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INFORMACJA DODATKOWA
DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
GRUPY KAPITAŁOWEJ MNI ZA I KWARTAŁ 2007

1.

Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu.

1.

Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe na dzień 31 marca 2007 roku (kwartalne) zostało
sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

2.

Pozycje wykazane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym sprawozdania są ustalone zgodnie z
obowiązującymi zasadami wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto
określonych na dzień bilansowy, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i odzwierciedlają rzeczywistą
sytuację majątkową Grupy Kapitałowej MNI.

3.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 2005 roku MNI S.A. sporządza skonsolidowane sprawozdanie
zgodnie

z

Międzynarodowymi

Standardami

Rachunkowości,

Międzynarodowymi

Standardami

Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie
rozporządzenia Komisji Europejskiej.
4.

Skonsolidowane sprawozdanie sporządzone jest zgodnie z koncepcją kosztu historycznego.

5.

Zasady rachunkowości stosowane przez Grupę Kapitałową MNI przedstawione zostały w RB 61/2006,
przekazanym do publicznej wiadomości.

6.

Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie zawiera porównywalne dane z analogicznym okresem roku
poprzedniego.

7.

W okresie objętym sprawozdaniem:
-

nie wystąpiła sezonowość lub cykliczność działalności Grupy Kapitałowej,

-

nie wystąpiła emisja, wykup lub spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych,

-

po 31 marca 2007 roku nie wystąpiły zdarzenia nie ujęte w skonsolidowanym kwartalnym
sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe
Grupy Kapitałowej MNI.

2.

Wykaz jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, których dane objęte
są skonsolidowanym kwartalnym sprawozdaniem finansowym:

1.

MNI Telecom Sp. z o.o. (d.Telefonia Pilicka Sp. z o.o.) z siedzibą w Radomiu - usługi telekomunikacyjne 100% udziałów.
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MNI Premium Sp. z o.o (d.Legion Polska Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie - usługi medialne i
telekomunikacyjne usługi dodane - 100% udziałów.

3.

MNI Technology Development Sp. z o.o. ( d.Szeptel International Sp. z o.o. ) z siedzibą w Szepietowie Spółka tworząca i rozwijająca nowe technologie 3G,WAP itp. dla podmiotów zewnętrznych np. MTV, iTV
oraz na potrzeby własne spółek Grupy – 100 %.

4.

MoCoHub Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – usługi medialne, dostawca kontentu multimedialnego – 75 %
udziałów. (od dnia 26 kwietnia 2007 roku 100% udziałów)

5.

dataCOM S.A. z siedzibą w Ursusie – usługi telekomunikacyjne i hostingowe – 2.570.566 akcji
stanowiących 76,49 % kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu posiada Spółka MNI
Telecom Sp. z o.o.

6.

Breakpoint Sp. z o.o. w Warszawie – produkcja aplikacji i gier w technologii JAVA – 57% udziałów

3.

Postępowania przed sądami lub innymi organami

Spółka informuje również, że nie wszczęto przed Sądem lub organem administracji publicznej postępowań,
dotyczących zobowiązań lub wierzytelności Spółki i jednostek zależnych, których wartość stanowiłaby 10 %
kapitałów własnych Spółki.

4.

Zobowiązania warunkowe Grupy Kapitałowej MNI na dzień 31.03.2007
• wekslowe ( weksle in blanco wraz z deklaracją wekslową )

4 661 tys. PLN,

• wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku
Rodzaj zobowiązania

Wierzyciel

Zobowiązania z tytułu kredytu:

Bank przyznający
kredyt

1. przewłaszczenie rzeczy
oznaczonych co do tożsamości
MNI S.A.

Rodzaj
zabezpieczonego
majątku

Środki trwałe

Wartość
zabezpieczonego
majątku
na dzień 31.03.2007
tys.

81 000 tys. PLN

BRE BANK

2. cesja wierzytelności z
wystawionych faktur-MNI Premium
(d.Legion Polska Sp. z o.o.)
BRE BANK

1 500 tys. PLN

.3. dataCOM S.A.
Kredyt Bank
linia kredytowa//kredyt odnawialny
linia gwarancyjna zabezpieczenie
wierzytelności PTC z tytułu umów

hipoteka kaucyjna
na nieruchomościach

1 200 tys. PLN
533 tys. PLN

Ad.1
W dniu 1 czerwca 2006 roku Spółka MNI Telecom podpisała umowę z MNI S.A. na zakup środków trwałych . Majątek
zakupiony od MNI S.A. był zabezpieczeniem kredytu udzielonego przez BRE Bank S.A. , tym samym MNI TELECOM Sp. z
o.o stała się dłużnikiem solidarnym z MNI S.A. w stosunku do BRE Banku S.A.
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Udzielone gwarancje bankowe MNI S.A. dla :
•
•

Telekomunikacja Polska S.A .
Skarb Państwa (Min. Fin.)

- 170 tys. PLN
- 69 tys. PLN

Zobowiązania z tytułu zawartych umów
1.

umowa na zakup 57% udziałów w Spółce Breakpoint

5.

1 638 tys. PLN

Opis istotnych dokonań i niepowodzeń w okresie sprawozdawczym.

Spółki Grupy Kapitałowej MNI tworzą jedną z najdynamiczniej rozwijających się grup medialnotelekomunikacyjnych, których jednostka dominująca notowana jest na GPW w Warszawie.
Zgodnie z przyjętą strategią działalność spółek Grupy

MNI

koncentruje się głównie na rozwoju usług

medialnych i utrzymaniu wiodącej pozycji tych usług w strukturze przychodowej Grupy.
W ramach kontynuacji tej strategii Zarząd MNI S.A. podjął decyzję o wyodrębnieniu i skupieniu działalności
związanej z szeroko rozumianymi usługami medialnymi w spółce zależnej, tj. MNI Premium Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie.
Spółka MNI Premium Sp. z o.o. to spółka w 100% zależna od MNI S.A. i stworzona na bazie Legion Polska Sp.
z o.o. Spółka Legion Polska specjalizowała się w zakresie usług realizowanych poprzez telefonię stacjonarną.
Obecnie działalność ta zostanie rozszerzona także o działalność związaną z obszarem usług mobilnych
dotychczas świadczonych przez MNI S.A.
W konsekwencji MNI Premium przejmie wszystkie umowy komercyjne MNI S.A. dotyczące także usług
mobilnych. Wszelkie działania inwestycyjne w tym obszarze, a wiec i akwizycje, realizowane będą poprzez
Spółkę MNI Premium.
Jednocześnie, w celu efektywnego wykorzystania posiadanych technologii oraz w celu zapewnienia środków na
rozwój spółek Grupy, do MNI S.A. zostanie przesunięty cały majątek trwały służący sprzedaży usług medialnych.
Tym samym zatem MNI S.A. odpowiadać będzie za zapewnienie spółkom Grupy platform i innych wszelkiego
rodzaju narzędzi technologicznych niezbędnych do rozwoju tych usług.
W zakresie dotychczasowej działalności telekomunikacyjnej Zarząd jednostki dominującej MNI S.A. planuje
szybkie zakończenie procesu jej koncentracji w Spółce zależnej MNI Telecom Sp. z o.o., co umożliwi po
podpisaniu Umowy dotyczącej świadczenia usług w formie MVNO, szybkie przebudowanie tego obszaru
działalności do modelu operatora wirtualnego.
Dzięki dynamicznemu rozwojowi działalności w branży usług medialnych są one jednym z dwóch podstawowych
źródeł przychodów ze sprzedaży Grupy MNI i w I kwartale 2007 stanowiły ponad 53 % przychodów ze sprzedaży
netto.
W I kwartale 2007 roku Grupa Kapitałowa MNI osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 42 142 tys. zł, co
w porównaniu do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego w wysokości 40 059 tys.
zł stanowi wzrost o 5,2 % .
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5.1) Istotne zdarzenia, które wystąpiły w Grupie Kapitałowej MNI w okresie sprawozdawczym:
1.

9 stycznia 2007 – zawarcie Umowy Ramowej o Współpracy pomiędzy Radiem ZET Sp. z o.o. a MNI S.A.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Umowa dotyczy realizacji przez MNI interaktywnych usług
mobilnych, kanałami SMS, wykorzystywanych w antenowych projektach komercyjnych Radia ZET. W
praktyce zawarcie powyższej umowy oznacza kontynuację przez MNI realizacji obsługi kluczowych
projektów interaktywnych (SMS) anteny Radia ZET. W ramach realizacji umowy MNI zobowiązane jest do
zapewnienia Radiu Zet, obsługi usług interaktywnych oferowanych swoim klientom przez Radio Zet, w tym
także projektów akcji masowych oraz projektów wymagających zaawansowanych rozwiązań
technologicznych. W konsekwencji realizacja zawartej umowy pozwoli rozwinąć działalność MNI w
segmencie integracji usług interaktywnych dla podmiotów z branży mediów elektronicznych.

2.

18 stycznia 2007 - zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego emisji
67.714.674 Akcji serii L, o wartości nominalnej 1,00 złotych i cenie emisyjnej 1,00 złotych każda akcja,
praw do tych akcji oraz 22.571.558 praw poboru akcji serii L, emitowanych przez Spółkę na podstawie
uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2006 roku.

3.

19 stycznia 2007 – nałożenie przez Komisję Nadzoru Finansowego kary pieniężnej w wysokości 30.000
złotych za niewłaściwe wykonanie obowiązków informacyjnych polegające na zamieszczeniu w
skonsolidowanym raporcie za 2005 rok (z 30 maja i 11 października 2006 roku) skonsolidowanego
sprawozdania

finansowego

sporządzonego

nie

w

pełni

zgodnie

z

wszystkimi

zasadami

Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR). Niezgodności zauważone przez Komisję w
ramach prac nad prospektem zostały usunięte i nie powodowały one istotnych zmian w prezentowanych
wcześniej wynikach finansowych grupy kapitałowej MNI.
4.

27 luty 2007 – zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - wybór do
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006 spółki HLB Frąckowiak i
Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych prowadzonej przez KIBR pod numerem 238.

5.2) Informacja o zdarzeniach, które wystąpiły po 31.03.2006
1.

6 kwietnia 2007 – postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki MNI S.A. o kwotę
67.714.674,00 złote, to jest do kwoty 90.286.232,00 złotych oraz o rejestracji emisji akcji serii L zwykłych
na okaziciela nie uprzywilejowanych w liczbie 67.714.674 akcje o wartości nominalnej 1,00 złotych każda
akcja. Łącznie po dokonaniu rejestracji powyższej zmiany wysokości kapitału zakładowego, kapitał
zakładowy spółki MNI S.A. wynosi 90.286.232,00 złotych. Natomiast ogólna liczba głosów wynikających ze
wszystkich jak dotychczas wyemitowanych akcji wynosi 90.312.610.
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19 kwietnia 2007 – otrzymanie przez MNI S.A. listu intencyjnego od krajowego, powszechnie znanego
podmiotu telekomunikacyjnego listu intencyjnego, w którym podmiot ten wyraził zainteresowanie nabyciem
udziałów spółki MNI Telecom Sp. z o.o. (w 100% zależnej od MNI S.A.) oraz innych podmiotów
telekomunikacyjnych wchodzących obecnie lub w najbliższej przyszłości w skład Grupy MNI.

3.

23 kwietnia 2007 – podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w
sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na okaziciela serii L
spółki MNI S.A. w liczbie 67.714.674 akcji, o wartości minimalnej 1,00 złotych każda oraz określenie dnia
pierwszego notowania akcji, o których mowa powyżej, na dzień 25 kwietnia 2007 roku.

4.

25 kwietnia 2007 – Nabycie przez MNI S.A. wszystkich 60.000 nowoutworzonych udziałów o wartości
nominalnej 500 złotych każdy udział, łącznej wartości nominalnej 30.000.000 złotych w podwyższonym
kapitale zakładowym spółki zależnej MNI Premium Sp. z o.o.

5.

25 kwietnia 2007 - nabycie 25% udziałów Spółki MoCoHub Sp. o.o. Tym samym MNI S.A. stała się
jedynym udziałowcem spółki MoCoHub, posiadającym łącznie 100% udziałów w kapitale zakładowym tej
spółki. Cena nabycia udziałów wyniosła 1.158.197,52 złotych i została ustalona zgodnie z
postanowieniami umowy przedwstępnej nabycia udziałów, zawartej pomiędzy stronami w dniu 15 września
2006 roku.

6.

27 kwietnia 2007 -

zakończenie negocjacji warunków „Umowy z Operatorem Wirtualnych Sieci

Ruchomych” (MVNO), pomiędzy MNI TELECOM Sp. z o.o - spółką zależną od MNI S.A. a PTK Centertel
Sp. z o.o. - Operatorem Sieci ORANGE, poprzez parafowanie przez Strony jej zapisów. W szczególności
przyjęte uzgodnienia dotyczą stawek rozliczeniowych za korzystanie z infrastruktury oraz usług
udostępnianych przez ORANGE. Zgodnie z harmonogramem, umowa powyższa zostanie podpisania
najpóźniej do dnia 31 maja 2007 roku, po przeprowadzeniu przez Strony niezbędnych uzgodnień
wewnątrz korporacyjnych oraz wprowadzeniu ewentualnych wymaganych korekt.
7.

8 maja 2007 - Nabycie przez MNI Telecom Sp. z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa dataCOM
S.A.,na które składa się zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych
do prowadzenia działalności gospodarczej, polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych w
zakresie telefonii stacjonarnej, szerokopasmowego dostępu do Internetu, kolokacji i transmisji danych.
Cena zorganizowanej części przedsiębiorstwa wyniosla16.533.255,38 złotych i odpowiadała wartości
księgowej poszczególnych składników majątkowych wchodzących w skład zorganizowanej części
przedsiębiorstwa dataCOM. Cena ta zostanie rozliczona pomiędzy Stronami bezgotówkowo w drodze
potrącenia wzajemnych wierzytelności z tytułu nabycia przez spółkę dataCOM akcji własnych celem
umorzenia.
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5.3)

Emisja akcji serii „L”

1.

18 stycznia 2007 - zatwierdzenie przez KNF prospektu emisyjnego emisji Akcji serii L.

2.

19 stycznia 2007 – opublikowanie prospektu emisyjnego emisji Akcji serii L .

3.

24 stycznia – 30 stycznia 2007 – notowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie praw
poboru do akcji serii L

4.

25 stycznia – 2 lutego 2007 – subskrypcja (zapisy odstawowe i dodatkowe) akcji serii L. W konsekwencji
w wyniku subskrypcji akcji serii L objęte zostały wszystkie oferowane w ramach emisji akcje, w tym
67.148.634 akcji w ramach zapisów podstawowych a pozostałe 566.040 akcji w ramach zapisów
dodatkowych.

5.

14 lutego 2007 - przydziału akcji na okaziciela serii L, na które złożono zapisy dodatkowe przez Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych.

6.

16 lutego 2007 - Rejestracja przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie 67. 714.674
Praw do Akcji (PDA) emisji serii L oraz nadaniu im kodu ISIN PLSZPTL 00119.

7.

16 lutego 2007 – złożenie do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie wniosku o dopuszczenie
PDA do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

8.

20 lutego 2007 – podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A uchwały nr
126/2007 w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym praw do akcji zwykłych
na okaziciela serii L spółki MNI S.A., w liczbie 67.714.674 prawa do akcji o wartości minimalnej 1,00
złotych każda oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLSZPTL00119 oraz
określenie dnia pierwszego notowania praw do akcji o których mowa powyżej na dzień 21 lutego 2007
roku. Nadto Zarząd GPW S.A. postanowił notować prawa do akcji zwykłych na okaziciela serii L spółki
MNI S.A. w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „MNI-PDA” i oznaczeniem „MNIA”.

9.

6 kwietnia 2007 - postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki MNI S.A. o kwotę
67.714.674 złote, to jest do kwoty 90.286.232 złotych oraz o rejestracji emisji akcji serii L zwykłych na
okaziciela nie uprzywilejowanych w liczbie 67.714.674 akcje o wartości nominalnej 1,00 złotych każda
akcja. Łącznie po dokonaniu rejestracji powyższej zmiany wysokości kapitału zakładowego, kapitał
zakładowy spółki MNI S.A. wynosi 90.286.232 złote. Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich jak
dotychczas wyemitowanych akcji wynosi 90.312.610.

10.

23 kwietnia 2007 – podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w
sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na okaziciela serii L
spółki MNI S.A. w liczbie 67.714.674 akcji, o wartości minimalnej 1,00 złotych każda oraz określenie dnia
pierwszego notowania akcji, o których mowa powyżej, na dzień 25 kwietnia 2007 roku.
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Prognozy wyników
W I kwartale 2007 Spółka nie publikowała prognoz finansowych.
W III kwartale w dniu 4 września 2006 roku dokonała aktualizacji i opublikowała uaktualnioną prognozę
finansową skonsolidowanego wyniku finansowego netto Grupy MNI na lata 2006-2008, uwzględniającą
efekt konsolidacji metodą pełną od dnia 1 września 2006 roku wyników Spółki sataCom S.A.:
Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Wartość sprzedanych usług (w tys. PLN)

160.000

180.000

225.000

EBITDA (w tys. PLN)

40.000

50.000

65.000

W związku z osiągniętymi w IV kwartale 2006 wynikami, Zarząd MNI potwierdził zrealizowanie, przez
Grupę MNI, opublikowanej we wrześniu 2006 roku prognozy finansowej na rok 2006 w obszarze
przychodów - 162,24 mln zł ze sprzedaży oraz zysku operacyjnego przed amortyzacją – 40,21 mln zł.
W związku z osiągniętymi w I kwartale 2007 roku wynikami, Zarząd Grupy MNI podtrzymuje opublikowaną
we wrześniu 2006 roku prognozę finansową na rok 2007 w obszarze przychodów ze sprzedaży oraz zysku
operacyjnego przed amortyzacją.

6.

Akcjonariusze jednostki dominującej MNI S.A.
Na dzień przekazania raportu tj. 15 maja 2007 roku stan akcjonariatu MNI S.A. posiadającego ponad 5%
akcji lub ponad 5% głosów na WZA przedstawiał się następująco:
Lp.

Akcjonariusz

Liczba akcji

% akcji

Liczba głosów

% głosów

1.

com.Investment Sp. z o.o.

29.430.566

32,60

29.430.566

32,60

2.

Dedal Inwestycje Sp. z o.o.

5.502.996

6,09

5.502.996

6,09

3.

Andrzej Piechocki

5.290.568

5,86

5.290.568

5,86

7.

Zmiany w stanie posiadania akcji lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające
i nadzorujące w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego:
•

W dniu 2 kwietnia 2007 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Andrzeja Piechockiego,
Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki MNI S.A. o jednoczesnym zbyciu przez niego 200.000 akcji
spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie oraz nabyciu 200.000 praw do akcji spółki MNI S.A. (raport
bieżący nr 16/2007)
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W dniu 10 kwietnia 2007 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Andrzeja Piechockiego,

•

Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki MNI S.A. o jednoczesnym zbyciu przez niego 370.000 akcji
spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie oraz nabyciu 370.000 praw do akcji spółki MNI S.A. (raport
bieżący nr 17/2007)
W dniu 27 kwietnia 2007 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Andrzeja Piechockiego,

•

Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki MNI S.A. o nabyciu 4.461.756 akcji spółki MNI S.A. z
siedzibą w Warszawie. Nabycie tych akcji nastąpiło w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału
zakładowego oraz emisji akcji serii L, rejestracji akcji serii L w Krajowym Depozycie Papierów
Wartościowych i ich dopuszczeniu do publicznego obrotu papierami wartościowymi na rynku
podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w odniesieniu do dotychczas
posiadanych 4.461.756 praw do akcji serii L. (raport bieżący nr 24/2007)
Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami stan posiadania akcji MNI S.A. przez osoby zarządzające
lub nadzorujące MNI S.A. na dzień przekazania raportu jest następujący:
Rada Nadzorcza
•

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Andrzej Piechocki posiada 5.290.568 akcji MNI S.A.

•

Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji MNI S.A.

Zarząd

8.

•

Pan Piotr Majchrzak, Członek Zarządu posiada 53.599 akcji MI S.A.

•

Pozostali Członkowie Zarządu nie posiadają akcji MNI S.A.

Transakcje z podmiotami powiązanymi, poręczenia i kredyty
Spółki Grupy MNI w okresie sprawozdawczym zawarły na zasadach rynkowych z jednostkami zależnymi.
transakcje polegające na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych, na wartość 14 475 tys. PLN oraz
sprzedaży usług . Wartość transakcji w okresie sprawozdawczym wynosiła 5 697 tys. PLN.
Stan nierozliczonych transakcji z jednostkami powiązanymi na dzień 31.03.2007
Wartość należności :
•

z tytułu dostaw i usług od jednostek zależnych

•

z tytułu pożyczek wynosiła

36 106 tys. PLN
465 tys. PLN

Wartość zobowiązań:
•

z tytułu dostaw i usług wobec jednostek zależnych 36 106 tys. PLN

•

tytułu pożyczek wynosiła

465 tys. PLN
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Inne informacje
W I kwartale 2007 roku spółki Grupy terminowo regulowały zobowiązania z tytułu kredytów, podatków,
ZUS, zobowiązania wynikające z zatwierdzonego postępowania układowego jednostki dominującej oraz
wobec dostawców.

10.

Skład organów zarządzających i nadzorujących jednostkę dominującą MNI S.A.
Rada Nadzorcza - powołana w dniu 30 czerwca 2006 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:
•

Pan Andrzej Jerzy Piechocki

- Przewodniczący Rady Nadzorczej

•

Pan Robert Gwiazdowski

- Wiceprzewodniczący Rad Nadzorczej

•

Pan Tomasz Karasiński

- Członek Rady Nadzorczej

•

Pan Michał Jakub Tomczak

- Sekretarz Rady Nadzorczej

•

Pan Stanisław Marian Widera

- Członek Rady Nadzorczej

Zarząd

- powołany w dniu 30 czerwca 2006 przez Radę Nadzorczą Spółki:

•

Pan Piotr König

- Prezes Zarządu,

•

Pan Mariusz Piotr Pilewski

- Członek Zarządu,

•

Pan Leszek Wojciech Kułak

- Członek Zarządu

W dniu 11 maja 2007 roku Rada Nadzorcza MNI S.A. odwołała Pana Leszka Kułaka z funkcji Członka
Zarządu i powołała na funkcję Członka Zarządu Pana Piotra Majchrzaka.

11.

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

poszczególne pozycje bilansu przelicza się na złote lub euro według średniego kursu obowiązującego
na dzień bilansowy ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski – dla danych za I
kwartał 2007 roku przyjęto kurs EURO z dnia 31 stycznia 2007 roku. tj. 3,8695 a dla danych za I
kwartał 2006 roku kurs w wysokości 3,9357

-

poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przelicza się na złote lub euro według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla waluty, w której
zostały sporządzone informacje finansowe podlegające przeliczeniu, obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego – dla danych za I kwartał 2007 roku przyjęto
następujące kursy EURO tj. z dnia 31.01 – 3,9320; z dnia 28.02. – 3,9175 i z dnia 31.03 – 3,8695;
kurs średni za okres od 01.01 do 31.03..2007 roku wyniósł 3,9063 natomiast za okres od 01.01 do
31.03.2006 roku przyjęto kurs średni 3,8310
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