320 400 
akcji tej spółki, stanowiących 2,77% kapitału zakładowego („Akcje”), skierował do Helios S.A. żądanie w trybie art. 
418(1) Kodeksu Spółek Handlowych (dalej "KSH") dotyczące zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy i 
umieszczenia w porządku obrad tego zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały o przymusowym odkupie Akcji 
(„Wezwanie”).  
 
Na skutek: (i) złożonego Wezwania, (ii) kolejnych żądań zgłoszonych w trybie art. 418(1) KSH przez Akcjonariusza 
Mniejszościowego oraz innych akcjonariuszy mniejszościowych Helios S.A., którzy nabyli część Akcji od Akcjonariusza 
Mniejszościowego oraz (iii) uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenia Helios S.A. z 10 maja 2016 r. oraz 13 czerwca 
2016 r. w Helios S.A. toczą się obecnie dwie procedury odkupu („sell out”) (na podstawie art. 418(1) KSH) oraz jedna 
procedura wykupu („squeeze out”)  (na podstawie art. 418 KSH), zmierzające do nabycia przez dwóch akcjonariuszy 
Helios S.A, w tym Agorę S.A., Akcji będących w posiadaniu Akcjonariusza Mniejszościowego oraz innych akcjonariuszy 
mniejszościowych.  
 

i. Odkup akcji (sell out) 

 
W ramach realizacji odkupu Akcji, do dnia 30 czerwca 2016 r. Agora S.A. przelała na rzecz Helios S.A. kwotę 2 938 tys. 
zł tytułem zapłaty ceny odkupu, obliczonej zgodnie z art. 418(1) § 6 KSH. Na dzień 31 grudnia 2016 r., Grupa Agora 
ujęła w swoim bilansie zobowiązanie do odkupu Akcji akcjonariuszy mniejszościowych Helios S.A. w łącznej kwocie 
3 185 tys. zł. Kwota ta obejmowała kwotę 2 938 tys. zł. przelaną przez Agorę S.A. na rzecz Helios S.A. (drugostronnie 
ujętą w kapitałach własnych Grupy w pozycji zyski/(straty) z lat ubiegłych i roku bieżącego) oraz łączną kwotę przelaną 
przez drugiego akcjonariusza Helios S.A. w ramach realizacji procedur odkupu.  
 
W wykonaniu procedury odkupu, w dniu 2 czerwca 2017 r. kwota w wysokości 3 171 tys. zł została przelana przez 
Helios S.A. na rzecz Akcjonariusza Mniejszościowego tytułem odkupu 318 930 akcji. Również w dniu 2 czerwca 2017 r. 
wykonano przekazy kwot w łącznej wysokości 14 tys. zł na rzecz pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych tytułem 
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odkupu łącznie 1 460 akcji. W wyniku tych transakcji Grupa wypełniła zobowiązanie do wykupu akcji, które było ujęte 
w bilansie Grupy.  
 
W wyniku powyższego Agora S.A. zwiększyła wielkość posiadanego pakietu akcji w spółce Helios S.A. z 10 277 800 akcji 
do 10 573 352 akcji tj. o 295 552 akcji. Agora S.A. posiada obecnie 91,44% akcji Helios S.A.. 
 
Akcjonariusze, których akcje są przedmiotem odkupu w procedurach odkupu, nie zgodzili się na cenę odkupu akcji 
wyliczoną zgodnie z treścią art. 418(1) § 6 KSH i na podstawie art. 418(1) § 7 KSH zawnioskowali do sądu rejestrowego 
o wyznaczenie biegłego rewidenta w celu ustalenia ceny odkupywanych akcji przez Sąd.  
 
Ostateczna wycena Akcji będących przedmiotem odkupów zostanie ustalona przez sąd rejestrowy właściwy dla 
siedziby Helios S.A. na podstawie opinii biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Helios S.A. 
Ewentualna zmiana wyceny będzie skutkowała korektą ceny odkupywanych akcji.  
 
Na dzień publikacji niniejszego raportu biegły nie został jeszcze wyznaczony.  
 

ii. Przymusowy wykup (squeeze out) 

 
Procedura przymusowego wykupu, która weszła w życie 14 lipca 2016 r. jest realizowana w stosunku do 10 akcji. 
Posiadacz tych akcji nie odpowiedział na wezwanie Spółki ogłoszone w przepisanym trybie w Monitorze Sądowym i 
Gospodarczym wzywające akcjonariuszy mniejszościowych posiadających powyższe akcje Spółki do złożenia 
dokumentu akcji w Spółce, w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia niniejszego wezwania, pod rygorem 
unieważnienia akcji po tym terminie. W związku z powyższym Zarząd Helios S.A. w dniu 7 kwietnia 2017 r. podjął 
uchwałę o unieważnieniu w/w akcji, o czym ogłosił w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 8 maja 2017 r.  
    
Obecnie toczy się procedura wyceny akcji przez wyznaczonego przez Sąd biegłego rewidenta.  
 
Do dnia publikacji niniejszego raportu procedury przymusowego odkupu oraz wykupu akcji nie zostały zakończone. 

 

13. WALUTA FUNKCJONALNA I WALUTA PREZENTACJI SKRÓCONEGO PÓŁROCZNEGO 
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO AGORY S.A. ORAZ ZASADY PRZYJĘTE 
DO PRZELICZENIA DANYCH FINANSOWYCH  

Walutą funkcjonalną Agory S.A. oraz pozostałych spółek i walutą prezentacji niniejszego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego jest złoty polski.  
 
Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę Euro w następujący 

sposób: 
Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za dwa kwartały 2017 r. (za dwa 

kwartały 2016 r.) przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez 
NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca dwóch kwartałów. Kurs ten wyniósł 1 EURO = 4,2474 zł 
(1 EURO = 4,3805  zł). 

- Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień 
bilansowy. Kurs ten wyniósł na 30 czerwca 2017 r. 1 EURO = 4,2265 zł, na 31 grudnia 2016 r. 1 EURO = 4,4240 zł, na 
30 czerwca 2016 r. 1 EURO = 4,4255 zł. 

 

14. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE  

a) rzeczowe aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży na dzień bilansowy 

Na dzień 30 czerwca 2017 r. aktywa trwałe o wartości bilansowej 13 747 tys. zł (na 31 grudnia 2016 r.: 10 682 tys. zł) 
zostały zaprezentowane jako przeznaczone do sprzedaży i obejmują prawo wieczystego użytkowania gruntów 
zlokalizowane przy ul. Czerniakowskiej w Warszawie oraz nieruchomości zlokalizowane przy ul. Tkackiej 7/8 i 
Wełniarskiej 19/20 w Gdańsku. W informacji o segmentach operacyjnych prezentowanej w nocie 4 powyższe aktywa 
są ujęte w pozycjach uzgadniających. 
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Grupa podjęła już aktywne działania mające na celu doprowadzenie do sprzedaży powyższych aktywów. W przypadku 
nieruchomości położonej w Warszawie została już podpisana przedwstępna umowa sprzedaży opisana poniżej. Zarząd 
Spółki oczekuje, że sprzedaż tych aktywów zostanie zrealizowana w okresie krótszym niż 12 miesięcy od dnia 
bilansowego i ocenia, że ich wartość godziwa pomniejszona o koszty sprzedaży jest wyższa od wartości bilansowej. 
 
W dniu 16 grudnia 2016 r. Agora S.A. zawarła przedwstępną umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 6 270 mkw. w Warszawie, położonej przy ulicy 
Czerniakowskiej 85/87 („Umowa Przedwstępna"). Umowa Przedwstępna zobowiązuje Spółkę do zawarcia umowy 
przyrzeczonej warunkowej sprzedaży nieruchomości najpóźniej do dnia 31 października 2017 r. („Umowa 
Warunkowa"). Umowa Warunkowa będzie mieć charakter umowy sprzedaży o skutkach zobowiązujących, zawartej 
pod warunkiem nieskorzystania przez Prezydenta m.st. Warszawy z prawa pierwokupu nieruchomości („Warunek"). W 
razie spełnienia się Warunku, zostanie zawarta przez Spółkę umowa rozporządzająca nieruchomością. Umowa 
Przedwstępna ustanowiła na rzecz stron umowne prawo odstąpienia w sytuacjach określonych Umową Przedwstępną 
(w tym między innymi prawo odstąpienia przez kupującego w sytuacji wystąpienia zmiany w zakresie stanu prawnego 
lub faktycznego nieruchomości). Cena sprzedaży nieruchomości określona w Umowie Przedwstępnej wynosi 19 000 
tys. zł netto, a pozytywny wpływ tej transakcji na wynik operacyjny Spółki i Grupy Agora w 2017 r. może wynieść około 
8 318 tys. zł. 
 

b) rzeczowe aktywa trwałe nabyte i zakontraktowane na dzień bilansowy 

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. Grupa nabyła rzeczowe aktywa trwałe o wartości 21 894 tys. zł 
(w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.: 33 039 tys. zł). 

Na dzień 30 czerwca 2017 r. zakontraktowane nakłady inwestycyjne dotyczące nabycia rzeczowych aktywów trwałych 
wynoszą 27 573  tys. zł (na 31 grudnia 2016 r.: 25 236 tys. zł). 

Zakontraktowane nakłady inwestycyjne obejmują również przyszłe zobowiązania wynikające z podpisanych umów 
związanych z realizacją  umowy koncesji na budowę i eksploatację 1 580 wiat przystankowych w Warszawie oraz 600 
wiat przystankowych w Krakowie. Proces inwestycyjny w Warszawie rozpoczął się w 2014 r. i zakończy się w 2017 r. 
Łączny szacowany koszt budowy wiat w Warszawie to około 80 mln zł. Proces inwestycyjny w Krakowie rozpoczął się w 
2015 r. i potrwa 10 lat. 

Ponadto, zgodnie z ogłoszonymi w marcu 2014 r. średnioterminowymi planami rozwoju Grupy, spółka zależna Helios 
S.A. zaplanowała zwiększenie liczby obiektów w sieci kinowej. Zgodnie z ogłoszonymi planami od marca 2014 r. do 
końca 2018 r. spółka Helios może na to przeznaczyć do około 80 mln zł. W latach 2014 - 2016 liczba nowych obiektów, 
o które powiększyła się sieć Helios, wyniosła 11. W pierwszym półroczu 2017 r. Helios otworzył jedno nowe kino w 
Wołominie. 
 
 

15. INSTRUMENTY FINANSOWE WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ I POZOSTAŁE 
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE 

 
Grupa stosuje następującą hierarchię dla celów ujawniania informacji na temat instrumentów finansowych 
wycenianych w wartości godziwej - w podziale na metody wyceny: 
Poziom 1: ceny notowane na aktywnym rynku (niekorygowane) dla identycznych aktywów lub zobowiązań; 
Poziom 2: metody wyceny, w których wszelkie dane mające istotny wpływ na szacowaną wartość godziwą są 
obserwowalnymi, bezpośrednio lub pośrednio, danymi rynkowymi; 
Poziom 3: metody wyceny, w których dane wejściowe mające istotny wpływ na szacowaną wartość godziwą nie są 
oparte na obserwowalnych danych rynkowych. 
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Poniższa tabela przedstawia instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej na dzień bilansowy: 
 
 

 
 30 czerwca 

2017   
 Poziom 1  

 
 Poziom 2  

 
 Poziom 3  

 Jednostki uczestnictwa w funduszach 
inwestycyjnych  

23 577  
 

-  
 

23 577  
 

-  

 Aktywa finansowe wyceniane w wartości 

godziwej  
23 577  

 
-  

 
23 577  

 
-  

        
 Zobowiązania z tytułu opcji put   24 707  

 
-  

 
-  

 
24 707  

 Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości 

godziwej  
24 707  

 
-  

 
-  

 
24 707  

 
 31 grudnia 

2016   
 Poziom 1  

 
 Poziom 2  

 
 Poziom 3  

 Jednostki uczestnictwa w funduszach 
inwestycyjnych  

73 989  
 

-  
 

73 989  
 

-  

 Aktywa finansowe wyceniane w wartości 

godziwej  
73 989  

 
-  

 
73 989  

 
-  

        
 Zobowiązania z tytułu opcji put  24 707  

 
-  

 
-  

 
24 707  

 Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości 

godziwej  
24 707  

 
-  

 
-  

 
24 707  

 
 

Do kluczowych założeń, których zmiana w największym stopniu wpływa na oszacowanie wartości godziwej 
instrumentów finansowych z 3 poziomu hierarchii, należą: prognozowana wysokość wyniku EBITDA (stanowiącego 
sumę zysku/straty z działalności operacyjnej i amortyzacji) w okresie wynikającym z warunków opcji put oraz stopa 
dyskontowa. 

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. nie wystąpiły zmiany wartości instrumentów finansowych z 3 
poziomu hierarchii i nie było zmian w stosowanych metodach wyceny wartości godziwej instrumentów finansowych. 

 

Na dzień 31 grudnia 2016 r. pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe w wysokości 9 818 tys. zł 
obejmowały zobowiązania Agory S.A. wobec spółki współkontrolowanej Green Content Sp. z o.o. wynikające z 
rozliczeń w ramach systemu cash poolingu funkcjonującego w Grupie Agora. 

 

16. PODZIAŁ WYNIKU SPÓŁKI ZA ROK 2016  

Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 czerwca 2017 r. stratę netto Agory S.A. za rok 
obrotowy 2016, która wyniosła 52 754 tys. zł, Walne Zgromadzenie postanowiło pokryć z kapitału zapasowego Spółki. 
 
Ponadto, w dniu 21 czerwca 2017 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały w sprawie upoważnienia 
Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich późniejszego umorzenia, a także ogólnych warunków 
tego procesu oraz utworzenia celowego kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu 
umorzenia w wysokości 23 833 tys. zł. 
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17. WYDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM 

 

W dniu 21 lipca 2017 r. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki Next Film Sp. z o.o. („Next Film”) podjęło 
uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez utworzenie 500 nowych udziałów o wartości nominalnej 1 000 
zł każdy i łącznej wartości nominalnej 500 tys. zł. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Next Film postanowiło 
przeznaczyć nowo utworzone udziały do objęcia przez dotychczasowego wspólnika spółki, tj. spółki Helios S.A. Spółka 
Helios S.A. obejmie 500 nowo utworzonych udziałów w zamian za wkład pieniężny w kwocie 8 000 tys. zł, z czego 500 
tys. zł zostanie przeznaczone na pokrycie kapitału zakładowego spółki Next Film Sp. z o.o., zaś kwota 7 500 tys. zł 
zostanie ujęta jako agio i zasili kapitał zapasowy spółki. Po rejestracji podwyższenia, w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego spółki Next Film Sp. z o.o. wyniesie 1 000 tys. zł i 
będzie się dzielić na 1 000 udziałów o wartości nominalnej 1 000 zł każdy, z czego Helios S.A. posiadać będzie 1 000 
udziałów w kapitale zakładowym spółki, stanowiących 100 % udziału w kapitale zakładowym i 100% głosów na 
zgromadzeniu wspólników. 
 
 

W dniu 9 sierpnia 2017 r. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki Yieldbird Sp. z o.o. („Yieldbird”) podjęło 
uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez utworzenie 75 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł 
każdy i łącznej wartości nominalnej 3 750 zł. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Yieldbird Sp. z o.o. postanowiło 
przeznaczyć nowo utworzone udziały do objęcia przez trzech mniejszościowych wspólników Yieldbird, w ten sposób że 
dwóch wspólników obejmie po 30 udziałów każdy, a jeden wspólnik 15 udziałów. Po rejestracji podwyższenia, w 
rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego spółki wyniesie 47 550 zł i 
będzie dzielić się na 951 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, z czego Agora S.A. posiadać będzie 738 udziałów 
w kapitale zakładowym spółki, stanowiących 77,60% udziału w kapitale zakładowym i 77,60% głosów na zgromadzeniu 
wspólników. 
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18. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE Z PRZELICZENIEM NA EURO  

w tys. zł 
 

w tys. EURO 

Sześć 
miesięcy 

zakończone 
30 czerwca 

2017 
niebadane   

31 grudnia 
2016 

zbadane   

Sześć 
miesięcy 

zakończone 
30 czerwca 

2016 
niebadane 

Sześć 
miesięcy 

zakończone 
30 czerwca 

2017 
niebadane   

31 grudnia 
2016 

zbadane   

Sześć 
miesięcy 

zakończone 
30 czerwca 

2016 
niebadane 

  
   

  
 

  
   

  
Przychody ze sprzedaży 
produktów, towarów i 
materiałów 

583 683  
 

  
 

584 735  
 

137 421  
 

  
 

133 486  

Zysk z działalności 
operacyjnej 

10 348  
 

  
 

1 676  
 

2 436  
 

  
 

383  

Zysk/(strata) brutto 5 650  
 

  
 

(3 954) 
 

1 330  
 

  
 

(903) 

Strata netto przypadająca 
na akcjonariuszy jednostki 
dominującej 

(7 840) 
 

  
 

(12 268) 
 

(1 846) 
 

  
 

(2 801) 

Przepływy środków 
pieniężnych netto 
z działalności operacyjnej 

24 227  
 

  
 

10 522  
 

5 704  
 

  
 

2 402  

Przepływy środków 
pieniężnych netto 
z działalności 
inwestycyjnej 

37 150  
 

  
 

(14 458) 
 

8 747  
 

  
 

(3 301) 

Przepływy środków 
pieniężnych netto 
z działalności finansowej 

(35 221) 
 

  
 

2 856  
 

(8 292) 
 

  
 

652  

Zmiana stanu środków 
pieniężnych i ich 
ekwiwalentów 

26 156  
 

  
 

(1 080) 
 

6 158  
 

  
 

(247) 

Aktywa razem 1 461 778  
 

1 569 382  
 

  
 

345 860  
 

354 743  
 

  

Zobowiązania 
długoterminowe 

127 682  
 

128 389  
 

  
 

30 210  
 

29 021  
 

  

Zobowiązania 
krótkoterminowe 

223 923  
 

323 675  
 

  
 

52 981  
 

73 163  
 

  

Kapitał własny 
przypadający 
akcjonariuszom jednostki 
dominującej 

1 092 849  
 

1 097 123  
 

  
 

258 571  
 

247 993  
 

  

Kapitał zakładowy 47 665  
 

47 665  
 

  
 

11 278  
 

10 774  
 

  

Średnia ważona liczba 
akcji (w szt.) 

47 665 426  
 

47 665 426  
 

47 665 426  
 

47 665 426  
 

47 665 426  
 

47 665 426  

Podstawowy/rozwodniony 
zysk/(strata) 
przypadający/a na jedną 
akcję (w zł / EURO) 

(0,16) 
 

  
 

(0,26) 
 

(0,04) 
 

  
 

(0,06) 

Wartość księgowa na 
jedną akcję (w zł / EURO) 

22,93    23,02      
 

5,42    5,20      

 

 






