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w tys. zł

WYBRANE DANE FINANSOWE

półrocze / 2007

w tys. EUR

półrocze /2006

półrocze / 2007

półrocze / 2006

dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materi ałów

7 280

6 962

1 892

1 785

744

593

193

152

III. EBITDA

1 110

947

288

243

IV. Zysk (strata) na działalności kontynuowanej

3 908

911

1 016

234

V. Zysk (strata) netto

3 908

911

1 016

234

VI. Zysk (strata) netto przypadając a na akcjonariuszy Emitenta

3 908

911

1 016

234

-2 837

-1 545

-737

-396

1 283

5 057

333

1 297

-669

-285

-174

-73

X. Przepływy pi eniężne netto, razem

-2 223

3 227

-578

827

XI. Aktywa, razem *

32 971

28 404

8 755

7 414

5 557

4 899

1 476

1 279

XIII. Zobowiązani a długoterminowe *

939

198

249

52

XIV. Zobowiązania krótkoterminowe *

4 618

4 701

1 226

1 227
6 135

II. Zysk (strata) z działalnośc i operacyjnej

VII. Przepływy pieniężne netto z dzi ałalności operacyjnej
VIII. Przepływy pieni ężne netto z działalności inwestyc yjnej
IX. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i finansowej

XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania *

XV. Kapitał własny przypadaj ący na akc jonariuszy Emi tenta *

27 413

23 505

7 280

XVI. Kapitał zakładowy *

4 348

4 348

1 155

1 135

XVII. Lic zba akcji (w szt.)

4 181 086

4 181 086

4 181 086

4 181 086

XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (nie w tysiącach)

0,93

0,22

0,24

0,06

XIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (nie w tysiąc ach)

0,93

0,22

0,24

0,06

7 428

7 094

1 930

1 819

825

724

214

186

XXII. EBITDA

1 190

1 079

309

277

XXIII. Zysk (strata) brutto

3 486

1 043

906

267

XXIV. Zysk (strata) netto

3 890

1 043

1 011

267

-2 838

-1 510

-737

-387

1 283

5 057

333

1 297

-669

-285

-174

-73

*Dane porównywalne do pozycji bilansowych wg stanu na 31.12.2006
dane dotyc zące skróconego sprawozdania fi nansowego
XX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

XXV. Przepływy pieniężne netto z dział alnośc i operacyjnej
XXVI. Przepływy pi eniężne netto z działalnośc i inwestycyjnej
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
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PSr
w tys. zł

WYBRANE DANE FINANSOWE

półrocze / 2007

w tys. EUR

półrocze /2006

półrocze / 2007

półrocze / 2006

XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem

-2 224

3 261

-578

836

XXIX. Aktywa, razem *

33 747

29 049

8 961

7 582
1 312

XXX. Zobowi ązania i rezerwy na zobowi ązania *

5 832

5 026

1 549

XXXI. Zobowiązania długoterminowe *

145

198

39

52

XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe *

4 893

4 828

1 299

1 260

27 914

24 024

7 413

6 271

4 348

4 348

1 155

1 135

4 181 086

4 181 086

4 181 086

4 181 086

XXXVI. Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł / EUR)

0,93

0,25

0,24

0,06

XXXVII. Rozwodniony zysk(strata)na jedną akc je zwykłą (nie w tys)

0,93

0,25

0,24

0,06

XXXIII. Kapi tał własny *
XXXIV. Kapitał zakładowy *
XXXV. Liczba akc ji (w szt.)

*Dane porównywalne do pozycji bilansowych wg stanu na 31.12.2006

Raport powinien zostać przekazany do Komi sj i Nadzoru Finansowego, Gi ełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agenc ji
informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik

Opis

Grupa PPWK SAPS 2007.pdf

Grupa PPWK - sprawozdanie za I pól rocze 2007

PPWK SAP 2007.pdf

PPWK - sprawozdanie za I półrocze 2007

Grupa PPWK sprawozdanie z dzialalnosci I pol rocze 2007.pdf

Grupa PPWK - sprawozdanie z działalnośc i w I półroczu 2007

Oswi adczenie Zarzadu.pdf

Oświ adczenie Zarządu

Raport z przegladu Grupa PPWK SA.pdf

Grupa PPWK - raport z przeglądu biegł ego rewidenta

Raport z przegladu PPWK SA.pdf

PPWK - raport z przeglądu biegłego rewidenta

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data

Imi ę i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

2007-09-28

Andrzej Ziemiński

Prezes Zarządu

Andrzej Ziemiński

2007-09-28

Grzegorz Esz

Wiceprezes Zarądu

Grzegorz Esz
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Podpis

2007-09-28

Elżbieta Paluch
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Elżbieta Paluch
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PPWK S.A.
OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

Dla Akcjonariuszy PPWK S.A.
Zgodnie z wymogami Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
Zarząd PPWK S.A. niniejszym oświadcza, że:
Zgodnie z najlepszą wiedzą, półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej
PPWK S.A. oraz półroczne sprawozdanie finansowe PPWK S.A. sporządzone zostały zgodnie z
obowiązującymi zasadami rachunkowości, oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny
sytuację majątkową Emitenta i jego Grupy kapitałowej oraz jego wynik finansowy, a sprawozdanie z
działalności Emitenta oraz jego Grupy kapitałowej zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć
oraz sytuacji Emitenta i jego Grupy, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk,
Ponadto, Zarząd PPWK S.A. oświadcza, że WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o., podmiot
uprawniony do badania sprawozdań finansowych dokonujący przeglądu półrocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej PPWK S.A., oraz półrocznego
sprawozdania finansowego PPWK S.A. 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 przeglądu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Andrzej Ziemiński
Prezes Zarządu

Warszawa, dnia 28 września 2007 r.

Grzegorz Esz
Wiceprezes Zarządu

Rachunkowość Consulting Sp. z o.o.

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO
REWIDENTA
Z PRZEGLĄDU SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

GRUPY KAPITAŁOWEJ
PPWK S.A.
W
Warszawie
za okres 01.01.2007 r. – 30.06.2007 r.

Warszawa 28.09.2007 r.

Grupa Kapitałowa PPWK S.A. Warszawa ul. Aleja Bohaterów Września 9

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z PRZEGLĄDU SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
GRUPY KAPITAŁOWEJ PPWK S.A.
obejmującego okres
od 1 stycznia 2007 roku do 30 czerwca 2007 roku

Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu PPWK S.A.

Dokonaliśmy przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleja Bohaterów Września
9, na które składa się:
•

skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 30.06.2007 roku, który po
stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 32 971 tys. zł.

•

skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2007 roku
do dnia 30.06.2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3 908 tys. zł.

•

skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost
kapitału własnego o 3 909 tys. zł.

•

skonsolidowany

rachunek

przepływów

pieniężnych

wykazujący

zmniejszenie środków pieniężnych o 2 223 tys. zł.
•

informacja dodatkowa.

Za sporządzenie tego sprawozdania odpowiada Zarząd Spółki. Naszym
zadaniem było dokonanie przeglądu tego sprawozdania.

Przegląd

przeprowadziliśmy

stosownie

do

obowiązujących

w

Polsce

przepisów prawa oraz norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych
przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Normy te nakładają na nas obowiązek
WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o., Warszawa ul. Pankiewicza 3
Tel. (+48 0-22) 627 10 56
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zaplanowania

i

przeprowadzenia

umiarkowaną

pewność,

że

przeglądu

sprawozdanie

w

taki

finansowe

sposób,
nie

aby

zawiera

uzyskać
istotnych

nieprawidłowości.

Przeglądu

dokonaliśmy

głównie

drogą

analizy

danych

sprawozdania

finansowego, wglądu w księgi rachunkowe oraz wykorzystania informacji uzyskanych
od kierownictwa oraz osób odpowiedzialnych za finanse i księgowość Jednostki.

Zakres i metoda przeglądu sprawozdania finansowego istotnie różni się od
badań leżących u podstaw opinii wyrażonej o rzetelności, prawidłowości i jasności
rocznego sprawozdania finansowego, dlatego nie możemy wydać takiej opinii
o załączonym sprawozdaniu.

Dokonany przez nas przegląd nie ujawnił niczego, co wskazywałoby na istotne
zniekształcenie obrazu sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 30.06.2007
roku oraz jej wyniku finansowego za okres od 01.01.2007 roku do 30.06.2007 roku,
przekazywanego przez załączone sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi
w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej.

Nie wnosząc zastrzeżeń, co do obrazu sytuacji majątkowej i finansowej Grupy
na dzień 30.06.2007 roku oraz jej wyniku finansowego za okres od 01.01.2007 roku
do 30.06.2007 roku zwracamy uwagę na fakt, że zgodnie z przyjętymi i stosowanymi
zasadami rachunkowości jednostka dominująca dokonuje oceny utraty wartości
długoterminowych aktywów finansowych oraz wartości niematerialnych na koniec
roku obrachunkowego. W przypadku dokonania stosownej wyceny na dzień
30.06.2007 roku skutki tej wyceny mogłyby mieć wpływ na wysokość wykazanych w
sprawozdaniu finansowym aktywów oraz wyniku finansowego Jednostki i Grupy.

Ponadto zwracamy uwagę, iż w okresie objętym przeglądem jednostka
dominująca ujęła w pozycji przychody finansowe kwotę 2 490 tys. zł, zwolnioną z
rachunku escrow i stanowiącą ostatnią ratę z tytułu rozliczenia transakcji sprzedaży
WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o., Warszawa ul. Pankiewicza 3
Tel. (+48 0-22) 627 10 56
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udziałów w spółce GeoInvent Sp. z o.o. zgodnie z umową z dnia 6 października 2005
roku. Kwota ta stanowi 64 % zysku netto jednostki dominującej za okres objęty
przeglądem.

Marcin Wasil

Marcin Wasil -Prezes Zarządu

Biegły rewident nr ew. 9846/7341

Biegły rewident nr ew. 9846/7341

WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o.
Warszawa, ul. Pankiewicza 3

Podmiot uprawniony Nr ew. 2733

Warszawa 28 września 2007 r.

WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o., Warszawa ul. Pankiewicza 3
Tel. (+48 0-22) 627 10 56

GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A.
PÓŁROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
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Grupa kapitałowa PPWK S.A.
Skonsolidowany bilans na 30 czerwca 2007 r.
(wszystkie kwoty w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
Nota

30 czerwca 2007 r.

31 grudnia 2006 r.

AKTYWA
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Prace rozwojowe
Oprogramowanie
Wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe czynne
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa trwałe razem

10

Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe razem

13
14
15
16

9

18 295
12 380
20
5 896
696
643
1 198
20 832

11 203
11 173
30
755
6 441
18 400

3 079
6 477
1 779
805
12 139

1 878
3 664
4 002
461
10 005

32 971

28 404

17

4 348
4 996
14 160
3 908
27 413

4 348
4 996
10 821
3 339
23 505

Zobowiązania długoterminowe
Rezerwy na podatek odroczony
Długoterminowe zobowiązania finansowe
Zobowiązania długoterminowe razem

12
18

793
145
939

198
198

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania krótkoterminowe razem

19
20

3 712
907
4 618

3 158
1 543
4 701

5 557

4 899

32 971

28 404

11
12

Aktywa razem
PASYWA
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Nadwyżka ceny sprzedaży nad wartością nominalną akcji
Niepodzielony zysk/strata
Zysk/strata
Kapitał własny razem

Zobowiązania razem
Pasywa razem
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Grupa kapitałowa PPWK S.A.
Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres sześciu miesięcy zakończonych
30 czerwca 2007 r.
(wszystkie kwoty w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)

Nota
Przychody netto ze sprzedaży
Koszty własny sprzedaży
Koszt sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Koszty ogólnego zarządu
Koszty sprzedaży
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej

20
21
21
22

EBITDA

Okres 6 miesięcy
zakończony 30
czerwca 2007 r.

Okres 3 miesięcy
zakończony 30
czerwca 2007 r.

Okres 6 miesięcy
zakończony 30
czerwca 2006 r.

Okres 3 miesięcy
zakończony 30
czerwca 2006 r.

7 280
(2 856)
(167)
4 257

4 789
(1 924)
(106)
2 760
285
(716)
(1 596)
(104)
628

6 962
(2 644)
(203)
4 115

4 638
(1 796)
(125)
2 716

611
(1 442)
(2 444)
(247)
593

337
(781)
(1 657)
(123)
491

787
(1 493)
(2 592)
(215)
744
1 110

Przychody finansowe
23
Koszty finansowe
24
Zysk (strata) z działalności finansowej
Zysk (strata) brutto
Podatek dochodowy

25

Zysk (strata) netto za rok obrotowy
Z tego przpadający na:
- akcjonariuszy PPWK S.A.
- akcjonariuszy mniejszościowych

- podstawowy z zysku za rok obrotowy przypisany
zwykłym akcjonariuszom spółki dominującej
- rozwodniony zysk na jedną akcję przypadający
na akcjonariuszy PPWK S.A.

804

3 504
404

2 809
(90)
3 347
3 347
404

3 908

3 751

3 908
-

3 751
-

3 908

3 751

2 919
(159)
3 504

947

677

601
(282)
911

322
(280)
534

911

534
-

911

534

911

534
-

911

534

0,93

0,90

0,22

0,13

0,93

0,90

0,22

0,13
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Grupa kapitałowa PPWK S.A.
Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za sześć miesięcy zakończone 30
czerwca 2007 r.
(wszystkie kwoty w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)

Kapitał
podstawowy
Stan na 01.01.2006

4 348

Dywidenda za 2005 r.

-

Nadwyżka ceny sprzedaży
nad wartością nominalną
akcji

Niepodzielony
zysk/strata

4 996

12 912

22 256

-

Kapitał własny
razem

(2 091)

(2 091)

Wynik okresu
Stan na 31.12.2006

4 348

4 996

3 339
14 160

3 339
23 505

Stan na 01.01.2007

4 348

4 996

14 160

23 505

Wynik okresu
Stan na 30.06.2007

4 348

4 996

3 908
18 068

3 908
27 414
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Grupa kapitałowa PPWK S.A.
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
30 czerwca 2007 r.
(wszystkie kwoty w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)

za

sześć

miesięcy

zakończone

Okres 6 miesięcy zakończony
30 czerwca 2007 r.

Okres 6 miesięcy zakończony
30 czerwca 2006 r.

Zysk (strata) netto
Korekty razem
Amortyzacja
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości aktywów
Różnice kursowe
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych,
z wyjątkiem pożyczek i kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

3 908
(6 745)
366
(2 672)
(872)
(1 200)
(3 025)
804
(60)
(86)
(2 837)

911
(2 456)
354
53
88
(109)
(233)
(2 642)
248

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Zakup środków trwałych
Zakup wartości niematerialnych i prawnych
Zakup aktywów finansowych
- w tym w jednostkach powiązanych
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych
Wpływy ze zbycia aktywów finansowych:
- w tym w jednostkach powiązanych
odsetki
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(75)
(1 318)
4
2 672
2 672
1 283

(19)
(1 393)
5
6 464
6 464
5 057

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy netto z emisji akcji i dłużnych papierów wartościowych
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Płatności innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu

(278)
63
(1 545)

(453)

-

(217)
(669)

-

(2 223)
4 002
1 779

(285)
(285)
3 227
6 891
10 117
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1. PPWK S.A. i Grupa PPWK
PPWK powstało w 1951 r. w wyniku połączenia ocalałych po drugiej wojnie światowej firm i
pracowni kartograficznych. Przedsiębiorstwo stało się między innymi formalnym i merytorycznym
spadkobiercą "Książnicy - Atlas", największej firmy kartograficznej II Rzeczypospolitej, powstałej z
połączenia "Książnicy Polskiej" założonej w 1916 r. i Spółki Kartograficznej "Atlas" założonej w
1921 r.
W dniu 5 września 1991 r. powołano do życia spółkę akcyjną Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw
Kartograficznych im. Eugeniusza Romera S.A., w celu przekazania jej w odpłatne użytkowanie
mienia prywatyzowanego Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych w trybie art.
39 Ustawy prywatyzacyjnej. Założycielami Spółki były 233 osoby fizyczne. Wpis do rejestru
handlowego nastąpił w dn. 30.11.1991 r w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XVI Wydział
Gospodarczy, w dziale B pod nr 29651. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki
akcyjnej na podstawie Statutu Spółki sporządzonego w formie aktu notarialnego A nr 737/92.
Działalność gospodarczą rozpoczęła dnia 1.01.1992 r. W dniu 25 maja 1992 r. PPWK S.A. na
podstawie umowy ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa przejęło mienie zlikwidowanego państwowego przedsiębiorstwa w odpłatne
użytkowanie (do spłaty w ciągu 10 lat). Przejmując mienie PPWK S.A. uzyskało prawa do całości
dorobku przedsiębiorstwa państwowego, które zostało utworzone w 1951 r. W 1995 r. PPWK S.A.
weszła do grona spółek publicznych. W chwili obecnej akcje Emitenta są notowane na GPW w
Warszawie.
PPWK S.A. jest najstarszą firmą na polskim rynku zajmującą się wydawnictwami kartograficznymi.
W swojej ofercie posiada zarówno wysokiej jakości wydawnictwa drukowane (atlasy miast, plany
miast, mapy ścienne) oferowane pod brandem Copernicus, jak również cyfrowe wydawnictwa
kartograficzne, oparte na najnowszych technologiach z wykorzystaniem systemów GIS i GPS (Navigo
– Cyfrowa Mapa Samochodowa Polski). PPWK S.A. prowadzi również działalność w zakresie
aplikacji nawigacyjnych oraz cyfrowych baz danych przejętą ze spółki zależnej – PPWK GeoInvent
Sp. z o.o., dostarczając rozwiązania między innymi dla operatorów sieci komórkowych (Era) oraz firm
z sektora prywatnego (Eniro – Panorama Firm) i sektora publicznego (GDDKiA).
Grupę kapitałową PPWK S.A. wg stanu na dzień bilansowy tworzyły następujące podmioty:
−
−
−
−
−

PPWK S.A. – podmiot dominujący,
Polska Kompania Dystrybucyjna Sp. z o.o. – podmiot zależny (100% udziałów),
PPWK Cirrus Sp. z o.o. – podmiot zależny (100% udziałów) – nie prowadzący działalności,
Mappa Sp. z o.o. w likwidacji – podmiot stowarzyszony (50% udziałów);
El2 Sp. z o.o. – podmiot stowarzyszony (14,93% udziałów);

W dniu 27 listopada 2006 r. PPWK S.A. zawarła warunkową umowę sprzedaży wszystkich udziałów
w kapitale zakładowym spółki El2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W wyniku powyższej umowy
PPWK nabyła własność 73 udziałów w kapitale zakładowym El2 Sp. z o.o., które to udziały
reprezentują 14,93% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 14,93% ogólnej
liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Przeniesienie pozostałej części udziałów
nastąpiło w wyniku umowy zawartej w dniu 19 września 2007 r. W związku z powyższym, począwszy
od sprawozdania za I półrocze 2007 roku wyniki tej spółki za okres I półrocza 2007 roku zostały
objęte konsolidacją jako wyniki spółki stowarzyszonej.
Polska Kompania Dystrybucyjna Sp. z o.o. w okresie objętym sprawozdaniem prowadziła działalność
w zakresie sprzedaży i dystrybucji wydawnictw kartograficznych drukowanych (mapy i atlasy
Copernicus) oraz cyfrowych (Navigo).
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W okresie objętym sprawozdaniem spółka PPWK Cirrus Sp. z o.o. nie prowadziła działalności, nie
została również zakończona likwidacja spółki Mappa Sp. z o.o.
2. Zmiany w strukturze Grupy PPWK
W dniu 27 listopada 2006 r. PPWK S.A. zawarła warunkową umowę sprzedaży wszystkich udziałów
w kapitale zakładowym spółki El2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W wyniku powyższej umowy
PPWK nabyła własność 73 udziałów w kapitale zakładowym El2 Sp. z o.o., które to udziały
reprezentują 14,93% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 14,93% ogólnej
liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.
Nabycie pakietu 14,93% udziałów Spółki nastąpiło za cenę 84 932 zł za jeden udział (to jest łącznie za
cenę 6 200 036 zł za 73 udziały).
W dniu 19 września 2007 roku w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży wszystkich udziałów w
kapitale zakładowym spółki EL2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 27 listopada
2006 roku, opisanej w raporcie bieżącym nr 27/2006, 16/2007 i 33/2007 PPWK S.A. zawarła z:
Superkonstelacja Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr (poprzednia nazwa Pendelton Investments
Limited), Novakonstelacja Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr (poprzednia nazwa Lethbridge
Investments Limited), Gannonville Enterprises Limited z siedzibą w Larnace, Cypr, umowę
przeniesienia własności udziałów Spółki stanowiących 85,07% kapitału zakładowego Spółki.
Przeniesienie własności 14,93% udziałów Spółki nastąpiło na podstawie umowy warunkowej opisanej
powyżej.
Nabycie 85,07% udziałów w Spółce nastąpiło za cenę 153.245 złotych za jeden udział tj łącznie za
kwotę 63.749.920 złotych. Z dniem zawarcia przedmiotowej umowy PPWK jest właścicielem 100%
udziałów w Spółce. W związku z powyższym nabyciem, począwszy od sprawozdania za I półrocze
2007 roku wyniki EL2 Sp. z o.o. za okres I półrocza 2007 roku zostały objęte konsolidacją jako
wyniki spółki stowarzyszonej.
3. Podstawa sporządzenia skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego
Niniejsze sprawozdanie finansowe jest zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej zatwierdzonymi przez Komisję Europejską.

4. Waluta pomiaru i waluta sprawozdań finansowych
Walutą pomiaru w niniejszym sprawozdaniu finansowym oraz walutą sprawozdawczą jest złoty
polski. Dane w sprawozdaniu podane zostały w tysiącach złotych chyba, że wskazano inaczej.
5. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości i zmiany w MSSF
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka nie zmieniała stosowanych zasad
rachunkowości. Zmiany wprowadzone w MSSF z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku lub
później nie miały wpływu na zasady rachunkowości stosowane przez Spółkę w niniejszym
sprawozdaniu finansowym. Zmiany wprowadzone w MSSF począwszy od roku 2007 nie mają
istotnego wpływu na stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości.
6. Korekta błędu
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie wystąpiły korekty błędu.
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7. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.
Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej PPWK S.A. oraz sprawozdania
finansowe PPWK S.A. sporządza się zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej.
Sprawozdania finansowe spółki zależnej PKD Sp. z o.o., sporządza się zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Sprawozdania pozostałych jednostek grupy kapitałowej
sporządzane są zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości.
Konsolidacją objęte zostały spółki PKD Sp. z o.o. oraz El2 Sp. z o.o. Pozostałe spółki grupy nie
prowadzą działalności i wyłączone zostały z konsolidacji – ich dane finansowe są nieistotne dla
rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego grupy
kapitałowej PPWK S.A.
Sprawozdania sporządza się w PLN, a wartości przedstawia w tysiącach złotych, o ile nie wskazano
inaczej.
Szczegółowe zasady rachunkowości opisane zostały poniżej.
Rzeczowe aktywa trwałe
Początkowe ujęcie tych składników aktywów w księgach następuje według ceny nabycia lub kosztu
wytworzenia. Koszty finansowania zewnętrznego środków trwałych, które można bezpośrednio
przyporządkować do nabycia, budowy lub wytworzenia składnika aktywów nie podlegają
aktywowaniu.
Na dzień bilansowy grunty i budynki wycenia się według ceny nabycia / kosztu wytworzenia
pomniejszonego o skumulowaną amortyzację budynków i odpisy aktualizujące z tytułu utraty
wartości.
Maszyny i urządzenia wykazuje się na dzień bilansowy według ceny nabycia/ kosztu wytworzenia
pomniejszonego o skumulowaną amortyzację i wszelkie odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.
Odpisy aktualizujące ujmowane są w rachunku wyników w pozycji pozostałe koszty operacyjne.
Amortyzacja maszyn i urządzeń naliczana jest metodą liniową przez szacowany okres użytkowania
danego składnika aktywów. Okres użytkowania podlega weryfikacji na dzień bilansowy.
Grunty i budynki – powyżej 20 lat
Maszyny i urządzenia techniczne – od 3-15 lat
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.
Wartości niematerialne
Początkowe ujęcie tych składników aktywów w księgach następuje według ceny nabycia lub kosztu
wytworzenia.
Na dzień bilansowy koszty prac rozwojowych wykazywane są 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.
Pozostałe wartości niematerialne są amortyzowane stawką - 20%, 33,33% i 50%.
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Zasady konsolidacji i wyceny inwestycji w jednostkach powiązanych
Wszystkie inwestycje są początkowo ujmowane w księgach według ceny nabycia, odpowiadającej
wartości godziwej uiszczonej zapłaty, obejmującej koszty związane z ich nabyciem.
Na dzień bilansowy w jednostkowym sprawozdaniu finansowym udziały w jednostkach zależnych,
współzależnych i stowarzyszonych ujmuje się według ceny nabycia pomniejszonej o ewentualne
odpisy z tytułu utraty wartości.
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jednostki zależne podlegają konsolidacji metodą
pełną, udziały we wspólnych przedsięwzięciach podlegają konsolidacji metodą konsolidacji
proporcjonalnej, a udziały w jednostkach stowarzyszonych wyceniane są metodą praw własności.
Wyłączane z konsolidacji jednostki zależne wyceniane są w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym według ceny nabycia z uwzględnieniem utraty wartości. W przypadku zaprzestania
konsolidacji proporcjonalnej jednostki współzależne wyceniane są według ceny nabycia z
uwzględnieniem utraty wartości. W przypadku utraty znaczącego wpływu jednostki stowarzyszone
wyceniane są według ceny nabycia z uwzględnieniem trwałej utraty wartości.
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 usług poligraficznych , koszty papieru oraz innych bezpośrednich
kosztów związanych z działalnością wydawniczą .
Rozchody zapasów, ze względu na przeznaczenie zapasów do konkretnych przedsięwzięć oraz
realizowanie konkretnych niepowtarzalnych zleceń ustala się według szczegółowej identyfikacji
kosztu (wartości początkowej).
Należności i zobowiązania
Rozrachunki z tytułu dostaw, robót i usług ujmowane są w księgach w wartości wymagającej zapłaty
wynikającej z faktur.
Na dzień bilansowy dokonuje się analizy rozrachunków i ustala się wysokość odpisów
aktualizujących, w tym z tytułu nieściągalności należności. Odpisy pomniejszają wartość bilansową
tych rozrachunków. Na dzień bilansowy długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług są
wyceniane z uwzględnieniem wartości pieniądza w czasie.
Rozrachunki z tytułu kredytów i pożyczek ujmuje się pierwotnie według ceny nabycia odpowiadającej
wartości godziwej otrzymanych środków pieniężnych pomniejszonej o koszty związane z uzyskaniem
kredytu lub pożyczki.
Na dzień bilansowy oprocentowane kredyty i pożyczki wyceniane są według ceny nabycia przy
zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Przy ustalaniu zamortyzowanej ceny nabycia
uwzględnia się koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki oraz dyskonta lub premie
uzyskane przy rozliczaniu zobowiązania.
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe wykazane w bilansie obejmują środki pieniężne w banku i
kasie oraz lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nie przekraczającym 3
miesięcy.
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Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazywane w rachunku przepływów pieniężnych
składa się z określonych wyżej środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pomniejszonych o
niespłacone kredyty w rachunkach bieżących.
Pozycje w walucie obcej
Pozycje walutowe ujmuje się w księgach według kursu wymiany obowiązującego na dzień transakcji,
za który przyjmuje się kurs średni NBP.
Na dzień bilansowy środki pieniężne, należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według
kursu średniego NBP dla danej waluty. Wszystkie różnice kursowe ujmowane są w rachunku zysków i
strat, za wyjątkiem aktywowanych w rzeczowych aktywach trwałych.
Pozycje niepieniężne wyceniane według wartości godziwej przelicza się według kursu wymiany z
dnia ustalenia tej wartości, natomiast pozycje niepieniężne wyceniane według kosztu historycznego –
według kursu wymiany z dnia transakcji.
Rezerwy
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.
Podatek dochodowy odroczony
Jednostka ustala aktywa z tytułu podatku odroczonego i rezerwę na podatek odroczony zgodnie z
ogólnymi zasadami w odniesieniu do różnic przejściowych ustalanych metodą bilansową i nie
dokonuje kompensaty składników podatku odroczonego, z wyjątkiem sytuacji gdy występuje tytuł do
kompensat. Aktywa lub rezerwy wykazywane są w pozycji należności lub zobowiązań
długoterminowych.
Przychody
Przychody ujmowane są do wysokości w jakiej prawdopodobne jest uzyskanie korzyści
ekonomicznych.
Przychody ze sprzedaży towarów ujmowane są jeżeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa
własności zostały przekazane nabywcy, a przychody można wiarygodnie wycenić.
Przychody z tytułu usług długoterminowych są wykazywane w stosunku do stopnia zaawansowania
prac, a gdy to jest niemożliwe do ustalenia - w wysokości poniesionych kosztów, które są
prawdopodobne do odzyskania.
Przychody z tytułu odsetek ujmowane są z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej.
Przychody z tytułu najmu ujmowane są metoda liniową.
Odroczone przychody ujmowane są w wartości zdyskontowanej.
Koszty
Ewidencja kosztów przebiega w dwóch układach: porównawczym i kalkulacyjnym.
Koszty w rachunku zysków i strat prezentowane są w układzie kalkulacyjnym.
Wynik na usunięciu z bilansu składników rzeczowych aktywów trwałych prezentowany jest w jednej
pozycji jako zysk lub strata w momencie usunięcia.
Działalność zaniechana
Przychody i koszty działalności zaniechanej wyodrębnia się i prezentuje się oddzielnie w rachunku
zysków i strat.
Segmenty
Podstawowa działalność Grupy PPWK to działalność w zakresie dostarczania informacji
geograficznej skoncentrowana w PPWK S.A., która to działalność stanowi jednolity segment
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branżowy. Pozostałe jednostki grupy kapitałowej prowadzą działalność pomocniczą wobec ww., która
nie spełnia definicji segmentów sprawozdawczych wg MSR. Spółka nie stosuje podziału
geograficznego z uwagi na fakt, iż zarówno centra przychodów jak i kosztów nie są zróżnicowane
geograficznie. Nowym segmentem branżowym będzie działalność ulokowana w spółce El2 Sp. o.o.,
która charakteryzowana będzie począwszy od objęcia tej spółki pełną konsolidacją.
Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych prezentowany jest metodą pośrednią.
Przepływy pieniężne z tytułu podatku dochodowego zalicza się do działalności operacyjnej.
Przepływy pieniężne z tytułu pozycji nadzwyczajnych zalicza się do tej działalności, której te pozycje
dotyczą.
Kredyty bankowe w rachunku bieżącym zalicza się do środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.
Zasady konsolidacji
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie jednostki dominującej PPWK S.A.
oraz sprawozdania jednostek zależnych i współzależnych sporządzone za ten sam okres i na ten sam
dzień bilansowy. W celu uzgodnienia zasad rachunkowości wprowadza się ewentualne korekty, w
szczególności w przypadku sprawozdań finansowych spółek, które nie stosują Międzynarodowych
Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Jednostkę zależną konsoliduje się metoda pełną,
jednostki współzależne metodą proporcjonalną. Jednostki stowarzyszone wycenia metodą praw
własności.
Szacunki Zarządu
Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga dokonania szacunków i założeń,
które wpływają na wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym. Przyjęte szacunki i założenia
odzwierciedlają najlepszą wiedzę Zarządu nie mniej jednak rzeczywiste wielkości mogą się różnić od
przewidywanych. Szacunki te dotyczą przede wszystkim przyjętych okresów amortyzacji rzeczowych
aktywów trwałych, kwot odpisów aktualizujących oraz rezerw.
8. Sposób przeliczenia poszczególnych pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat i
skonsolidowanego bilansu na EURO
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczone zostały na EURO wg średniego kursu
NBP na dzień 30.06.2007 r. tj. 1 EURO = 3,7658 zł oraz na dzień 31.12.2006 r. tj. 1 EURO = 3,8312
zł.
Poszczególne pozycje rachunku wyników oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczone zostały
na EURO wg kursu 1 EURO = 3,8486 zł, w okresie I półrocza 2007 r. oraz wg kursu 1 EURO =
3,9002 zł, w okresie I półrocza 2006 r., stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca objętego raportem
kwartalnym.
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9. Nota do bilansu Grupy kapitałowej PPWK S.A. na 30 czerwca 2007 r. – Wartości
niematerialne

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

30 czerwca 2007 r.
1.Prace rozwojowe
2. Pozostałe, w tym:
- oprogramowanie
3. Wartość firmy
Wartości niematerialne razem

31 grudnia 2006 r.

12 380
20
20
5 896
18 295

11 173
30
30
11 203

koszty prac
rozwojowych

oprogramowanie

Wartość
firmy z
konsolidacji

Wartości
niematerialne
razem

a) wartość brutto wartości niematerialnych na 01.01.2006
b) zwiększenia (z tytułu)
- zakup
- wytworzenie
- w budowie
c) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu
d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu
e) amortyzacja za okres (z tytułu)
- umorzenie
f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu
g) wartość netto wartości niematerialnych na 31.12.2006

15 395
2 483
0
2 417
66
17 879
6 565
140
140
6 705
11 174

2 958
6
6
0
0
2 964
2 861
73
73
2 934
30

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

18 353
2 490
7
2 417
66
20 844
9 426
213
213
9 640
11 204

a) wartość brutto wartości niematerialnych na 01.01.2007
b) zwiększenia (z tytułu)
- zakup
- wytworzenie
- w budowie
c) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu
d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu
e) amortyzacja za okres (z tytułu)
- umorzenie
f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu
h) wartość netto wartości niematerialnych na 30.06.2007

17 879
1 310
0
884
426
19 189
6 705
104
104
6 809
12 380

2 964
7
7
0
0
2 971
2 934
18
18
2 952
20

0
5 895
5 895
0
0
5 895
0
0
0
0
5 895

20 843
7 212
5 902
884
426
28 055
9 639
122
122
9 761
18 295

Na koszty prac rozwojowych o nieokreślonym okresie użytkowania składają się:
- prace rozwojowe redakcyjne
6 705
- prace rozwojowe bazodanowe
3 714
Dotyczą praw autorskich do wytworzonych przez jednostkę baz danych i wykorzystywanych przy
produkcji wyrobów spółki. Spółka nie jest w stanie ocenić terminu ważności praw, w związku z tym
uznaje je za prawa o nie określonym okresie użytkowania.
Ponadto oprócz tych wartość niematerialnych i prawnych o nieokreślonym okresie użytkowania
spółka posiadała:
- prace badawczo - rozwojowe – amortyzowane bilansowo
780
- prace rozwojowe w budowie
1 181
Jednostka w analizowanym okresie ponosiła koszty związane z wcześniej ujętymi pracami
rozwojowymi wykazywanymi w sprawozdaniu w pozycji wartości niematerialne o nieokreślonym
okresie użytkowania. Wartość aktywowanych nakładów objętych wymienioną wyceną wyniosła w
półroczu 2007 roku 233 tys. zł.
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10. Nota do bilansu Grupy kapitałowej PPWK S.A. na 30 czerwca 2007 r. – Środki trwałe

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

a) wartość brutto środków trwałych na 01.01.2006
b) zwiększenia (z tytułu)
- zakup
- leasing
c) zmniejszenia (z tytułu)
-sprzedaż, likwidacja
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu
f) amortyzacja za okres (z tytułu)
-zwiększenia
-zmniejszenia
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu
h) wartość netto środków trwałych na 31.12.2006

- urządzenia
techniczne i
maszyny
2 336
223
35
188
(412)
(412)
2 147
2 005
(174)
238
(412)
1 831
315

a) wartość brutto środków trwałych na 01.01.2007
b) zwiększenia (z tytułu)
- zakup
- leasing
c) zmniejszenia (z tytułu)
-sprzedaż, likwidacja
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu
f) amortyzacja za okres (z tytułu)
-zwiększenia
-zmniejszenia (likwidacja,sprzedaż)
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu
h) wartość netto środków trwałych na 30.06.2007

2 147
62
62
(254)
(254)
1 955
1 831
(160)
93
(254)
1 671
283

- środki
transportu

-wyposażenie
biurowe

środki trwałe
razem

1 043
99
99
(157)
(157)
983
421
140
278
(138)
561
422

194
16
16
(22)
(22)
188
187
(17)
5
(22)
171
18

3 573
338
51
287
(591)
(591)
3 319
2 613
(51)
521
(572)
2 562
755

983
115
115
(64)
(64)
1 034
561
84
140
(56)
645
390

188
7
7
(11)
(11)
184
171
(8)
2
(11)
163
22

3 317
184
69
115
(329)
(329)
3 173
2 563
(85)
236
(320)
2 478
696

Środki trwałe leasingowane to samochody oraz urządzenia komputerowe
wartość netto na początek okresu - 681
wartość netto na koniec okresu 572

Leasing finansowy
30.06.2007
do 1 roku
1-5
powyżej 5 lat
Razem

kapitał
337
145
482

31.12.2006
odsetki
22
6
28

kapitał
375
198
573

odsetki
29
8
37
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11. Nota do bilansu Grupy kapitałowej PPWK S.A. na 30 czerwca 2007 r. – Inwestycje
długoterminowe

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

30 czerwca 2007 r.

a) w jednostkach zależnych
- udziały lub akcje
Długoterminowe aktywa finansowe, razem

31 grudnia 2006 r.

643
643
643

6 441
6 441
6 441

12. Nota do bilansu Grupy kapitałowej PPWK S.A. na 30 czerwca 2007 r.- Podatek
odroczony

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

Podatek odroczony na 30.06.2007r.

Różnica przejściowa

różnica w umorzeniu wynikająca z różnych stawek
amortyzacji
(wielkość dodatnia gdy stawki podatkowe wyższe
od księgowych)
wartość rezerwy na zapasy wolnorotujące i trudno
zbywalne
(wielkość ujemna)

Aktywo podatkowe

Rezerwa

4 176

(289)

saldo niezrealizowanych różnic kursowych
(wielkość dodatnia dla różnic dodatnich, wielkość
ujemna dla różnic ujemna)
wartość rezerwy na nalezności

793

(55)

(23)

(4)

(1 674)

(318)

saldo rezerw na odprawy emerytalne jubileuszowe
i podobne
(wielkość dodatnia)

270

(51)

rezerwy na niewykorzystane urlopy

136

(56)

rezerwy na faktury zakupowe

507

strata do odliczenia

3 246

(96)
(617)
(1 198)

793

13. Nota do bilansu Grupy kapitałowej PPWK S.A. na 30 czerwca 2007 r.- Zapasy

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

30 czerwca 2007 r.
a) materiały
b) półprodukty i produkty w toku
c) produkty gotowe
d) towary
e) odpis aktualizacyjny zapasów
Zapasy, razem

77
182
3 110
(289)
3 079

31 grudnia 2006 r.
70
80
1 985
(257)
1 878
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14. Nota do bilansu Grupy kapitałowej PPWK S.A. na 30 czerwca 2007 r.- Należności
krótkoterminowe

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

30 czerwca 2007 r.
Należności handlowe
Odpis aktualizujący należności handlowe
Należności handlowe, netto

31 grudnia 2006 r.

7 178
(1 374)
5 804

4 905
(1 574)
3 331

Należności od jednostek powiązanych
Odpis aktualizujący należności od jednostek powiązanych

-

-

Należności od jednostek powiązanych, netto

-

-

-

-

494

124

179
179

209
209

6 477

3 664

Pozostałe należności od jednostek powiązanych -pożyczka
Należności z tytułu podatku od towarów u usług i inne
należności publicznoprawne

Pozostałe należności
Odpis aktualizujący pozostałe należności
Pozostałe należności, netto
Należności krótkoterminowe netto, razem

ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI

nal. z tyt.dostaw i usług
nal. z tyt.dostaw i usług z
jednost. powiązanymi
nal. od pracowników
nal. dochodzone w sądzie
razem odpisy

31 grudnia 2006 r.

Rozwiązanie

Wykorzystanie

Zwiększenia

30 czerwca 2007 r.

1 574

(200)

-

-

1 374

1 574

(200)

-

-

1 374

15. Nota do bilansu Grupy kapitałowej PPWK S.A. na 30 czerwca 2007 r.- Inwestycje
krótkoterminowe
(wszystkie kwoty w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
30 czerwca 2007 r.
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
- inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem

1 779
1 779
1 779

31 grudnia 2006 r.
4 002
4 002
4 002
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16. Nota do bilansu Grupy kapitałowej PPWK S.A. na 30 czerwca 2007 r.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

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

30 czerwca 2007 r.
805
9
29
13
11
145
495
38
65
805

a) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
- remont
- ubezpieczenia
- licencje
- usługa serwisowa
- projekty
- prospekt emisyjny
- opłata stała
- pozostałe
rozliczenia międzyokresowe czynne, razem

31 grudnia 2006 r.
461
35
20
74
243
54
35
461

17. Nota do bilansu Grupy kapitałowej PPWK S.A. na 30 czerwca 2007 r.- Kapitał
zakładowy
(wszystkie kwoty w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
Seria /
emisja

A

Rodzaj akcji

Rodzaj uprzywilejowania akcji

5 głosów na WZA;
pierwszeństwo pokrycia w majątku
spółki; pierwszeństwo przy
wypłacie dywidendy
imienne
brak uprzywilejowania
na okaziciela brak uprzywilejowania
na okaziciela brak uprzywilejowania
na okaziciela brak uprzywilejowania
imienne

B
A, B, C
D
E

wartość serii / emisji Sposób
Rodzaj
ograniczenia Liczba akcji
wg wartości
pokrycia
praw do akcji
nominalnej
kapitału

nie ma

48 147

nie ma
nie ma
nie ma
nie ma

150
2 531 996
570 000
1 030 793

Liczba akcji, razem
Kapitał zakładowy, razem
Wartość nominalna jednej akcji

50 073 gotówka
156
2 633 276
592 800
1 072 024

gotówka
gotówka
gotówka
gotówka

Data rejestracji

Prawo do
dywidendy od
daty:

1996-07-11

1996-01-01

1996-07-11
1996-12-23
2001-05-14
2005-05-12

1996-01-01
1996-01-01
2001-01-01
2004-12-31

4 181 086
4 348 329
1,04 zł

18. Nota do bilansu Grupy kapitałowej PPWK S.A. na 30 czerwca 2007 r.- Zobowiązania
długoterminowe
(wszystkie kwoty w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)

30 czerwca 2007 r.
a) wobec pozostałych jednostek
- umowy leasingu finansowego
Zobowiązania długoterminowe, razem

145
145
145

31 grudnia 2006 r.
198
198
198

Informacja dodatkowa stanowi integralną część niniejszego sprawozdania
17 z 23

GRUPA PPWK
INFORMACJA DODATKOWA

19. Nota do bilansu Grupy kapitałowej PPWK S.A. na 30 czerwca 2007 r.- Zobowiązania
krótkoterminowe
(wszystkie kwoty w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
30 czerwca 2007 r.

31 grudnia 2006 r.

100
100

100
100

3 612
2 967
337
217
67
24
3 712

3 058
2 333
375
123
96
131
3 158

a) wobec jednostek powiązanych
- z tytułu dostaw i usług
- pożyczki
b) wobec jednostek pozostałych
- z tytułu dostaw i usług
- zobowiązania finansowe lesingowe
- z tytułu ceł,ubezpieczeń i innych świadczeń
- zobowiązania ZFŚS
- zobowiązania z tytułu dywidendy
- pozostałe zobowiązania
Zobowiązania krótkoterminowe, razem

20. Nota do bilansu Grupy kapitałowej PPWK S.A. na 30 czerwca 2007 r.- Rezerwy
(wszystkie kwoty w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)

urlopy pracownicze
premie/nagrody jubileusz.
umowy cywilno-prawne
odprawy pracownicze
rezerwa na świadczenia
emerytalne i podobne

podatek odroczony
przyszłe koszty
pozostałe rezerwy
razem rezerwy

31 grudnia 2006 r.

Rozwiązanie

Wykorzystanie

Zwiększenia

30 czerwca 2007 r.

323
251

(60)
-

(4)
-

69
18

329
269

574

(60)

(4)

87

598

969
969

(1 444)
(1 444)

-

783
783

308
308

1 543

(1 503)

(4)

870

907
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21. Nota do bilansu Grupy kapitałowej PPWK S.A. na 30 czerwca 2007 r.- Pozostałe
przychody operacyjne
(wszystkie kwoty w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
Okres 6 miesięcy
zakończony 30 czerwca
2007 r.
a) odpisy i rezerwy rozwiązane (z tytułu)
- wyroby
- na koszty
- świadczenia pracownicze
- rezerwa na odsetki
- rezerwa na należności
b) pozostałe, w tym:
- przychody z refaktur
- pozostałe przychody
Pozostałe przychody operacyjne, razem

Okres 6 miesięcy
zakończony 30 czerwca
2006 r.

302
101
200
484
48
436
787

498
105
338
54
113
46
67
611

22. Nota do bilansu Grupy kapitałowej PPWK S.A. na 30 czerwca 2007 r.- Koszty wg
rodzaju
(wszystkie kwoty w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
Okres 6 miesięcy
zakończony 30
czerwca 2007 r.

Okres 6 miesięcy
zakończony 30
czerwca 2006 r.

a) amortyzacja

366

354

b) zużycie materiałów i energii

529

495

5 565

4 139

d) podatki i opłaty

44

34

e) wynagrodzenia

3 016

2 822

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

501

516

g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)

404

447

6

8

398

439

Koszty według rodzaju, razem

10 426

8 806

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń
międzyokresowych

(3 486)

(1 585)

c) usługi obce

- zakup sprzętu długotrwałego < 3 500 tys
- pozostałe

Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby
jednostki (wielkość ujemna)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)
Wyłączenia konsolidacyjne
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

-

-

(2 592)
(1 493)

(2 444)
(1 442)
(691)

2 856

2 644
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23. Nota do bilansu Grupy kapitałowej PPWK S.A. na 30 czerwca 2007 r.- Pozostałe koszty
operacyjne
(wszystkie kwoty w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
Okres 6 miesięcy
zakończony 30 czerwca
2007 r.

Okres 6 miesięcy
zakończony 30 czerwca
2006 r.

a) odpisy aktuazlizujące (z tytułu)

151

127

- wyroby

133

110

- rezerwa na należności

-

-

- rezerwa na przyszłe koszty

-

-

- rezerwa na odsetki
- rezerwa na świadczenia pracownicze
- odpis aktualizacyjny wartości niematerialnych

-

-

18

17

-

b) pozostałe, w tym:

-

64

119

- przekazanie darowizny

-

10

- koszty refaktur

-

46

- likwidacja wyrobów

-

-

- z tytułu uzgodnień sald

-

1

64

62

215

247

- pozostałe koszty
-odpisy wartości niematerialnych
Pozostałe koszty operacyjne, razem

24. Nota do bilansu Grupy kapitałowej PPWK S.A. na 30 czerwca 2007 r.- Przychody
finansowe

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

a) dodatnie różnice kursowe
- zrealizowane
b) pozostałe, w tym:
- zysk ze zbycia inwestycji
- dwyidenty i udziały w zyskach
- wycena zobowiązań leasingowych
- zabezpieczenie
- odsetki
- pozostałe
Pozostałe przychody finansowe, razem

Okres 6 miesięcy
zakończony 30 czerwca
2007 r.
56
56
2 864
2 714
98
51
2 919

Okres 6 miesięcy
zakończony 30 czerwca
2006 r.
381
381
219
74
145
601
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25. Nota do bilansu Grupy kapitałowej PPWK S.A. na 30 czerwca 2007 r.- Koszty finansowe
(wszystkie kwoty w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)

a) ujemne różnice kursowe, w tym:
- zrealizowane
b) pozostałe, w tym:
- inne
c) odsetki
- pozostałe, w tym:
- odsetki od zobowiązań
- odsetki od nakazów
Pozstałe koszty finansowe, razem

Okres 6 miesięcy
zakończony 30 czerwca
2007 r.
86
86
39
39
34
34
159

Okres 6 miesięcy
zakończony 30 czerwca
2006 r.
229
229
53
53
282

26. Nota do bilansu Grupy kapitałowej PPWK S.A. na 30 czerwca 2007 r.- Zysk (strata)
netto

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

a) zysk (strata) netto jednostki dominującej
b) zyski (straty) netto jednostek zależnych
c) zyski (straty) netto jednostki stowarzyszonej
d) korekty konsolidacyjne
Zysk (strata) netto

Okres 6 miesięcy
zakończony 30 czerwca
2007 r.
3 890
(80)
98
-

Okres 6 miesięcy
zakończony 30 czerwca
2006 r.
1 043
(131)

3 908

911

27. Nota do bilansu Grupy kapitałowej PPWK S.A. na 30 czerwca 2007 r.- Należności i
zobowiązania pozabilansowe

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

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 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.
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Ryzyko związane ze stawką VAT na sprzedawane przez PPWK S.A. produkty
Emitent 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. Do dnia przekazania do
publikacji sprawozdania finansowego organ pierwszej instancji nie wydał decyzji.
28. Nota do bilansu Grupy kapitałowej PPWK S.A. na 30 czerwca 2007 r.- Zatrudnienie z
podziałem na grupy zawodowe w ciągu ostatnich dwóch lat
(wszystkie kwoty w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)

PPWK S.A.

PKD Sp. z o.o.

Stan na 01.01.2006
Redakcja, bazy danych i rozwój aplikacji
Sprzedaż i logistyka
Pozostali

44
14
16

16

Razem

74

16

Stan na 01.01.2007
Redakcja, bazy danych i rozwój aplikacji
Sprzedaż i logistyka
Pozostali

47
16
13

17

Razem

76

17

Stan na 30.06.2007
Redakcja, bazy danych i rozwój aplikacji
Sprzedaż i logistyka
Pozostali

46
18
15,5

17

Razem

79,5

17

29. Nota do bilansu Grupy kapitałowej PPWK S.A. na 30 czerwca 2007 r.- Wynagrodzenia
członków zarządu i Rady Nadzorczej
(wszystkie kwoty w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)

Pan Rafał Berliński, z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PPWK S.A. otrzymał w 2007 r.
wynagrodzenie w wysokości 284.133 złotych. Pan Andrzej Ziemiński z tytułu pełnienie funkcji
Prezesa Zarządu PPWK S.A. otrzymał w 2007 wynagrodzenie w wysokości 88.000 złotych. Pan
Grzegorz Esz z tytułu pełnienia funkcji v-ce Prezesa Zarządu PPWK S.A. otrzymał w 2007 r.
wynagrodzenie w wysokości 20.000 złotych. Pani Beata Konopska z tytułu pełnienia funkcji v-ce
Prezesa Zarządu PPWK S.A. otrzymała wynagrodzenie w wysokości 106.200 złotych. Pan Wojciech
Górski z tytułu pełnienia funkcji V-ce Prezesa Zarządu PPWK S.A. otrzymał w 2007 r.
wynagrodzenie w wysokości 100.700 złotych Według stanu na koniec okresu PPWK S.A. nie miała
żadnych niewypełnionych zobowiązań w stosunku do członków zarządu spółki.
Łączne wynagrodzenie Rady Nadzorczej PPWK S.A. w I połowie 2007 r. wyniosło 64 380 zł.
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30. Nota do bilansu Grupy kapitałowej PPWK S.A. na 30 czerwca 2007 r.- Pożyczki oraz
transakcje z członkami zarządu i Rady Nadzorczej

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

W okresie objętym raportem spółka nie zawierała umów pożyczek, ani innych transakcji z członkami
zarządu oraz Rady Nadzorczej.
31. Nota do bilansu Grupy kapitałowej PPWK S.A. na 30 czerwca 2007 r.- Szacunki
wykorzystywane do wyceny wartości użytkowej wartości niematerialnych i prawnych o
nieokreślonym okresie użytkowania
(wszystkie kwoty w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)

W okresie pierwszego półrocza 2007 r. nie dokonano wyceny wartości użytkowej wartości
niematerialnych i prawnych o nieokreślonym okresie użytkowania. Ocena taka dokonywana jest w
okresach rocznych, z uwagi na występującą sezonowość sprzedaży – największa sprzedaż w zakresie
oferty wydawniczej realizowana jest w miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień, natomiast w zakresie
produktów cyfrowych – w okresie IV kwartału. Dokonanie pełnej i prawidłowej oceny wartości
użytkowej możliwe jest po zamknięciu pełnego cyklu sprzedażowego – tj. w okresach rocznych.
32. Nota do bilansu Grupy kapitałowej PPWK S.A. na 30 czerwca 2007 r.- Różnica do
opublikowanego sprawozdania finansowego za II kwartał 2007 roku

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

W raporcie za I półrocze 2007 w aktywach i pasywach bilansu ujęty został odroczony podatek
dochodowy, co spowodowało zmiany w stosunku do sprawozdania za II kwartał 2007 roku, w
następujących pozycjach: wzrost sumy aktywów i pasywów o 1 198 tys. oraz podwyższenie wyniku o
404 tys.
W wyniku finansowym za półrocze 2007 roku ujęto również przypadający na PPWK wynik spółki
stowarzyszonej EL2 w wysokości 98 tys. zł.
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Rachunkowość Consulting Sp. z o.o.

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO
REWIDENTA
Z PRZEGLĄDU SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO

PPWK S.A.
W
Warszawie
za okres 01.01.2007 r. – 30.06.2007 r.

Warszawa 28.09.2007 r.

PPWK S.A. Warszawa ul. Aleja Bohaterów Września 9

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z PRZEGLĄDU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PPWK S.A.
obejmującego okres
od 1 stycznia 2007 roku do 30 czerwca 2007 roku
Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu PPWK S.A.

Dokonaliśmy

przeglądu

sprawozdania

finansowego

Polskiego

Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera (PPWK)
S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleja Bohaterów Września 9, na które składa
się:
•

bilans sporządzony na dzień 30.06.2007 roku, który po stronie aktywów
i pasywów wykazuje sumę 33 747 tys. zł.

•

rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2007 roku do dnia
30.06.2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3 890 tys. zł.

•

zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału
własnego o 3 891 tys. zł.

•

rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków
pieniężnych o 2 224 tys. zł.

•

informacja dodatkowa.

Za sporządzenie tego sprawozdania odpowiada Zarząd Spółki. Naszym
zadaniem było dokonanie przeglądu tego sprawozdania.

Przegląd

przeprowadziliśmy

stosownie

do

obowiązujących

w

Polsce

przepisów prawa oraz norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych
przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Normy te nakładają na nas obowiązek
zaplanowania

i

przeprowadzenia

przeglądu

w

taki

sposób,

WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o., Warszawa ul. Pankiewicza 3
Tel. (+48 0-22) 627 10 56

aby

uzyskać

2

PPWK S.A. Warszawa ul. Aleja Bohaterów Września 9

umiarkowaną

pewność,

że

sprawozdanie

finansowe

nie

zawiera istotnych

nieprawidłowości.
Przeglądu

dokonaliśmy

głównie

drogą

analizy

danych

sprawozdania

finansowego, wglądu w księgi rachunkowe oraz wykorzystania informacji uzyskanych
od kierownictwa oraz osób odpowiedzialnych za finanse i księgowość Jednostki.

Zakres i metoda przeglądu sprawozdania finansowego istotnie różni się od
badań leżących u podstaw opinii wyrażonej o rzetelności, prawidłowości i jasności
rocznego sprawozdania finansowego, dlatego nie możemy wydać takiej opinii
o załączonym sprawozdaniu.

Dokonany przez nas przegląd nie ujawnił niczego, co wskazywałoby na istotne
zniekształcenie obrazu sytuacji majątkowej i finansowej Jednostki na dzień
30.06.2007 roku oraz jej wyniku finansowego za okres od 01.01.2007 roku do
30.06.2007 roku, przekazywanego przez załączone sprawozdanie finansowe,
sporządzone

zgodnie

z

Międzynarodowymi

Standardami

Rachunkowości,

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z
nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji
Europejskiej.

Nie wnosząc zastrzeżeń, co do obrazu sytuacji majątkowej i finansowej
Jednostki na dzień 30.06.2007 roku oraz jej wyniku finansowego za okres od
01.01.2007 roku do 30.06.2007 roku zwracamy uwagę na fakt, że zgodnie z
przyjętymi i stosowanymi zasadami rachunkowości Jednostka dokonuje oceny utraty
wartości długoterminowych aktywów finansowych oraz wartości niematerialnych na
koniec roku obrachunkowego. W przypadku dokonania stosownej wyceny na dzień
30.06.2007 roku skutki tej wyceny mogłyby mieć wpływ na wysokość wykazanych w
sprawozdaniu finansowym aktywów oraz wyniku finansowego Spółki.

Ponadto zwracamy uwagę, iż w okresie objętym przeglądem Spółka ujęła w
pozycji przychody finansowe kwotę 2 490 tys. zł, zwolnioną z rachunku escrow
i stanowiącą ostatnią ratę z tytułu rozliczenia transakcji sprzedaży udziałów w spółce

WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o., Warszawa ul. Pankiewicza 3
Tel. (+48 0-22) 627 10 56

PPWK S.A. Warszawa ul. Aleja Bohaterów Września 9

GeoInvent Sp. z o.o. zgodnie z umową z dnia 6 października 2005 roku. Kwota ta
stanowi 64 % zysku netto Jednostki za okres objęty przeglądem.

Marcin Wasil

Marcin Wasil -Prezes Zarządu

Biegły rewident nr ew. 9846/7341

Biegły rewident nr ew. 9846/7341

WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o.
Warszawa, ul. Pankiewicza 3

Podmiot uprawniony Nr ew. 2733

Warszawa 28 września 2007 r.

WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o., Warszawa ul. Pankiewicza 3
Tel. (+48 0-22) 627 10 56

PPWK S.A.
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Na dzień i za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2007 r.

1. PPWK S.A. i Grupa PPWK
7
2. Zmiany w strukturze Grupy PPWK
8
3. Podstawa sporządzenia skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego
8
4. Waluta pomiaru i waluta sprawozdań finansowych
8
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PPWK S.A.
Bilans na 30 czerwca 2007 r.
(wszystkie kwoty w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)

Nota

30 czerwca 2007 r.

31 grudnia 2006 r.

AKTYWA
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Prace rozwojowe
Pozostałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Inwestycje długoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe czynne
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa trwałe razem

12 399
12 380
20
696
6 491
1 198
20 783

11 203
11 173
30
755
6 491
18 450

3 079
7 328
1 752
804
12 964

1 878
4 283
3 977
461
10 599

33 747

29 049

17

4 348
4 996
14 681
3 890
27 916

4 348
4 996
11 146
3 534
24 024

Zobowiązania długoterminowe
Długoterminowe zobowiązania finansowe
Rezerwa na podatek odroczony
Zobowiązania długoterminowe razem

18
12

145
793
939

198
198

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania krótkoterminowe razem

19
20

3 822
1 072
4 893

3 292
1 536
4 828

5 832

5 026

33 747

29 049

Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe razem

9

10
11
12

13
14
15
16

Aktywa razem
PASYWA
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Nadwyżka ceny sprzedaży nad wartością nominalną akcji
Niepodzielony zysk/strata
Zysk/strata
Kapitał własny razem

Zobowiązania razem
Pasywa razem
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PPWK S.A.
Jednostkowy rachunek zysków i strat za okres sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2007
r.
(wszystkie kwoty w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)

Okres 6
miesięcy
zakończony 30
czerwca 2007 r.

Okres 3
miesięcy
zakończony 30
czerwca 2007 r.

Okres 6
miesięcy
zakończony 30
czerwca 2006 r.

Okres 3
miesięcy
zakończony 30
czerwca 2006 r.

Przychody netto ze sprzedaży
Koszty własny sprzedaży
Koszt sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

7 428
(2 856)
(167)
4 405

4 863
(1 924)
(106)
2 834

7 094
(2 644)
(203)
4 247

4 711
(1 796)
(125)
2 791

Pozostałe przychody operacyjne
Koszty ogólnego zarządu
Koszty sprzedaży
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej

784
(1 493)
(2 659)
(213)
825

284
(716)
(1 759)
(103)
540

552
(1 442)
(2 387)
(245)
724

309
(781)
(1 592)
(122)
604

EBITDA

1 190

716

1 079

790

Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) z działalności finansowej

2 820
(159)
3 486

2 710
(90)
3 160

600
(282)
1 043

322
(280)
646

Zysk (strata) brutto
Podatek dochodowy
Zysk strata na sprzedazy udziałów jednostek
Zysk (strata) netto

3 486
404

3 160
404

3 890

3 564

1 043
1 043

646
646

3 890

3 564

1 043

646

-

-

-

3 890

3 564

1 043

Z tego przpadający na:
- akcjonariuszy PPWK S.A.
- akcjonariuszy mniejszościowych

646

- podstawowy z zysku za rok obrotowy przypisany
zwykłym akcjonariuszom spółki dominującej

0,93

0,85

0,25

0,15

- rozwodniony zysk na jedną akcję przypadający

0,93

0,85

0,25

0,15

na akcjonariuszy PPWK S.A.
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PPWK S.A.
Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca
2007 r.
(wszystkie kwoty w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)

Kapitał
podstawowy

Nadwyżka ceny
sprzedaży nad wartością
nominalną akcji

Niepodzielony
zysk/strata

Kapitał własny
razem

Stan na 01.01.2006

4 348

4 996

13 237

22 581

Dywidenta za 2005
Wynik okresu
Stan na 31.12.2006

4 348

4 996

(2 091)
3 534
14 680

(2 091)
3 534
24 024

Stan na 01.01.2007

4 348

4 996

14 680

24 024

Wynik okresu
Stan na 30.06.2007

4 348

4 996

3 890
18 570

3 890
27 915
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PPWK S.A.
Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca
2007 r.
(wszystkie kwoty w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
Okres 6 miesięcy
zakończony 30
czerwca 2007 r.
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) netto
Korekty razem
Amortyzacja
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości aktywów
Różnice kursowe
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
pożyczek i kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Zakup środków trwałych
Zakup wartości niematerialnych i prawnych
Zakup aktywów finansowych
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych
Udzielone pożyczki
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy netto z emisji akcji i dłużnych papierów wartościowych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne finansowe
Spłaty kredytów i pożyczek
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu

Okres 6 miesięcy
zakończony 30
czerwca 2006 r.

3 890
(6 728)
366

1 043
(2 553)
354
-

(2 672)
(869)
(1 200)
(3 045)

53
88
(108)
(233)
(2 515)

570
109
13
(2 838)

83
(278)
3
(1 510)

(75)
(1 318)
4

(19)
(1 393)
5
6 464
5 057

2 672
1 283

(453)
(217)
(669)

(285)
(285)

(2 224)
3 977
1 752

3 261
6 836
10 097
-
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PPWK S.A.
INFORMACJA DODATKOWA

1. PPWK S.A. i Grupa PPWK
PPWK powstało w 1951 r. w wyniku połączenia ocalałych po drugiej wojnie światowej firm i
pracowni kartograficznych. Przedsiębiorstwo stało się między innymi formalnym i merytorycznym
spadkobiercą "Książnicy - Atlas", największej firmy kartograficznej II Rzeczypospolitej, powstałej z
połączenia "Książnicy Polskiej" założonej w 1916 r. i Spółki Kartograficznej "Atlas" założonej w
1921 r.
W dniu 5 września 1991 r. powołano do życia spółkę akcyjną Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw
Kartograficznych im. Eugeniusza Romera S.A., w celu przekazania jej w odpłatne użytkowanie
mienia prywatyzowanego Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych w trybie
art. 39 Ustawy prywatyzacyjnej. Założycielami Spółki były 233 osoby fizyczne. Wpis do rejestru
handlowego nastąpił w dn. 30.11.1991 r w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XVI Wydział
Gospodarczy, w dziale B pod nr 29651. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki
akcyjnej na podstawie Statutu Spółki sporządzonego w formie aktu notarialnego A nr 737/92.
Działalność gospodarczą rozpoczęła dnia 1.01.1992 r. W dniu 25 maja 1992 r. PPWK S.A. na
podstawie umowy ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa przejęło mienie zlikwidowanego państwowego przedsiębiorstwa w odpłatne
użytkowanie (do spłaty w ciągu 10 lat). Przejmując mienie PPWK S.A. uzyskało prawa do całości
dorobku przedsiębiorstwa państwowego, które zostało utworzone w 1951 r. W 1995 r. PPWK S.A.
weszła do grona spółek publicznych. W chwili obecnej akcje Emitenta są notowane na GPW w
Warszawie.
PPWK S.A. jest najstarszą firmą na polskim rynku zajmującą się wydawnictwami kartograficznymi.
W swojej ofercie posiada zarówno wysokiej jakości wydawnictwa drukowane (atlasy miast, plany
miast, mapy ścienne) oferowane pod brandem Copernicus, jak również cyfrowe wydawnictwa
kartograficzne, oparte na najnowszych technologiach z wykorzystaniem systemów GIS i GPS
(Navigo – Cyfrowa Mapa Samochodowa Polski). PPWK S.A. prowadzi również działalność w
zakresie aplikacji nawigacyjnych oraz cyfrowych baz danych przejętą ze spółki zależnej – PPWK
GeoInvent Sp. z o.o., dostarczając rozwiązania między innymi dla operatorów sieci komórkowych
(Era) oraz firm z sektora prywatnego (Eniro – Panorama Firm) i sektora publicznego (GDDKiA).
Grupę kapitałową PPWK S.A. wg stanu na dzień bilansowy tworzyły następujące podmioty:
−
−
−
−
−

PPWK S.A. – podmiot dominujący,
Polska Kompania Dystrybucyjna Sp. z o.o. – podmiot zależny (100% udziałów),
PPWK Cirrus Sp. z o.o. – podmiot zależny (100% udziałów) – nie prowadzący działalności,
Mappa Sp. z o.o. w likwidacji – podmiot stowarzyszony (50% udziałów);
El2 Sp. z o.o. – podmiot stowarzyszony (14,93% udziałów);

W dniu 27 listopada 2006 r. PPWK S.A. zawarła warunkową umowę sprzedaży wszystkich udziałów
w kapitale zakładowym spółki El2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W wyniku powyższej umowy
PPWK nabyła własność 73 udziałów w kapitale zakładowym El2 Sp. z o.o., które to udziały
reprezentują 14,93% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 14,93% ogólnej
liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Przeniesienie pozostałej części udziałów
nastąpiło w wyniku umowy zawartej w dniu 19 września 2007 r. W związku z powyższym,
począwszy od sprawozdania za I półrocze 2007 roku wyniki tej spółki za okres I półrocza 2007 roku
zostały objęte konsolidacją jako wyniki spółki stowarzyszonej.
Polska Kompania Dystrybucyjna Sp. z o.o. w okresie objętym sprawozdaniem prowadziła
działalność w zakresie sprzedaży i dystrybucji wydawnictw kartograficznych drukowanych (mapy i
atlasy Copernicus) oraz cyfrowych (Navigo).
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W okresie objętym sprawozdaniem spółka PPWK Cirrus Sp. z o.o. nie prowadziła działalności, nie
została również zakończona likwidacja spółki Mappa Sp. z o.o.
2. Zmiany w strukturze Grupy PPWK
W dniu 27 listopada 2006 r. PPWK S.A. zawarła warunkową umowę sprzedaży wszystkich udziałów
w kapitale zakładowym spółki El2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W wyniku powyższej umowy
PPWK nabyła własność 73 udziałów w kapitale zakładowym El2 Sp. z o.o., które to udziały
reprezentują 14,93% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 14,93% ogólnej
liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.
Nabycie pakietu 14,93% udziałów Spółki nastąpiło za cenę 84 932 zł za jeden udział (to jest łącznie
za cenę 6 200 036 zł za 73 udziały).
W dniu 19 września 2007 roku w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży wszystkich udziałów w
kapitale zakładowym spółki EL2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 27 listopada
2006 roku, opisanej w raporcie bieżącym nr 27/2006, 16/2007 i 33/2007 PPWK S.A. zawarła z:
Superkonstelacja Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr (poprzednia nazwa Pendelton Investments
Limited), Novakonstelacja Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr (poprzednia nazwa Lethbridge
Investments Limited), Gannonville Enterprises Limited z siedzibą w Larnace, Cypr, umowę
przeniesienia własności udziałów Spółki stanowiących 85,07% kapitału zakładowego Spółki.
Przeniesienie własności 14,93% udziałów Spółki nastąpiło na podstawie umowy warunkowej
opisanej
powyżej.
Nabycie 85,07% udziałów w Spółce nastąpiło za cenę 153.245 złotych za jeden udział tj łącznie za
kwotę 63.749.920 złotych. Z dniem zawarcia przedmiotowej umowy PPWK jest właścicielem 100%
udziałów w Spółce. W związku z powyższym nabyciem, począwszy od sprawozdania za I półrocze
2007 roku wyniki EL2 Sp. z o.o. za okres I półrocza 2007 roku zostały objęte konsolidacją jako
wyniki spółki stowarzyszonej.
3. Podstawa sporządzenia skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego
Niniejsze sprawozdanie finansowe jest zgodne z Międzynarodowymi
Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Komisję Europejską.

Standardami

4. Waluta pomiaru i waluta sprawozdań finansowych
Walutą pomiaru w niniejszym sprawozdaniu finansowym oraz walutą sprawozdawczą jest złoty
polski. Dane w sprawozdaniu podane zostały w tysiącach złotych chyba, że wskazano inaczej.
5. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości i zmiany w MSSF
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka nie zmieniała stosowanych zasad
rachunkowości. Zmiany wprowadzone w MSSF z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku lub
później nie miały wpływu na zasady rachunkowości stosowane przez Spółkę w niniejszym
sprawozdaniu finansowym. Zmiany wprowadzone w MSSF począwszy od roku 2007 nie mają
istotnego wpływu na stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości.
6. Korekta błędu
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie wystąpiły korekty błędu.
7. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.
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Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej PPWK S.A. oraz sprawozdania
finansowe PPWK S.A. sporządza się zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej.
Sprawozdania finansowe spółki zależnej PKD Sp. z o.o., sporządza się zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Sprawozdania pozostałych
jednostek grupy kapitałowej sporządzane są zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości.
Konsolidacją objęte zostały spółki PKD Sp. z o.o. oraz El2 Sp. z o.o. Pozostałe spółki grupy nie
prowadzą działalności i wyłączone zostały z konsolidacji – ich dane finansowe są nieistotne dla
rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego
grupy kapitałowej PPWK S.A.
Sprawozdania sporządza się w PLN, a wartości przedstawia w tysiącach złotych, o ile nie wskazano
inaczej.
Szczegółowe zasady rachunkowości opisane zostały poniżej.
Rzeczowe aktywa trwałe
Początkowe ujęcie tych składników aktywów w księgach następuje według ceny nabycia lub kosztu
wytworzenia. Koszty finansowania zewnętrznego środków trwałych, które można bezpośrednio
przyporządkować do nabycia, budowy lub wytworzenia składnika aktywów nie podlegają
aktywowaniu.
Na dzień bilansowy grunty i budynki wycenia się według ceny nabycia / kosztu wytworzenia
pomniejszonego o skumulowaną amortyzację budynków i odpisy aktualizujące z tytułu utraty
wartości.
Maszyny i urządzenia wykazuje się na dzień bilansowy według ceny nabycia/ kosztu wytworzenia
pomniejszonego o skumulowaną amortyzację i wszelkie odpisy aktualizujące z tytułu utraty
wartości.
Odpisy aktualizujące ujmowane są w rachunku wyników w pozycji pozostałe koszty operacyjne.
Amortyzacja maszyn i urządzeń naliczana jest metodą liniową przez szacowany okres użytkowania
danego składnika aktywów. Okres użytkowania podlega weryfikacji na dzień bilansowy.
Grunty i budynki – powyżej 20 lat
Maszyny i urządzenia techniczne – od 3-15 lat
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.
Wartości niematerialne
Początkowe ujęcie tych składników aktywów w księgach następuje według ceny nabycia lub kosztu
wytworzenia.
Na dzień bilansowy koszty prac rozwojowych wykazywane są w wartości rzeczywiście
poniesionych kosztów pomniejszonej o umorzenie i ewentualną utratę wartości. Te z kosztów prac
rozwojowych, których okres użytkowania jest nieokreślony, 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.
Pozostałe Wartości niematerialne są amortyzowane stawką - 20%, 33,33% i 50%.
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Zasady konsolidacji i wyceny inwestycji w jednostkach powiązanych
Wszystkie inwestycje są początkowo ujmowane w księgach według ceny nabycia, odpowiadającej
wartości godziwej uiszczonej zapłaty, obejmującej koszty związane z ich nabyciem.
Na dzień bilansowy w jednostkowym sprawozdaniu finansowym udziały w jednostkach zależnych,
współzależnych i stowarzyszonych ujmuje się według ceny nabycia pomniejszonej o ewentualne
odpisy z tytułu utraty wartości.
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jednostki zależne podlegają konsolidacji metodą
pełną, udziały we wspólnych przedsięwzięciach podlegają konsolidacji metodą konsolidacji
proporcjonalnej, a udziały w jednostkach stowarzyszonych wyceniane są metodą praw własności.
Wyłączane z konsolidacji jednostki zależne wyceniane są w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym według ceny nabycia z uwzględnieniem utraty wartości. W przypadku zaprzestania
konsolidacji proporcjonalnej jednostki współzależne wyceniane są według ceny nabycia z
uwzględnieniem utraty wartości. W przypadku utraty znaczącego wpływu jednostki stowarzyszone
wyceniane są według ceny nabycia z uwzględnieniem trwałej utraty wartości.
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 usług poligraficznych , koszty papieru oraz innych bezpośrednich
kosztów związanych z działalnością wydawniczą .
Rozchody zapasów, ze względu na przeznaczenie zapasów do konkretnych przedsięwzięć oraz
realizowanie konkretnych niepowtarzalnych zleceń ustala się według szczegółowej identyfikacji
kosztu (wartości początkowej).
Należności i zobowiązania
Rozrachunki z tytułu dostaw, robót i usług ujmowane są w księgach w wartości wymagającej zapłaty
wynikającej z faktur.
Na dzień bilansowy dokonuje się analizy rozrachunków i ustala się wysokość odpisów
aktualizujących, w tym z tytułu nieściągalności należności. Odpisy pomniejszają wartość bilansową
tych rozrachunków. Na dzień bilansowy długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług są
wyceniane z uwzględnieniem wartości pieniądza w czasie.
Rozrachunki z tytułu kredytów i pożyczek ujmuje się pierwotnie według ceny nabycia
odpowiadającej wartości godziwej otrzymanych środków pieniężnych pomniejszonej o koszty
związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki.
Na dzień bilansowy oprocentowane kredyty i pożyczki wyceniane są według ceny nabycia przy
zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Przy ustalaniu zamortyzowanej ceny nabycia
uwzględnia się koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki oraz dyskonta lub premie
uzyskane przy rozliczaniu zobowiązania.
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe wykazane w bilansie obejmują środki pieniężne w banku
i kasie oraz lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nie przekraczającym 3
miesięcy.
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Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazywane w rachunku przepływów pieniężnych
składa się z określonych wyżej środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pomniejszonych o
niespłacone kredyty w rachunkach bieżących.
Pozycje w walucie obcej
Pozycje walutowe ujmuje się w księgach według kursu wymiany obowiązującego na dzień
transakcji, za który przyjmuje się kurs średni NBP.
Na dzień bilansowy środki pieniężne, należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się
według kursu średniego NBP dla danej waluty. Wszystkie różnice kursowe ujmowane są w rachunku
zysków i strat, za wyjątkiem aktywowanych w rzeczowych aktywach trwałych.
Pozycje niepieniężne wyceniane według wartości godziwej przelicza się według kursu wymiany z
dnia ustalenia tej wartości, natomiast pozycje niepieniężne wyceniane według kosztu historycznego
– według kursu wymiany z dnia transakcji.
Rezerwy
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.
Podatek dochodowy odroczony
Jednostka ustala aktywa z tytułu podatku odroczonego i rezerwę na podatek odroczony zgodnie z
ogólnymi zasadami w odniesieniu do różnic przejściowych ustalanych metodą bilansową i nie
dokonuje kompensaty składników podatku odroczonego, z wyjątkiem sytuacji gdy występuje tytuł
do kompensat. Aktywa lub rezerwy wykazywane są w pozycji należności lub zobowiązań
długoterminowych.
Przychody
Przychody ujmowane są do wysokości w jakiej prawdopodobne jest uzyskanie korzyści
ekonomicznych.
Przychody ze sprzedaży towarów ujmowane są jeżeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa
własności zostały przekazane nabywcy, a przychody można wiarygodnie wycenić.
Przychody z tytułu usług długoterminowych są wykazywane w stosunku do stopnia zaawansowania
prac, a gdy to jest niemożliwe do ustalenia - w wysokości poniesionych kosztów, które są
prawdopodobne do odzyskania.
Przychody z tytułu odsetek ujmowane są z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej.
Przychody z tytułu najmu ujmowane są metoda liniową.
Odroczone przychody ujmowane są w wartości zdyskontowanej.
Koszty
Ewidencja kosztów przebiega w dwóch układach: porównawczym i kalkulacyjnym.
Koszty w rachunku zysków i strat prezentowane są w układzie kalkulacyjnym.
Wynik na usunięciu z bilansu składników rzeczowych aktywów trwałych prezentowany jest w jednej
pozycji jako zysk lub strata w momencie usunięcia.
Działalność zaniechana
Przychody i koszty działalności zaniechanej wyodrębnia się i prezentuje się oddzielnie w rachunku
zysków i strat.
Segmenty
Podstawowa działalność Grupy PPWK to działalność w zakresie dostarczania informacji
geograficznej skoncentrowana w PPWK S.A., która to działalność stanowi jednolity segment
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branżowy. Pozostałe jednostki grupy kapitałowej prowadzą działalność pomocniczą wobec ww.,
która nie spełnia definicji segmentów sprawozdawczych wg MSR. Spółka nie stosuje podziału
geograficznego z uwagi na fakt, iż zarówno centra przychodów jak i kosztów nie są zróżnicowane
geograficznie. Nowym segmentem branżowym będzie działalność ulokowana w spółce El2 Sp. o.o.,
która charakteryzowana będzie począwszy od objęcia tej spółki pełną konsolidacją.
Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych prezentowany jest metodą pośrednią.
Przepływy pieniężne z tytułu podatku dochodowego zalicza się do działalności operacyjnej.
Przepływy pieniężne z tytułu pozycji nadzwyczajnych zalicza się do tej działalności, której te
pozycje dotyczą.
Kredyty bankowe w rachunku bieżącym zalicza się do środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.
Zasady konsolidacji
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie jednostki dominującej PPWK
S.A. oraz sprawozdania jednostek zależnych i współzależnych sporządzone za ten sam okres i na ten
sam dzień bilansowy. W celu uzgodnienia zasad rachunkowości wprowadza się ewentualne korekty,
w szczególności w przypadku sprawozdań finansowych spółek, które nie stosują Międzynarodowych
Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Jednostkę zależną konsoliduje się metoda pełną,
jednostki współzależne metodą proporcjonalną. Jednostki stowarzyszone wycenia metodą praw
własności.
Szacunki Zarządu
Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga dokonania szacunków i założeń,
które wpływają na wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym. Przyjęte szacunki i założenia
odzwierciedlają najlepszą wiedzę Zarządu nie mniej jednak rzeczywiste wielkości mogą się różnić
od przewidywanych. Szacunki te dotyczą przede wszystkim przyjętych okresów amortyzacji
rzeczowych aktywów trwałych, kwot odpisów aktualizujących oraz rezerw.
8. Sposób przeliczenia poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat i bilansu na EURO.
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczone zostały na EURO wg średniego
kursu NBP na dzień 30.06.2007 r. tj. 1 EURO = 3,7658 zł oraz na dzień 31.12.2006 r. tj. 1 EURO =
3,8312 zł.
Poszczególne pozycje rachunku wyników oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczone
zostały na EURO wg kursu 1 EURO = 3,8486 zł, w okresie sześciu miesięcy 2007 r. oraz wg kursu
1 EURO = 3,9002 zł, w okresie sześciu miesięcy 2006 r., stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca
objętego raportem kwartalnym.
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9. Nota do bilansu PPWK S.A. na 30 czerwca 2007 r. – Wartości niematerialne
(wszystkie kwoty w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)

30 czerwca 2007 r.
1.Prace rozwojowe
2. Pozostałe, w tym:
- oprogramowanie
Wartości niematerialne razem

31 grudnia 2006 r.

12 380
20
20
12 399

koszty prac
rozwojowych

11 173
30
30
11 203

oprogramowanie

Wartość
firmy z
konsolidacji

Wartości
niematerialne
razem

a) wartość brutto wartości niematerialnych na 01.01.2006
b) zwiększenia (z tytułu)
- zakup
- wytworzenie
- w budowie
c) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu
d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu
e) amortyzacja za okres (z tytułu)
- umorzenie
f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu
g) wartość netto wartości niematerialnych na 31.12.2006

15 395
2 483
0
2 417
66
17 879
6 565
140
140
6 705
11 174

2 958
6
6
0
0
2 964
2 861
73
73
2 934
30

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

18 353
2 490
7
2 417
66
20 844
9 426
213
213
9 640
11 204

a) wartość brutto wartości niematerialnych na 01.01.2007
b) zwiększenia (z tytułu)
- zakup
- wytworzenie
- w budowie
c) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu
d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu
e) amortyzacja za okres (z tytułu)
- umorzenie
f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu
h) wartość netto wartości niematerialnych na 30.06.2007

17 879
1 310
0
884
426
19 189
6 705
104
104
6 809
12 380

2 964
7
7
0
0
2 971
2 934
18
18
2 952
20

0
5 895
5 895
0
0
5 895
0
0
0
0
5 895

20 843
7 212
5 902
884
426
28 055
9 639
122
122
9 761
18 295

Na koszty prac rozwojowych o nieokreślonym okresie użytkowania składają się:
- prace rozwojowe redakcyjne
6 705
- prace rozwojowe bazodanowe
3 714
Dotyczą praw autorskich do wytworzonych przez jednostkę baz danych i wykorzystywanych przy
produkcji wyrobów spółki. Spółka nie jest w stanie ocenić terminu ważności praw, w związku z tym
uznaje je za prawa o nie określonym okresie użytkowania.
Ponadto oprócz tych wartość niematerialnych i prawnych o nieokreślonym okresie użytkowania
spółka posiadała:
- prace badawczo - rozwojowe – amortyzowane bilansowo
780
- prace rozwojowe w budowie
1 181
Jednostka w analizowanym okresie ponosiła koszty związane z wcześniej ujętymi pracami
rozwojowymi wykazywanymi w sprawozdaniu w pozycji wartości niematerialne o nieokreślonym
okresie użytkowania. Wartość aktywowanych nakładów objętych wymienioną wyceną wyniosła w
półroczu 2007 roku 233 tys. zł.
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10. Nota do bilansu PPWK S.A. na 30 czerwca 2007 r. – Środki trwałe
(wszystkie kwoty w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)

a) wartość brutto środków trwałych na 01.01.2006
b) zwiększenia (z tytułu)
- zakup
- leasing
c) zmniejszenia (z tytułu)
-sprzedaż, likwidacja
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu
f) amortyzacja za okres (z tytułu)
-zwiększenia
-zmniejszenia
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu
h) wartość netto środków trwałych na 31.12.2006

- urządzenia
techniczne i
maszyny
2 336
223
35
188
(412)
(412)
2 147
2 005
(174)
238
(412)
1 831
315

a) wartość brutto środków trwałych na 01.01.2007
b) zwiększenia (z tytułu)
- zakup
- leasing
c) zmniejszenia (z tytułu)
-sprzedaż, likwidacja
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu
f) amortyzacja za okres (z tytułu)
-zwiększenia
-zmniejszenia (likwidacja,sprzedaż)
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu
h) wartość netto środków trwałych na 30.06.2007

2 147
62
62
(254)
(254)
1 955
1 831
(160)
93
(254)
1 671
283

- środki
transportu

-wyposażenie
biurowe

środki trwałe
razem

1 043
99
99
(157)
(157)
983
421
140
278
(138)
561
422

194
16
16
(22)
(22)
188
187
(17)
5
(22)
171
18

3 573
338
51
287
(591)
(591)
3 319
2 613
(51)
521
(572)
2 562
755

983
115
115
(64)
(64)
1 034
561
84
140
(56)
645
390

188
7
7
(11)
(11)
184
171
(8)
2
(11)
163
22

3 317
184
69
115
(329)
(329)
3 173
2 563
(85)
236
(320)
2 478
696

Środki trwałe leasingowane to samochody oraz urządzenia komputerowe
wartość netto na początek okresu - 681
wartość netto na koniec okresu 572

Leasing finansowy
30.06.2007
do 1 roku
1-5
powyżej 5 lat
Razem

kapitał
337
145
482

31.12.2006
odsetki
22
6
28

kapitał
375
198
573

odsetki
29
8
37
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11. Nota do bilansu PPWK S.A. na 30 czerwca 2007 r. – Inwestycje długoterminowe
(wszystkie kwoty w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)

30 czerwca 2007 r.

a) w jednostkach zależnych
- udziały lub akcje
Długoterminowe aktywa finansowe, razem

31 grudnia 2006 r.

6 491
6 491
6 491

6 491
6 491
6 491

12. Nota do bilansu PPWK S.A. na 30 czerwca 2007 r. – Podatek odroczony
(wszystkie kwoty w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
Podatek odroczony na 30.06.2007r.

Różnica przejściowa

różnica w umorzeniu wynikająca z różnych stawek
amortyzacji
(wielkość dodatnia gdy stawki podatkowe wyższe
od księgowych)
wartość rezerwy na zapasy wolnorotujące i trudno
zbywalne
(wielkość ujemna)

Aktywo podatkowe

Rezerwa

4 176

793

(289)

saldo niezrealizowanych różnic kursowych
(wielkość dodatnia dla różnic dodatnich, wielkość
ujemna dla różnic ujemna)
wartość rezerwy na nalezności

(55)

(23)

(4)

(1 674)

(318)

saldo rezerw na odprawy emerytalne jubileuszowe
i podobne
(wielkość dodatnia)

270

(51)

rezerwy na niewykorzystane urlopy

136

(56)

rezerwy na faktury zakupowe

507

strata do odliczenia

(96)

3 246

(617)
(1 198)

793

13. Nota do bilansu PPWK S.A. na 30 czerwca 2007 r. – Zapasy
(wszystkie kwoty w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
30 czerwca 2007 r.
a) materiały
b) półprodukty i produkty w toku
c) produkty gotowe
d) towary
e) odpis aktualizacyjny zapasów
Zapasy, razem

77
182
3 110
(289)
3 079

31 grudnia 2006 r.
70
80
1 985
(257)
1 878
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14. Nota do bilansu PPWK S.A. na 30 czerwca 2007 r. – Należności krótkoterminowe
(wszystkie kwoty w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)

30 czerwca 2007 r.

31 grudnia 2006 r.

7 178
(1 374)
5 804

4 904
(1 574)
3 330

Należności handlowe
Odpis aktualizujący należności handlowe
Należności handlowe, netto
Należności od jednostek powiązanych

1 217

Odpis aktualizujący należności od jednostek powiązanych

(300)

917

687

Należności handlowe od jednostek powiązanych, netto
Pozostałe należności od jednostek powiązanych - pożyczka
Należności z tytułu podatku od towarów u usług i inne
należności publicznoprawne

494

124

114
114

143
143

7 328

4 283

Pozostałe należności
Odpis aktualizujący pozostałe należności
Pozostałe należności, netto
Należności krótkoterminowe netto, razem

nal. z tyt.dostaw i usług
nal. z tyt.dostaw i usług z jednost powiązanymi
nal. od pracowników
nal. dochodzone w sądzie
razem odpisy

31 grudnia
2006 r.
1 574
300

987

(300)

Rozwiązanie
(200)
(200)

1 874

Wykorzystanie

Zwiększenia

-

-

30 czerwca
2007 r.
1 374
300
1 674

15. Nota do bilansu PPWK S.A. na 30 czerwca 2007 r. – Inwestycje krótkoterminowe
(wszystkie kwoty w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)

30 czerwca 2007 r.
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
- inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem

1 752
1 752
1 752

31 grudnia 2006 r.
3 977
3 977
3 977
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16. Nota do bilansu PPWK S.A. na 30 czerwca 2007 r. – Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
(wszystkie kwoty w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)

30 czerwca 2007
804
9
29
13
11
145
495
38
64
804

a) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
- remont
- ubezpieczenia
- licencje
- usługa serwisowa
- projekty
- prospekt emisyjny
- opłata stała
- pozostałe
rozliczenia międzyokresowe czynne, razem

31 grudnia 2006
461
35
20
74
243
54
35
461

17. Nota do bilansu PPWK S.A. na 30 czerwca 2007 r. – Kapitał zakładowy
(wszystkie kwoty w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
Seria /
emisja

A
B
A, B, C
D
E

Rodzaj akcji

Rodzaj uprzywilejowania akcji

5 głosów na WZA;
pierwszeństwo pokrycia w majątku
spółki; pierwszeństwo przy
wypłacie dywidendy
imienne
brak uprzywilejowania
na okaziciela brak uprzywilejowania
na okaziciela brak uprzywilejowania
na okaziciela brak uprzywilejowania
imienne

Liczba akcji, razem
Kapitał zakładowy, razem
Wartość nominalna jednej akcji

wartość serii / emisji Sposób
Rodzaj
ograniczenia Liczba akcji
wg wartości
pokrycia
praw do akcji
nominalnej
kapitału

nie ma

48 147

nie ma
nie ma
nie ma
nie ma

150
2 531 996
570 000
1 030 793

Data rejestracji

50 073 gotówka
156
2 633 276
592 800
1 072 024

gotówka
gotówka
gotówka
gotówka

Prawo do
dywidendy od
daty:

1996-07-11

1996-01-01

1996-07-11
1996-12-23
2001-05-14
2005-05-12

1996-01-01
1996-01-01
2001-01-01
2004-12-31

4 181 086
4 348 329
1,04 zł
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18. Nota do bilansu PPWK S.A. na 30 czerwca 2007 r. – Zobowiązania długoterminowe
(wszystkie kwoty w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
30 czerwca 2007 r.
145
145
145

a) wobec pozostałych jednostek
- umowy leasingu finansowego
Zobowiązania długoterminowe, razem

31 grudnia 2006 r.
198
198
198

19. Nota do bilansu PPWK S.A. na 30 czerwca 2007 r.- Zobowiązania krótkoterminowe
(wszystkie kwoty w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
30 czerwca 2007 r.
293
193
100
3 529
2 931
337
171
67
24
3 822

a) wobec jednostek powiązanych
- z tytułu dostaw i usług
- pożyczki
b) wobec jednostek pozostałych
- z tytułu dostaw i usług
- zobowiązania finansowe lesingowe
- z tytułu ceł,ubezpieczeń i innych świadczeń
- zobowiązania ZFŚS
- pozostałe zobowiązania
Zobowiązania krótkoterminowe, razem

31 grudnia 2006 r.
336
236
100
2 956
2 283
375
166
96
36
3 292

20. Nota do bilansu PPWK S.A. na 30 czerwca 2007 r.- Rezerwy
(wszystkie kwoty w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)

urlopy pracownicze
premie/nagrody jubileusz.
umowy cywilno-prawne
odprawy pracownicze
rezerwa na świadczenia
emerytalne i podobne

podatek odroczony
przyszłe koszty
pozostałe rezerwy
razem rezerwy

31 grudnia 2006 r.

Rozwiązanie

291
252

(60)
-

543

Wykorzystanie

Zwiększenia

30 czerwca 2007 r.

-

63
18

295
270

(60)

-

81

565

993
993

(1 269)
(1 269)

-

783
783

507
507

1 536

(1 329)

-

865

1 072
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21. Nota do bilansu PPWK S.A. na 30 czerwca 2007 r.- Pozostałe przychody operacyjne
(wszystkie kwoty w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)

a) rozwiązanie rezerw (z tytułu)
- wyroby
- na koszty
- świadczenia pracownicze
- rezerwa na należności
'- rezerwa na odsetki
b) pozostałe, w tym:
- przychody z refaktur
- pozostałe przychody
Pozostałe przychody operacyjne, razem

Okres 6 miesięcy
zakończony 30 czerwca
2007 r.
302
101
200
482
48
434
784

Okres 6 miesięcy
zakończony 30
czerwca 2006r.
497
105
338
54
54
46
8
551

22. Nota do bilansu PPWK S.A. na 30 czerwca 2007 r.- Koszty wg rodzaju
(wszystkie kwoty w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)

Okres 6 miesięcy
zakończony 30
czerwca 2007

Okres miesięcy
zakończony 30 czerwca
2006

a) amortyzacja

366

354

b) zużycie materiałów i energii

440

409

5 262

3 884

d) podatki i opłaty

44

33

e) wynagrodzenia

2 674

2 488

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

429

449

g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)

387

441

6

8

381

433

c) usługi obce

- zakup sprzętu długotrwałego < 3 500 tys
- pozostałe

9 602

8 058

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych

Koszty według rodzaju, razem

(2 594)

(1 585)

Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

(2 659)
(1 493)
2 856

(2 387)
(1 442)
2 644
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23. Nota do bilansu PPWK S.A. na 30 czerwca 2007 r.- Pozostałe koszty operacyjne
(wszystkie kwoty w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
Okres 6 miesięcy
zakończony 30 czerwca
2007

Okres 6 miesięcy
zakończony 30 czerwca
2006

a) utworzone rezerwy (z tytułu)

151

127

- na wyroby

133

110

- rezerwa na świadczenia pracownicze

18

17

b) pozostałe, w tym:

62

118

-

10

-

46

62
213

62
245

- przekazanie darowizny
- koszty refaktur
- pozostałe koszty
Pozostałe koszty operacyjne, razem

24. Nota do bilansu PPWK S.A. na 30 czerwca 2007 r.- Przychody finansowe
(wszystkie kwoty w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)

a) dodatnie różnice kursowe
- zrealizowane
b) pozostałe, w tym:
- zysk ze zbycia inwestycji
- odsetki
Przychody finansowe, razem

Okres 6 miesięcy
zakończony 30 czerwca
2007
56
56
2 765
2 714
51
2 820

Okres 6 miesięcy
zakończony 30 czerwca
2006
381
381
219
74
145
600

25. Nota do bilansu PPWK S.A. na 30 czerwca 2007 r.- Koszty finansowe
(wszystkie kwoty w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)

a) ujemne różnice kursowe, w tym:
- zrealizowane
b) pozostałe, w tym:
- inne
c) odsetki
- odsetki od leasingu
Pozstałe koszty finansowe, razem

Okres 6 miesięcy
zakończony 30 czerwca
2007
86
86
39
39
34
34
159

Okres 6 miesięcy
zakończony 30 czerwca
2006
229
229
0
0
53
53
282

26. Nota do bilansu PPWK S.A. na 30 czerwca 2007 r.- Należności i zobowiązania
pozabilansowe
(wszystkie kwoty w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)

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
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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 PPWK S.A. produkty
Emitent 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.
Do dnia przekazania do publikacji sprawozdania finansowego organ pierwszej instancji nie wydał
decyzji.
27. Nota do bilansu PPWK S.A. na 30 czerwca 2007 r.- Zatrudnienie z podziałem na grupy
zawodowe w ciągu ostatnich dwóch lat
(wszystkie kwoty w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
PPWK S.A.
Stan na 01.01.2006
Redakcja, bazy danych i rozwój aplikacji
Sprzedaż i logistyka
Pozostali

44
14
16

Razem

74

Stan na 01.01.2007
Redakcja, bazy danych i rozwój aplikacji
Sprzedaż i logistyka
Pozostali

47
16
13

Razem

76

Stan na 30.06.2007
Redakcja, bazy danych i rozwój aplikacji
Sprzedaż i logistyka
Pozostali

46
18
15,5

Razem

79,5

28. Nota do bilansu PPWK S.A. na 30 czerwca 2007 r.- Wynagrodzenia członków zarządu i
Rady Nadzorczej
(wszystkie kwoty w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
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Pan Rafał Berliński, z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PPWK S.A. otrzymał w 2007 r.
wynagrodzenie w wysokości 284.133 złotych. Pan Andrzej Ziemiński z tytułu pełnienie funkcji
Prezesa Zarządu PPWK S.A. otrzymał w 2007 wynagrodzenie w wysokości 88.000 złotych. Pan
Grzegorz Esz z tytułu pełnienia funkcji v-ce Prezesa Zarządu PPWK S.A. otrzymał w 2007 r.
wynagrodzenie w wysokości 20.000 złotych. Pani Beata Konopska z tytułu pełnienia funkcji v-ce
Prezesa Zarządu PPWK S.A. otrzymała wynagrodzenie w wysokości 106.200 złotych. Pan
Wojciech Górski z tytułu pełnienia funkcji V-ce Prezesa Zarządu PPWK S.A. otrzymał w 2007 r.
wynagrodzenie w wysokości 100.700 złotych Według stanu na koniec okresu PPWK S.A. nie miała
żadnych niewypełnionych zobowiązań w stosunku do członków zarządu spółki.
Łączne wynagrodzenie Rady Nadzorczej PPWK S.A. W 2007 r. wyniosło 64.380 zł
29. Nota do bilansu PPWK S.A. na 30 czerwca 2007 r.- Pożyczki oraz transakcje z członkami
zarządu i Rady Nadzorczej
(wszystkie kwoty w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)

W okresie objętym raportem spółka nie zawierała umów pożyczek, ani innych transakcji z
członkami zarządu oraz Rady Nadzorczej.
30. Nota do bilansu PPWK S.A. na 30 czerwca 2007 r.- Szacunki wykorzystywane do wyceny
wartości użytkowej wartości niematerialnych i prawnych o nieokreślonym okresie
użytkowania
(wszystkie kwoty w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)

W okresie pierwszego półrocza 2007 r. nie dokonano wyceny wartości użytkowej wartości
niematerialnych i prawnych o nieokreślonym okresie użytkowania. Ocena taka dokonywana jest w
okresach rocznych, z uwagi na występującą sezonowość sprzedaży – największa sprzedaż w zakresie
oferty wydawniczej realizowana jest w miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień, natomiast w zakresie
produktów cyfrowych – w okresie IV kwartału. Dokonanie pełnej i prawidłowej oceny wartości
użytkowej możliwe jest po zamknięciu pełnego cyklu sprzedażowego – tj. w okresach rocznych.
31. Nota do bilansu Grupy kapitałowej PPWK S.A. na 30 czerwca 2007 r.- Różnica do
opublikowanego sprawozdania finansowego za II kwartał 2007 roku
(wszystkie kwoty w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)

W raporcie za I półrocze 2007 w aktywach i pasywach bilansu ujęty został odroczony podatek
dochodowy, co spowodowało zmiany w stosunku do sprawozdania za II kwartał 2007 roku, w
następujących pozycjach: wzrost sumy aktywów i pasywów o 1 198 tys. oraz podwyższenie wyniku
o 404 tys.
W wyniku finansowym za półrocze 2007 roku ujęto również przypadający na PPWK wynik spółki
stowarzyszonej EL2 w wysokości 98 tys. zł.
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Niniejsze sprawozdanie z działalności w I półroczu 2007 r. zostało sporządzone z punktu widzenia
Grupy PPWK S.A. ponieważ – zdaniem Zarządu – prawidłowa ocena wyników działalności Grupy
PPWK S.A. jak i PPWK S.A. nie może zostać dokonana bez uwzględnienia wydarzeń w Grupie
kapitałowej PPWK S.A. W związku z powyższym sprawozdanie zawiera zarówno jednostkowe wyniki
PPWK S.A. jak i skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej PPWK S.A.

1. Opis czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na działalność Grupy PPWK
i osiągnięte wyniki finansowe

Wyniki Grupy kapitałowej PPWK w okresie I półrocza 2007 r. w relacji do analogicznego okresu
roku 2006 prezentuje poniższa tabela:
Okres 6 miesięcy
zakończony
30 czerwca 2007 r.

Okres 6 miesięcy
zakończony
30 czerwca 2006 r.

zmiana

zmiana (%)

Przychody netto ze sprzedaży

7 280

6 962

318

4,6%

Zysk brutto ze sprzedaży

4 257

4 115

142

3,4%

744

593

151

25,5%

3 908

911

2 997

329,0%

366

354

1 110

947

163

17,2%

Zysk z działalności operacyjnej
Zysk netto
Amortyzacja
EBITDA

Komentarz Zarządu PPWK S.A. do osiągniętych w okresie I półrocza 2007 roku wyników
finansowych:
§

po 6 miesiącach bieżącego roku grupa PPWK osiągnęła zysk netto na poziomie
przekraczającym wynik netto osiągnięty w całym 2006 r.;

§

podobnie jak w całym 2006 roku na poziom wyniku netto znacząco wpłynął zysk osiągnięty
na działalności finansowej wynikający z rozliczenia transakcji sprzedaży udziałów w PPWK
GeoInvent Sp. z o.o. na rzecz Tele Atlas NV;

§

na osiągnięty w pierwszych 6 miesiącach br. wzrost przychodów wpłynęła sprzedaż w
obszarze cyfrowym, którą charakteryzowała najwyższa dynamika wzrostu, w tym głównie
sprzedaż serwisów mapowych w internecie (m. in. projekt realizowany dla Panoramy Firm)
oraz cyfrowych baz danych;

§

sprzedaż systemów do nawigacji Navigo rozpoczęta w miesiącu czerwcu br. miała niewielki
wpływ na poziom osiągniętych przychodów – Zarząd spodziewa się znaczącego wzrostu
przychodów ze sprzedaży rodziny produktów nawigacyjnych w II półroczu br.;

§

rozpoczęte działania w obszarze organizacji dystrybucji i promocji produktów Navigo
przełożyły się na wzrost kosztów sprzedaży, jednakże dzięki umiejętnemu zarządzaniu
poziomem kosztów w obszarze całości działalności grupy poprawie uległa marża operacyjna
oraz marża EBITDA (poziom EBITDA przekroczył 1,1 mln zł);

§

osiągnięte po sześciu miesiącach br. wyniki są zgodne z oczekiwaniami Zarządu, który
spodziewa się w II półroczu br. wzrostu zarówno dynamiki przychodów jak i zysków
głównie w związku z wprowadzaniem na rynek portfela produktów do nawigacji;
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§

na poprawę wyników skonsolidowanych w II półroczu br., poza poprawą wyników PPWK
S.A. wpłyną również wyniki osiągane przez EL2 Sp. z o.o.; Zarząd spodziewa się, iż
zamknięcie akwizycji nastąpi w miesiącu sierpniu, a utrzymująca się wysoka dynamika
przychodów i zysków EL2 Sp. z o.o. znacząco poprawi skonsolidowane przychody i zyski
grupy PPWK;

2. Omówienie perspektyw rozwoju działalności Grupy PPWK
W dniu 19 września 2007 r. PPWK S.A. stała się posiadaczem 100% udziałów w El2 Sp. z o.o.,
spółce działającej na rynku usług mobilnych w Polsce. W związku z powyższym przejęciem PPWK
zamierza rozszerzyć zakres swojej podstawowej działalności i rozpocząć aktywną działalność na
rynkach usług mobilnych. Poniżej omówione zostały najważniejsze cele Grupy PPWK w
najbliższych latach, w obszarach na których Grupa już działa, oraz w obszarach, na których
rozpocznie działalność po nabyciu 100% udziałów w EL2 Sp. z o.o.
Strategiczne cele w dotychczasowych obszarach działalności Grupy PPWK:
2.1. Kartografia użytkowa
Celem strategicznym w obszarze kartografii tradycyjnej jest umocnienie pozycji lidera oraz
powiększanie udziałów w rynku. PPWK S.A. zamierza osiągać wzrost przychodów przekraczający
5-7% rocznie, poprzez oferowanie nowych produktów, w tym kontynuowanie rozwoju nowej serii
przewodników COPERNICUS, a także poprzez poprawę dystrybucji i działania promocyjne.
Wsparciem dla rozwoju PPWK i jego pozycji konkurencyjnej w obszarze kartografii tradycyjnej
będzie również rozwój zasobów wspierany przez sprzedaż produktów cyfrowych (nawigacji oraz
interaktywnych serwisów i aplikacji mapowych). Źródłem nowych danych (np. POI), oraz
aktualizacji dotychczasowych zasobów będzie nie tylko sama spółka, ale także użytkownicy
systemów Navigo. Spółka będzie nadal wykorzystywała swoją przewagę jako jedynej firmy, która z
jednego zasobu bazodanowego generuje zarówno produkty cyfrowe jak i papierowe.
2.2. Interaktywne serwisy i aplikacje mapowe
PPWK S.A. zamierza zwiększać aktywność w obszarze interaktywnych serwisów i aplikacji
mapowych przewidując wzrost zapotrzebowania na tego rodzaju serwisy i aplikacje. Emitent
zamierza rozwijać serwisy dla partnerów strategicznych takich jak operatorzy telefonii komórkowej
(ERA), bądź też portale o zasięgu ogólnopolskim (Panorama Firm) oraz oferować aplikacje i bazy
danych dla klientów biznesowych samodzielnie oraz w ramach partnerstwa z podmiotami
oferującymi kompleksowe rozwiązania interaktywne dla firm.
2.3. Nawigacja satelitarna
Celem połączonych spółek w obszarze nawigacji satelitarnej jest uzyskanie pozycji lidera przez
system Navigo dzięki zaoferowaniu dostępu do największej liczby punktów zainteresowania (POI),
dostarczanych do systemu Navigo przez PPWK, a także przez samych użytkowników systemu.
Główną przewagą systemu Navigo będzie natomiast połączenie tradycyjnego systemu do nawigacji z
serwisami informacyjnymi dostarczanymi w czasie rzeczywistym (GPS plus karta SIM). Usługi
dodane i serwisy informacyjne będę dostarczane w dwóch modelach: przez serwis Navigo oraz przez
samych użytkowników serwisu. Serwis Navigo będzie umożliwiał użytkownikom korzystanie z
usług assistance/pomocy drogowej, emergency, informacji o sytuacji na drodze (pogoda, natężenie
ruchu). Navigo będzie budowało community w oparciu o wymianę informacji drogowych. Obecni i
przyszli użytkownicy Navigo jako community będą upoważnieni do korzystania z specjalnych
informacji, zniżek, ulg, etc., będą więc odbiorcami usług mobilnego geomarketingu;
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Strategiczne cele w nowych obszarach działalności Grupy PPWK (obszary dotychczasowej
działalności EL2):
2.4. Mobilny marketing
Celem połączonych spółek w obszarze mobilnego marketingu jest zdobycie pozycji lidera dzięki
wdrożeniu nowej unikalnej oferty usług mobilnego geomarketingu, w oparciu o najdokładniejszą
bazę danych oraz największą bazę punktów zainteresowania (POI) takich jak stacje paliw,
restauracje, hotele, pensjonaty, sklepy, bankomaty rozwijaną przez PPWK, oferowanej największym
klientom z branży FMCG dla których EL2 świadczy usługi mobilnego marketingu; unikalna usługa
mobilnego geomarketingu to reklama spersonalizowana (SMS, MMS, Video Streaming), skierowana
do osób, które wyraziły na nią zgodę, docierająca do konsumenta tylko w obszarze wyznaczonym
przez reklamodawcę;
2.5. Mobilna rozrywka
El2 przewiduje dalszy, dynamiczny wzrost tej branży. W związku z tym od lutego 2007 r. roku EL2
oferuje kontent nie tylko w modelu B2B, ale też B2C poprzez intensywną sprzedaż kontentu w
prasie oraz w Internecie. EL2 reklamuje kontent w kilkunastu magazynach ogólnopolskich, w tym w
prasie telewizyjnej, młodzieżowej, muzycznej oraz motoryzacyjnej. Celem połączonych spółek jest
wzmocnienie pozycji szczególnie w kanale B2C, jako tym o większym potencjale. W kanale B2B
EL2 obecna jest od lat, stale współpracuje z dużymi spółkami jako wyłączny, bądź główny dostawca
mobilnej rozrywki. Potencjał połączonych spółek daje możliwość uatrakcyjnienia oferty o elementy
nie oferowane przez konkurencję.
2.6. Mobilny handel
Pomimo braku regulacji prawnych pozwalających na dynamiczny rozwój tej dziedziny, EL2 widzi
szansę na wzrost przychodów z handlu mobilnego. Doświadczenie, którym dysponuje oraz
sprawdzone i zrealizowane projekty wsparte opracowaniami badawczymi, pokazują jak ogromny
potencjał ma ta branża. Połączone spółki dysponują wiedzą oraz technologią gotową do
wprowadzenia z chwilą zmiany przepisów prawnych. Na chwilę obecną handel mobilny to głównie
mikropłatności. W obszarze tym EL2 obecna jest od wielu lat i zamierza nie tylko utrzymać, ale i
wzmocnić swoją pozycję na rynku.
2.7. Mobilny biznes
Silna pozycja EL2 poparta wieloletnią współpracą z instytucjami finansowymi wskazuje na wysoką
jakość oferowanych rozwiązań. Pozwala to wzmocnić swoją obecność w tej dziedzinie poprzez
pozyskanie nowych klientów, poszerzenie oferty i rozwiązań technologicznych. Połączone spółki
zamierzają wykorzystać swoją wiedzę o rynku wspartą zapleczem technologicznym oferując tym
samym jeszcze bardziej kompleksową obsługę, w perspektywie przekładającą się na pozycję lidera
w branży.
3. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń związanych z działalnością Grupy PPWK
Do najważniejszych czynników ryzyka w działalności Grupy PPWK należy zaliczyć:
3.1 Ryzyko związane ze zmianą technologii
Specyficznym dla Emitenta 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
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Spółka nawet we współpracy z kooperantami może nie zaoferować rozwiązań, które będą najlepiej
spełniały oczekiwania klientów. Może to mieć wpływ na pozycję konkurencyjną Emitenta 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.
3.2

Ryzyko związane z dostępem do kanałów komunikacji

W związku z przejęciem spółki El2, Emitent będzie opierać część usług na dostępie do kanałów
komunikacji operatorów telefonii komórkowej, którą do tej pory świadczyła przejmowana spółka.
Kanały komunikacji oferowane są przez wszystkich operatorów sieci komórkowych w Polsce. W
związku z powyższym Emitent uznaje za strategiczny cel posiadanie podpisanych umów z każdym
operatorem, co jednocześnie będzie wpływać na zakres dostępu do odbiorców indywidualnych,
do których kierowane będą za pośrednictwem Emitenta i jego spółek zależnych usługi dodane.
Spółka El2 jest rozpoznawalną marką na rynku mobilnych usług dodanych i posiada opinię
wartościowego partnera wśród operatorów sieci telefonii komórkowej, jednakże nie wyklucza to
ryzyka wypowiedzenia umowy dostępu do kanałów komunikacji przez jednego lub wszystkich
operatorów. Wypowiedzenie umowy wpłynęłoby bezpośrednio na pogorszenie wskaźnika podziału
przychodów pochodzących od klienta końcowego, ponieważ Emitent byłby zmuszony korzystać w
tym zakresie z usług pośrednika. Ponadto, wypowiedzenie umowy mogłoby również wpłynąć na
czasowe wstrzymanie realizacji niektórych usług.
3.3 Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników
Charakterystyczną cechą dla Emitenta jest uzależnienie rozwoju Spółki od wiedzy i doświadczenia
wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz kadry zarządzającej. Dynamiczny rozwój firm
powiązanych z zakresem usług informatycznych na terenie kraju oraz wysoki popyt z atrakcyjnymi
stawkami wynagrodzeń proponowanych w firmach zagranicznych powoduje powstania ryzyka utraty
kluczowych pracowników oraz osłabienia 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 Emitenta
wyniki finansowe.
3.4 Ryzyko 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 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.
3.5 Ryzyko związane ze stawką VAT na sprzedawane przez PPWK S.A. produkty
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Emitent 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.
Do dnia przekazania do publikacji sprawozdania finansowego organ pierwszej instancji nie wydał
decyzji.
4. Informacja o podstawowych produktach i usługach
Działalność Grupy PPWK skoncentrowana jest na dostarczaniu informacji geograficznej
dystrybuowanej w formie wydawnictw kartograficznych jak również produktów i aplikacji
cyfrowych.
4.1 Działalność wydawnicza
PPWK prowadzi działalność wydawniczą pod markami Copernicus i PPWK. Podstawową grupę
produktów PPWK S.A. w obszarze działalności wydawniczej stanowiły wydawnictwa kartografii
użytkowej i turystycznej. Produkty Spółki w tej grupie sprzedawane są głównie pod marką
COPERNICUS, a także tradycyjnie pod marką PPWK. Najnowszym produktem skierowanym do
turystów jest seria przewodników COPERNICUS. Największa część przychodów pochodziła ze
sprzedaży atlasów samochodowych oraz planów i atlasów miast. Istotną część przychodów
pochodziła również ze sprzedaży usług (BTL) dla klientów biznesowych, a także nowości, w tym
przede wszystkim z nowej serii przewodników.
4.2 Produkty cyfrowe, systemy nawigacyjne oraz interaktywne serwisy i aplikacje mapowe
Główną technologią na której opiera się gama produktów PPWK 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 dedykowane są zarówno dla
użytkownika końcowego jak i dla integratorów oprogramowania (komponenty programistyczne).
4.2.1. NAVIGO dla klienta biznesowego
−
−
−
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NAVIGO Web Map – oparty na technologii Navigo interaktywny serwis mapowy
pozwalający na prezentację map na internetowych stronach przedsiębiorstw,
NavigoX – kontrolka ActiveX oferująca funkcjonalność mapową, którą można łatwo
zintegrować z własną aplikacją,
Navigo CarTrack – aplikacja służąca do wizualizacji przebytych tras pojazdów

−
−

Navigo SECURITY to funkcjonalność NAVIGO CarTRACK oraz dodatkowe możliwości prezentacja stanu obiektów ruchomych i statycznych; wykorzystywane do prezentacji
danych dotyczących monitoringu,
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 ostatnim okresie jest uruchomiony przy
współudziale PPWK nowy internetowy serwis mapowy Panoramy Firm. Serwis ten wykorzystuje
dane geograficzne będące w posiadaniu PPWK. 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.
4.2.2. NAVIGO dla operatorów telefonii komórkowej
Opracowana przez PPWK 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.
Serwisy ERA Omnix dostarczone przez PPWK to: Gdzie jestem, Znajdź najbliżej, Radar.
Dla klientów biznesowych sieci ERA PPWK wdrożyło na bazie technologii Navigo usługę ERA
Locator, umożliwiającą lokalizowanie i wizualizację kart SIM na mapach.

4.2.3 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 ramach jej 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 istnieje jako bardzo dokładny,
cyfrowy, kieszonkowy atlas Polski.
Navigo2Go to zestaw do nawigacji satelitarnej z mapą Polski. Cały pakiet zawiera nawigator
AutoNavi 3000 z oprogramowaniem NAVIGO, płytę CD z programem Navigo2Go 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).
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Po zaplanowaniu trasy, można ją wydrukować na kilku kartkach i zabrać ze sobą w drogę. NAVIGO
Professional Plus Europa współpracuje również z GPS – po zainstalowaniu programu na laptopie,
można lokalizować swoją pozycję w całej Europie.
Działalność Grupy z punktu widzenia oferowanych produktów i towarów, a także obszarów
geograficznych, w ramach których następuje dystrybucja produktów i towarów ma charakter
jednolity, stąd spółka nie wykazuje podziału na segmenty branżowe i geograficzne. Nowym
segmentem branżowym będzie działalność ulokowana w spółce El2 Sp. o.o., która charakteryzowana
będzie począwszy od objęcia tej spółki pełną konsolidacją.
5. Informacja o rynkach zbytu
W I półroczu 2007 r nie nastąpiły znaczące zmiany w zakresie rynków zbytu. Grupa PPWK
sprzedawała swoje wyroby wyłącznie na terenie kraju.
Podobnie jak w poprzednich latach do podstawowych kanałów dystrybucji wyrobów Spółki należał
kanał hurtowy oraz sprzedaż realizowana bezpośrednio do stacji paliw. W ramach stacji należących
do sieci PKN Orlen oraz BP, PPWK S.A. pełni również funkcję dystrybutora wydawnictw co
pozwala na umacnianie pozycji rynkowej.
Do najważniejszych klientów spółki w I półroczu 2007 r. należały sieci stacji paliw: PKN Orlen i
BP, a także sieci handlowe Empik, HDS i Carrefour. Wzrost sprzedaży do PKN Orlen, realizowanej
na podstawie umowy o współpracy, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2004,
spowodował, iż odbiorca ten posiada pozycję dominującą przekraczając 10% przychodów ze
sprzedaży.

6. Informacja o umowach znaczących dla działalności Grupy PPWK

1) W dniu 12 lutego 2007 r. PPWK podpisała aneks do warunkowej umowy sprzedaży wszystkich
udziałów w kapitale zakładowym spółki El2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka) opisanej w
raporcie bieżącym nr 27/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. Aneks stanowi zmianę wyżej opisanej
umowy, która to umowa ma charakter umowy znaczącej, w zakresie wysokości ceny nabycia
wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Spółki.
Zgodnie z postanowieniami aneksu w przypadku, gdy zysk netto Spółki za rok 2007 będzie niższy
od 1.500.000 zł łączna cena za wszystkie udziały Spółki zostanie obniżona do 50.000.228,55 zł. W
przypadku, gdy zysk netto Spółki za rok 2007 będzie mieścił się w granicach pomiędzy 1.500.000 zł
a 2.500.000 zł, łączna cena nabycia wszystkich udziałów Spółki zostanie obniżona w proporcji do
wysokości uzyskanego zysku netto Spółki za rok 2007. W przypadku, gdy zysk netto Spółki za rok
2007 będzie wyższy od 2.500.000 zł łączna cena nabycia wszystkich udziałów Spółki równa będzie
kwocie 69 949 956 zł – to jest kwocie określonej w pierwotnej wersji umowy.
W przypadku obniżenia ceny nabycia udziałów Spółki sprzedawcy tj. spółki: Pendelton Investments
Ltd., Lethbridge Investments Ltd. oraz Gannonville Enterprises Ltd. zobowiązani będą do zwrotu
nadwyżki ceny uzyskanej od PPWK w terminie 30 dni od przedstawienia sprawozdania finansowego
Spółki za rok 2007 nie później niż do 31 lipca 2008 r. Zabezpieczeniem zwrotu wyżej wskazanej
ceny będą weksle wystawione przez sprzedawców.
Jednocześnie PPWK informuje, że spółka Pendelton Investments Ltd. oraz spółka Lethbridge
Investments Ltd. są głównymi udziałowcami spółki Supernova Capital S.A. oraz znaczącymi
akcjonariuszami spółki Vistula & Wólczanka S.A.
Wyżej opisany aneks wchodzi w życie pod warunkiem udzielenia przez Radę Nadzorczą PPWK w
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terminie do 15 marca 2007 r. zgody na zmianę postanowień warunkowej umowy sprzedaży
wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Spółki.
2) W dniu 19 lutego 2007 r. Rada Nadzorcza PPWK S.A. wyraziła zgodę na zmianę postanowień
ww. umowy, zgodnie z treścią zawartego aneksu.
3) W dniu 9 marca 2007 r. do Zarządu PPWK S.A. wpłynęła od spółki Supernova Capital S.A. oraz
Pana Macieja Radziwiłła, działającego w imieniu własnym oraz spółki Cresco Financial Advisor Sp.
z o.o. (podmiotu zależnego od Pana Macieja Radziwiłła) – łącznie zwanych dalej Akcjonariuszami,
oferta objęcia akcji serii F, które nie zostaną objęte w ramach wykonywania prawa poboru, a która to
oferta stanowi wykonanie listu intencyjnego podpisanego przez PPWK S.A. oraz ww. podmioty w
dniu 27 listopada 2006 r. (raport bieżący nr 27/2006).
Przedmiotem oferty akcjonariuszy jest zobowiązanie się do objęcia takiej liczby akcji serii F PPWK
S.A., która wraz z akcjami objętymi zapisem podstawowym oraz zapisem dodatkowym w ramach
wykonywania prawa poboru, wynosić będzie 32.000.000 akcji serii F, o ile objęcie tych akcji
zostanie zaproponowane przez Zarząd Akcjonariuszom w trybie § 5 Uchwały Walnego
Zgromadzenia PPWK S.A. z dnia 28 grudnia 2006 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego – to jest
w przypadku skorzystania przez Zarząd PPWK z uprawnienia do przydzielenia akcji na okaziciela
serii F PPWK S.A. nieobjętych w ramach wykonywania prawa poboru (zapisu podstawowego i
zapisu dodatkowego).
Supernova zobowiązała się do objęcia 80% spośród wyżej wskazanej liczby akcji serii F, a Pan
Maciej Radziwiłł oraz Cresco Financial Advisors Sp. z o.o. zobowiązali się do objęcia 20% spośród
tychże akcji.
Oferta objęcia akcji serii F została złożona po cenie wynoszącej 2 zł za jedną akcję – to jest po cenie
emisyjnej akcji serii F ustalonej w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego.
Oferta może zostać przyjęta nie wcześniej niż z chwilą upływu terminu do składania zapisów w
ramach wykonywania prawa poboru w związku z ofertą publiczną akcji serii F i nie później niż z
upływem dwóch tygodni od upływu tego terminu, w żadnym przypadku jednak nie później niż 30
czerwca 2007 r. Do czasu przyjęcia oferty nie rodzi ona po stronie PPWK jakichkolwiek zobowiązań
do zaoferowania akcji serii F któremukolwiek z Akcjonariuszy.
4) W dniu 22 maja 2007 r. PPWK podpisała Aneks nr 2 do warunkowej umowy sprzedaży
wszystkich udziałów w kapitale zakładowym spółki El2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka),
z dnia 27 listopada 2006 r. (raporty bieżące nr 27/2006 oraz 16/2007). Aneks stanowi zmianę wyżej
opisanej umowy, która to umowa ma charakter umowy znaczącej.
Nabycie udziałów w Spółce EL2 Sp. z o.o. nastąpiło pod warunkiem rozwiązującym, że w terminie
do 29 czerwca 2007 r. dojdzie do skutku emisja nowych akcji w postaci podwyższenia kapitału
zakładowego PPWK S.A. przy czym wartość emisji (liczona według ceny emisyjnej akcji uiszczonej
przez obejmujących akcje) nie będzie niższa niż 64 000 000 zł.
Zgodnie z postanowieniami aneksu zmieniono warunek rozwiązujący Umowę w ten sposób, iż
przedłużono do dnia 30 września 2007 r. określony w umowie termin przeprowadzenia emisji
nowych akcji w celu podwyższenia kapitału zakładowego.
Pozostałe postanowienia Umowy pozostały bez zmian.
Wyżej opisany aneks wchodzi w życie pod warunkiem udzielenia przez Radę Nadzorczą PPWK w
terminie do dnia 29 czerwca 2007 r. zgody na zmianę postanowień warunkowej umowy sprzedaży
wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Spółki.
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W dniu 23 maja 2007 r., Rada Nadzorcza PPWK podjęła uchwałę, w której wyraziła zgodę na
zawarcie ww. aneksu.
Ponadto w dniu 23 maja 2007 r., do Zarządu PPWK wpłynęła od spółki Supernova Capital S.A. oraz
Pana Macieja Radziwiłła, działającego w imieniu własnym oraz spółki Cresco Financial Advisor Sp.
z o.o. (podmiotu zależnego od Pana Macieja Radziwiłła) – łącznie zwanych dalej Akcjonariuszami,
oferta objęcia akcji serii F, które nie zostaną objęte w ramach wykonywania prawa poboru. Oferta ta
zastępuje w całości złożoną przez Akcjonariuszy ofertę z dnia 8 marca 2007r.( raport bieżący
25/2007) i różni się od niej tylko terminem związania ofertą, który został przedłużony do dnia 30
września 2007 r.
5) W dniu 19 września 2007 roku w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży wszystkich udziałów
w kapitale zakładowym spółki EL2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 27 listopada
2006 roku, opisanej w raporcie bieżącym nr 27/2006, 16/2007 i 33/2007 PPWK S.A. zawarła z:
Superkonstelacja Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr (poprzednia nazwa Pendelton Investments
Limited), Novakonstelacja Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr (poprzednia nazwa Lethbridge
Investments Limited), Gannonville Enterprises Limited z siedzibą w Larnace, Cypr, umowę
przeniesienia własności udziałów Spółki stanowiących 85,07% kapitału zakładowego Spółki.
Przeniesienie własności 14,93% udziałów Spółki nastąpiło na podstawie umowy warunkowej
opisanej
powyżej.
Nabycie 85,07% udziałów w Spółce nastąpiło za cenę 153.245 złotych za jeden udział tj łącznie za
kwotę 63.749.920 złotych. Z dniem zawarcia przedmiotowej umowy PPWK jest właścicielem 100%
udziałów w Spółce.
6) W dniu 12 kwietnia 2007 r. na rachunek Spółki wpłynęła kwota 650.000 EUR stanowiąca ostatnią
ratę za udziały w GeoInvent sp. z o.o. (dawniej PPWK GeoInvent sp. z o.o.), sprzedane przez PPWK
S.A. na rzecz Tele Atlas N.V. zgodnie z umową z dnia 6 października 2005 r., o której Spółka
informowała w raporcie bieżącym nr 30/2005 (Umowa).
Zgodnie z Umową część ceny za ww. udziały w wysokości 1.300.000 EUR została zdeponowana w
dniu zawarcia Umowy na rachunku zastrzeżonym (escrow), który zabezpiecza roszczenia Tele Atlas
związane z Umową. Powyższa kwota – zdeponowana na escrow zgodnie z zapisami Umowy – w
przypadku braku roszczeń związanych z Umową ze strony Tele Atlas, zostanie zwolniona w
następujący sposób: 25% tej kwoty (tj. 325.000 EUR) – 9 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, 25%
tej kwoty (tj. 325.000 EUR) – 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, 50% tej kwoty (tj. 650.000
EUR) – 18 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.
Pierwsza rata tj. 325 tys. EUR wpłynęła na rachunek Spółki w dniu 11 lipca 2006 r. o czym Spółka
informowała w raporcie bieżącym nr 18/2006. Druga rata tj. 325 tys. EUR wpłynęła natomiast na
rachunek spółki w dniu 11 października 2006 r. o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr
21/2006. Bieżąca wpłata tj. 650 tys. EUR stanowi ostatnią ratę za udziały w GeoInvent Sp. z o.o. i
zamyka rozliczenia z tytułu sprzedaży udziałów w tej spółce.
7. Informacja o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Grupy PPWK
Grupę kapitałową PPWK S.A. wg stanu na dzień bilansowy tworzyły następujące podmioty:
−
−
−
−
−
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PPWK S.A. – podmiot dominujący,
Polska Kompania Dystrybucyjna Sp. z o.o. – podmiot zależny (100% udziałów),
PPWK Cirrus Sp. z o.o. – podmiot zależny (100% udziałów),
Mappa Sp. z o.o. w likwidacji – podmiot stowarzyszony (50% udziałów);
El2 Sp. z o.o. – podmiot stowarzyszony (14,93% udziałów);

Polska Kompania Dystrybucyjna Sp. z o.o. w okresie objętym sprawozdaniem prowadziła
działalność w zakresie sprzedaży i dystrybucji wydawnictw kartograficznych (mapy i atlasy
Copernicus) oraz cyfrowych (Navigo).
W okresie objętym sprawozdaniem spółka PPWK Cirrus Sp. z o.o. nie prowadziła działalności, nie
została również zakończona likwidacja spółki Mappa Sp. z o.o.
W dniu 27 listopada 2006 r. PPWK S.A. zawarła warunkową umowę sprzedaży wszystkich udziałów
w kapitale zakładowym spółki El2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka). W wyniku powyższej
umowy w dniu 27 listopada 2006 r. PPWK nabyła własność 73 udziałów w kapitale zakładowym
El2 Sp. z o.o., które to udziały reprezentują 14,93% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do
wykonywania 14,93% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Przeniesienie
pozostałej części udziałów nastąpiło w wyniku umowy zawartej w dniu 19 września 2007 r.
Szczegółowe warunki umowy przedstawione zostały w pkt. 6 powyżej. W następstwie spełnienia się
wszystkich warunków zawieszających nabycie udziałów w El2 Sp. z o.o., oraz nabycia 100%
udziałów w tej spółce jakie nastąpiło 19 września 2007 r., począwszy od sprawozdania za I półrocze
2007 roku wyniki tej spółki za okres I półrocza 2007 roku zostały objęte konsolidacją jako wyniki
spółki stowarzyszonej.

8. Transakcje ze stronami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji przekracza wyrażoną
w złotych równowartość kwoty 500 tys. EUR

W okresie objętym raportem, spółki grupy kapitałowej nie zawarły z podmiotami powiązanymi
transakcji, których wartość przekroczyłaby 500 tys. EUR.

9. Informacje o zaciągniętych kredytach i o umowach pożyczek
W okresie objętym raportem, spółki Grupy PPWK nie zaciągały kredytów i nie zawierały umów
pożyczek.

10. Informacja o udzieleniu poręczeń kredytu, pożyczki lub udzieleniu gwarancji przez PPWK
S.A. i inne jednostki grupy kapitałowej.
W okresie objętym raportem PPWK S.A. oraz spółki grupy kapitałowej nie udzieliły poręczeń,
pożyczek lub gwarancji.

11. Opis wykorzystania wpływów z emisji w okresie objętym raportem.
W okresie I półrocza 2007 r. PPWK S.A. prowadziła emisję akcji serii F, której głównym celem było
pozyskanie środków na sfinansowanie przejęcia spółki EL2 Sp. z o.o. Emisja ta prowadzona była na
podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 grudnia 2006 r.
Wszystkie akcje serii F w liczbie 41.810.860 zostały należycie subskrybowane i w całości opłacone.
W związku z powyższym w dniu 25 lipca 2007 r. Zarząd Emitenta dokonał przydziału akcji serii F.
W dniu 4 września 2007 roku emisja ta została zarejestrowana przez właściwy sąd rejestrowy.
Poniżej przedstawione są informacje związane z zakończeniem subskrypcji i przydziałem akcji serii
F.
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zapisy w ramach wykonania
prawa poboru akcji serii F
podstawowe
data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji

dodatkowe

12 – 16 lipca 2007 r.

data przydziału papierów wartościowych

25 lipca 2007 r.

stopa redukcji

nie dotyczy

99,61%

liczba akcji, na które złożono zapisy

40 824 466

255 686 748

liczba akcji, która została przydzielona

40 824 466

986 394

cena emisyjna akcji

2 zł

liczba osób, która złożyła zapisy na akcje

2 416

310

liczba osób, którym przydzielono akcje

2 416

298

wartość subskrypcji

83 621 720 zł

Określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 1.984.071,86 zł
Wskazanie wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 1.361.202,86 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów - nie dotyczy,
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztu doradztwa - 348.393,44 zł
d) promocji oferty - 274.475,56 zł
Wskazanie metod rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobu ich ujęcia w
sprawozdaniu finansowym emitenta - o wysokość kosztów emisji pomniejszone zostaną kapitały
zapasowe emitenta;
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jedną akcję serii F wyniósł 0,05 zł.
Pozostałe spółki grupy PPWK nie dokonywały emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych
papierów wartościowych.
W okresie objętym raportem pozostałe spółki Grupy PPWK S.A. nie prowadziły emisji akcji.

12. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a
wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok
Zarząd PPWK S.A. nie opublikował prognozy na 2007 r.

13. Ocena zarządzania zasobami finansowymi
W okresie I półrocza 2007 r. nastąpiła dalsza znacząca poprawa sytuacji finansowej PPWK S.A. W
związku z zawartą umową sprzedaży udziałów w PPWK GeoInvent, o której Spółka informowała w
raportach bieżących Spółka odnotowała dodatkowy zysk na działalności finansowej w wysokości 2,5
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mln złotych, który powiększył kapitały własne spółki i jednocześnie stan środków pieniężnych.
Poziom zadłużenia długoterminowego Spółki na koniec I połowy 2007 r. wyniósł 145 tys. i dotyczył
wyłącznie zawartych umów leasingu środków transportu i sprzętu komputerowego.

14. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych
W związku z zawartą umową sprzedaży udziałów w PPWK GeoInvent, o której Spółka informowała
w raportach bieżących, a także w związku z zakończoną z sukcesem emisją akcji serii F, Spółka
dysponuje znaczącymi własnymi środkami finansowymi, stąd w ocenie Zarządu nie ma zagrożeń dla
realizacji zamierzeń inwestycyjnych, oraz realizacji strategii rozwoju.

15. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności
Opis i ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności
zamieszczony został w punkcie 1.

16. Charakterystyka czynników wewnętrznych i zewnętrznych istotnych dla rozwoju Grupy
PPWK

Do najważniejszych czynników zewnętrznych istotnych dla rozwoju Grupy PPWK należy zaliczyć:
−

−
−

intensyfikację konkurencji wpływającą na konieczność poszerzania oraz utrzymywania w
aktualności oferty produktów PPWK S.A., co prowadzić może z jednej strony do wzrostu
kosztów tworzenia oferty produktów, a z drugiej strony wpływającej na spadek
uzyskiwanych cen,
tempo rozwoju gospodarczego, a także zmian infrastrukturalnych, wpływające na
zapotrzebowanie na produkty kartografii użytkowej i turystycznej;
tempo rozwoju oraz poziom konkurencji na rynkach, na których spółka oferuje nowe
produkty, w tym przede wszystkim produkty nawigacyjne sprzedawane pod marką Navigo, a
także aplikacje mobilne i inne rozwiązania bazujące na cyfrowych danych geograficznych.

Do najważniejszych czynników wewnętrznych istotnych dla dalszego rozwoju PPWK S.A. zaliczyć
należy zdolność do poprawy konkurencyjności Spółki poprzez dalsze obniżanie kosztów działalności
operacyjnej, oraz ciągłe podnoszenie sprawności operacyjnej, a także zdolność tworzenia i
skutecznego wprowadzania na rynek nowych produktów zarówno w zakresie kartografii użytkowej i
turystycznej jak i w zakresie produktów nawigacyjnych. Bardzo istotnym czynnikiem wewnętrznym
dla dalszego rozwoju spółki jest też zdolność do dalszego obniżania kosztu pozyskiwania i
przetwarzania informacji geograficznej stanowiącej podstawę dla wszystkich produktów spółki.

17. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Grupą PPWK
W okresie objętym raportem nie nastąpiły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Grupą
PPWK.
18. Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących
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W I półroczu 2007 r. nastąpiły zmiany w składzie Zarządu PPWK S.A. W dniu 17 stycznia 2007
roku rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu złożył Pan Rafał Berliński. Tego samego dnia Rada
Nadzorcza:
− powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Pana Andrzeja Ziemińskiego,
− na wniosek Pana Andrzeja Ziemińskiego – Prezesa Zarządu PPWK S.A. – powołała Panią
Beatę Konopską (dotychczas Członka Zarządu) na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,
− na wniosek Pana Andrzeja Ziemińskiego – Prezesa Zarządu PPWK S.A. – powołała do
zarządu PPWK S.A. Pana Wojciecha Górskiego (dotychczas prokurenta i dyrektora
finansowego Spółki) i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.
W dniu 19 kwietnia 2007 r. na wniosek Pana Andrzeja Ziemińskiego – Prezesa Zarządu PPWK S.A.
– powołała na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Pana Grzegorza Esz.
Według stanu na 30 czerwca 2007 r. skład Zarządu PPWK S.A. był następujący:
Andrzej Ziemiński – Prezes Zarządu
Beata Konopska – Wiceprezes Zarządu
Wojciech Górski – Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Esz – Wiceprezes Zarządu
W okresie I półrocza 2007 roku nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej PPWK S.A. W dniu
19 lutego rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej złożył Pan Maciej Radziwiłł.
Tego samego dnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:
− odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Jacka Janiszewskiego,
− powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Rafała Berlińskiego i Pana Macieja Zientarę.
Według stanu na dzień 30 czerwca 2007 roku skład Rady Nadzorczej PPWK S.A. był następujący:
Maciej Zientara – Przewodniczący Rady
Jerzy Rozłucki – członek Rady
Grzegorz Golec – członek Rady
Marian Mikołajczak – członek Rady
Rafał Berliński – członek Rady
19. Umowy zawarte między Emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące
rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez
ważnej przyczyny, lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia
emitenta przez przejęcie.
Umowy zawarte przez PPWK S.A. z osobami zarządzającymi nie przewidują szczególnych
rekompensat z tytułu rezygnacji, bądź zwolnienia osób zarządzających z zajmowanych stanowisk
bez ważnej przyczyny, lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje w wyniku połączenia przez
przejęcie.
20. Wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących
Pan Rafał Berliński, z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PPWK S.A. otrzymał w 2007 r.
wynagrodzenie w wysokości 284.133 złotych. Pan Andrzej Ziemiński z tytułu pełnienie funkcji
Prezesa Zarządu PPWK S.A. otrzymał w 2007 wynagrodzenie w wysokości 88.000 złotych. Pan
Grzegorz Esz z tytułu pełnienia funkcji v-ce Prezesa Zarządu PPWK S.A. otrzymał w 2007 r.
wynagrodzenie w wysokości 20.000 złotych. Pani Beata Konopska z tytułu pełnienia funkcji v-ce
Prezesa Zarządu PPWK S.A. otrzymała wynagrodzenie w wysokości 106.200 złotych. Pan
Wojciech Górski z tytułu pełnienia funkcji V-ce Prezesa Zarządu PPWK S.A. otrzymał w 2007 r.
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wynagrodzenie w wysokości 100.700 złotych Według stanu na koniec okresu PPWK S.A. nie miała
żadnych niewypełnionych zobowiązań w stosunku do członków zarządu spółki.
Łączne wynagrodzenie Rady Nadzorczej PPWK S.A. w I połowie 2007 r. wyniosło 64.380 zł.
21. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej akcji będących w posiadaniu osób
zarządzających i nadzorujących spółki Grupy PPWK
Łączna liczba akcji PPWK S.A. znajdujących się w posiadaniu osób nadzorujących i zarządzających grupą
kapitałową PPWK ( stan na 28.09.2007 r.):
Supernova Capital S.A.*
Superkonstelacja Ltd **
Marian Mikołajczak
Andrzej Ziemiński
Grzegorz Esz

Liczba akcji

Wartość nominalna

7 513 000
300 000
1 400 000
36 570
30 000

7 813 520
312 000
1 456 000
38 033
31 200

/*Wiceprezesem Zarządu Supernova Capital S.A. jest Pan Maciej Zientara – Przewodniczący Rady Nadzorczej PPWK S.A.
/*Podmiotem dominującym wobec Superkonstelacja Ltd. jest Pan Maciej Zientara – Przewodniczący Rady Nadzorczej PPWK S.A.

22. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA PPWK S.A.
Stan na 28 września 2007 r.
Supernova Capital S.A.

Liczba akcji

Liczba głosów

% akcji

% głosów

7 513 000

7 513 000

16,34%

16,27%

23. Umowy w wyniku których mogłyby w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach
posiadanych akcji.
Zgodnie z wiedzą Zarządu PPWK S.A. nie występują umowy, które mogłyby spowodować w
przyszłości zmiany w proporcjach posiadanych akcji.

24. Posiadacze wszelkich papierów wartościowych które dają specjalne uprawnienia kontrolne
w stosunku do Emitenta.
Na kapitał zakładowy PPWK S.A. składają się akcje, które nie dają specjalnych uprawnień
kontrolnych w stosunku do Emitenta.

25. System kontroli programu akcji pracowniczych.
PPWK S.A. nie posiada otwartych programów motywacyjnych, których elementem byłby program
akcji pracowniczych.

26. Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Emitenta
oraz ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na akcje
Emitenta.
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Przenoszenie prawo własności papierów wartościowych Emitenta w odniesieniu do akcji imiennych
podlega procedurze przewidzianej w Statucie PPWK S.A. – szczegółowe zapisy Statutu
przedstawione zostały poniżej:
„§10
1. Akcje imienne mogą być zamienione na żądanie akcjonariusza na akcje na okaziciela.
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela powoduje wygaśniecie przysługującego akcjom
imiennym uprzywilejowania.
§11
1. Zbycie akcji imiennych może być dokonane wyłącznie za pisemnym zezwoleniem Zarządu
Spółki.
2. Zarząd Spółki w terminie do 30 (trzydziestu) dni od otrzymania wniosku udzieli zezwolenia lub w
przypadku odmowy wskaże nabywcę.
3. Nabywca wskazany przez Zarząd Spółki zapłaci gotówką cenę za akcję, obliczoną na podstawie
wartości księgowej ostatniego bilansu, nie mniejszą jednak niż cena określona we wniosku, o którym
mowa w ust. 2.
4. Jeżeli Zarząd nie wskaże nabywcy w terminie określonym w ust. 2, albo nabywca nie zapłaci ceny
w terminie określonym przez sprzedającego, akcja może być zbyta bez ograniczenia.
5. Udzielając zezwolenia na zbycie akcji Zarząd może wskazać termin ważności zezwolenia. Jeżeli
akcje imienne nie zostaną zbyte podmiotowi wskazanemu we wniosku, o którym mowa w ust. 2, w
terminie określonym przez Zarząd stosownie do postanowień zd. 1, zezwolenie na zbycie akcji
wygasa. „
27. Informacje o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.
Przegląd sprawozdania finansowego PPWK S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy PPWK przeprowadzone zostało przez firmę WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o., z
siedzibą w Warszawie. Łączne wynagrodzenie za przeprowadzenie przeglądu oraz audytu
jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych PPWK S.A. za 2007 rok wynosi 39
tys. złotych.
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