Załącznik nr 8
do Planu połączenia Spółek: „Kino Polska TV" S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca)
z Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KPTV Media Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie oraz Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(Spółki Przejmowane)

Oświadczenie
zawierające informację o stanie księgowym KPTV Media sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
Działając w imieniu spółki KPTV Media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem 0000378839, („Spółka"), niniejszym oświadczam, iż według stanu na dzień
1 kwietnia 2018 r. stan księgowy Spółki wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 11 702 tys. zł.
Załączone do niniejszego oświadczenia sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na 1 kwietnia 2018
r. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,
które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską, MSSF obejmują standardy i interpretacje
zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Komitet
Interpretacji MSSF i przedstawia prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki.
Ponadto oświadczam, iż załączone sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki zostało sporządzone na
podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi
w sposób ciągły zasadami rachunkowości, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym
układzie jak ostatnie roczne sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki oraz jest zgodne, co do formy
i treści z właściwymi przepisami.
W oparciu o art. 499 §3 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji
majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego sprawozdania z sytuacji finansowej. Wartości
przedstawione w załączonym do niniejszego oświadczenia sprawozdaniu z sytuacji finansowej zostały
przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 §3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.
W imieniu KPTV Media sp. z o.o.

Marcin Kowalski
Prezes Zarządu

Załącznik:
- sprawozdanie z sytuacji finansowej KPTV Media sp. z o.o. według stanu na dzień 1 kwietnia 2018 r.

Załącznik:
Sprawozdanie z sytuacji finansowej KPTV Media Sp. z o.o. według stanu na dzień 1 kwietnia 2018 r.
w tys. PLN

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Stan na
1 kw ietnia 2018 r.

AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Pozostałe wartości niematerialne
Należności z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe należności
Razem aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Zapasy
Aktywa programowe krótkoterminowe
Należności leasingowe
Należności z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe należności
Należności z tytułu podatku dochodowego
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

1 378
4
177
1 559

6 702
4 090
108
243

Razem aktywa obrotowe

11 143

SUMA AKTYWÓW

12 702

PASYWA
Kapitał własny przypadający na właścicieli
jednostki dominującej
Kapitał zakładowy
Pozostałe kapitały
Nadwyżka z emisji akcji powyżej wartości
nominalnej
Zyski zatrzymane
Kapitał własny ogółem
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
Razem zobowiązania długoterminowe

10
(222)
4 998
140
4 926

408
260
668

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe zobowiązania
Rezerwy
Przychody przyszłych okresów
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

6 594
105
166
243

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Razem zobowiązania krótkoterminowe

SUMA PASYWÓW

Marcin Kowalski
Prezes Zarządu

osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

7 108

12 702

