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ATM  
ATM.WA; ATM.PW  

IT/Telekomunikacja 
Polska 

Średni dzienny obrót (3 mies.) 

Free float 

Kapitalizacja 

Cena docelowa (bez opcji) 

Cena bieżąca 150,3 PLN 
125-162 PLN 
495,3 mln PLN 

228,0 mln PLN  

1,16 mln PLN  

Wzrost dzięki innowacjom 
Model biznesowy ATM opiera się na działalności w kilku obszarach: 
teleinformatyki, która stanowi obecnie główne źródło przychodów i 
zysków, ale również tworzenia nowatorskich produktów, które spółka 
zamierza rozwijać na bazie spółek zależnych (start-ups) lub sprzedać, 
realizując jednorazowy zysk. Dziś ATM daje ekspozycję na dwa cieka-
we projekty (system płatności mobilnej mPay i Cineman – dystrybucja 
zawartości programowej), które w przyszłości mogą wyrosnąć na spół-
ki o kapitalizacji porównywalnej z dzisiejszą ATM. Działalność ATM 
związaną z teleinformatyką wyceniamy na 125 PLN na akcję. Wartość 
ta rośnie o 37 PLN, jeżeli spółka rozpocznie powtarzalną sprzedaż pro-
duktów sieciowych i platform, co wg zarządu, nastąpi już w br. 
(prognozowany zysk netto z działalności podstawowej 33 mln PLN). 
Szacunkową wartość projektów start-up określamy na 107 PLN na ak-
cję (mPay 51 PLN, Cineman 10 PLN, ATM Mobile 46 PLN), przy założe-
niu, że wszystkie zostaną zrealizowane i osiągną parametry zgodne z 
naszymi założeniami. Na chwilę obecną jest to opcja, która naszym 
zdaniem nadal wyceniana jest tanio, w relacji do potencjalnych zy-
sków.   

Zintegrowany operator z wysokimi kompetencjami 
Oferta systemów infrastruktury teleinformatycznej obejmuje przede wszyst-
kim usługi związane z sieciami transmisyjnymi (audyt istniejącej infrastruk-
tury klienta, ocena obecnych oraz potencjalnych potrzeb transmisyjnych, 
planowanie w zakresie funkcjonalności i wydajności sieci, a także budowa i 
przygotowywanie do eksploatacji sieci korporacyjnych i operatorskich). W 
ramach usług świadczonych w obszarze telekomunikacyjnym, Spółka ze-
stawia i nadzoruje szerokopasmowe połączenie do Internetu dla dostawców 
usług internetowych (ISP/ASP) oraz dla klientów biznesowych. ATM świad-
czy usługi teletransmisyjne o bardzo wysokich parametrach, na terenie ca-
łego kraju.  
 
Inkubator nowych projektów 
W oparciu o technologię USSD, ATM stworzył nowatorski system płatności 
z wykorzystaniem telefonu komórkowego (mPay), który w przyszłości może 
stać się alternatywą dla płatności kartowych. Obecnie spółka testuje system 
z Polkomtelem i jest w końcowej fazie negocjacji porozumienia, uzyskała 
również od NBP status Agenta Rozliczeniowego. Uruchomienie komercyjne 
systemu i jego rozpowszechnienie na 3-4 mln użytkowników oznacza do-
datkowe kilkadziesiąt mln PLN zysku rocznie. Z informacji przekazanych 
nam przez zarząd wynika, że projekt cieszy się też bardzo dużym zaintere-
sowaniem za granicą (rozwój w ramach ATM Mobile). ATM zawiązał rów-
nież spółkę z Monolith Films. Cineman podpisał m.in.. umowę z TP, oraz 
testuje system w lokalnej sieci kablowej. Przełamanie problemów technicz-
nych TP i zintensyfikowanie sprzedaży live.box powinno wpłynąć na dyna-
miczny wzrost przychodów spółki w tym obszarze.    

Struktura akcjonariatu przed emisją 

Strategia dotycząca sektora 
Rekomendacja: Wartość polskiego rynku IT wyniosła 
w 2005 roku 17,8 mld PLN (+14% r/r). Prognozy na 
najbliższe lata dla polskiego rynku IT zakładają dalszy 
wzrost wartości w dwucyfrowym tempie. Średnia liczba 
gospodarstw mających dostęp do Internetu do ogólnej 
liczby gospodarstw w Polsce jest trzy razy niższa niż 
średnia dla UE. Dane te obrazują znaczny potencjał 
rynków, na których operuje ATM S.A. 

Profil spółki 
ATM S.A. koncentruje swój biznes na styku rynku roz-
wiązań informatycznych oraz telekomunikacyjnych. 
Spółka łączy kompetencje integratora systemów telein-
formatycznych, operatora telekomunikacyjnego i pro-
ducenta oprogramowania. ATM S.A. rozwija również 
nowatorskie rozwiązania, jak system płatności mobil-
nych, czy platforma dystrybucji treści cyfrowej. 
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Dom Inwestycyjny BRE Banku nie wyklucza złożenia emitentowi papierów wartościowych, będących przedmiotem rekomendacji oferty świadczenia usług maklerskich. Informacje o konflikcie 
interesów powstałym w związku ze sporządzeniem rekomendacji (o ile występuje) znajdują się na ostatniej stronie niniejszego raportu. 

 

Tadeusz Czichon 26,25% 
Szwed Roman 13,72% 
OFE Polsat 7,70% 
Potoczny Piotr 6,31% 

  
Pozostali 46,02% 

Ważne daty 
10.08 - Publikacja raportu za 2Q2007 
27.09 - Publikacja raportu za 1H2007 
12.11 - Publikacja raportu za 3Q2007 

*  bez uwzględnienia wyników spółek typu „start-up”; z uwzględnieniem wyników KLK Sp. z o.o. oraz Sputnik Software 
Sp. z o.o.; z uwzględnieniem sprzedaży majątku teleinformatycznego w okresie prognozy;  

(mln PLN)   2005 2006 2007P 2008P 2009P 
Przychody   119,6 145,7 257,7 293,1 351,5 
EBITDA   22,4 38,3 56,9 66,5 73,5 
   marża EBITDA   18,7% 26,3% 22,1% 22,7% 20,9% 
EBIT   16,9 31,8 43,0 47,7 54,6 
Zysk netto   13,6 26,7 33,1 37,1 42,5 
Cash earnings   19,1 33,2 47,0 56,0 61,4 
P/E   35,8 18,3 20,5 18,3 16,0 
P/CE   25,5 14,7 14,4 12,1 11,1 
P/BV   6,7 5,2 2,4 2,2 2,0 
EV/EBITDA   22,3 12,7 10,9 9,7 8,5 
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Wycena 
 

Opis metodologii wyceny ATM S.A. 
   
Wycenę Grupy ATM SA przeprowadziliśmy w następujący sposób:  
 

1. W pierwszym etapie wyceniliśmy podstawową działalność Spółki. Część działalności 
polegającej na sprzedaży usług teleinformatycznych wyceniliśmy metodą DCF oraz 
porównawczą. Osobno wyceniliśmy działalność Spółki, polegającą na wytwarzaniu 
aktywów teleinformatycznych, a następnie realizacji zysku ze sprzedaży części 
wytworzonego majątku, nie wykorzystywanego w bieżącej działalności operacyjnej 
ATM S.A. Tę część podstawowej działalności Spółki wyceniliśmy metodą DCF.  

2. W drugim etapie prezentujemy potencjał najbardziej zaawansowanych rozwojowo 
spółek zależnych ATM S.A. - mPay S.A. (usługi płatności mobilnych w Polsce), 
Cineman Sp. z o.o. (cyfrowa dystrybucja treści filmowych) oraz ATM Mobile Sp. z o.o. 
(usługi płatności mobilnych poza obszarem Polski).  

3. W trzeciej części wyceny opisujemy potencjał i oczekiwane efekty nabycia udziałów w 
Linx Telecommunications BV.  

 
Podsumowanie wyceny ATM S.A. oraz spółek zależnych typu „start-up” 
Pragniemy podkreślić, że sukces spółek zależnych ATM S.A. typu „start-up” stanowi opcję, w 
postaci potencjalnej wartości dodanej do wartości akcji ATM S.A. Poniżej przedstawiamy 
zestawienie wyceny metodą DCF podstawowej działalności ATM S.A. z pominięciem wyników 
generowanych przez spółki zależne typu „start-up” oraz osobno wycenę metodą DCF spółek 
mPay S.A., Cineman Sp. zo.o. oraz ATM Mobile Sp. z o.o. Zaznaczmy, że wycena spółek typu 
„start-up” może być obarczona błędem. Dla podkreślenia ostrożności, przy ocenie wpływu 
rozwoju ATM Mobile Sp. z o.o. na wartość ATM S.A., jako możliwą wartość dodaną do 
wartości ATM S.A. uwzględniamy 50% wartości DCF obliczonej dla ATM Mobile Sp. z o.o. 
(przypadającej na ATM S.A.).  
  
Działalność polegającą na sprzedaży części wytworzonego majątku wyceniamy osobno. Do tej 
pory Spółka nie realizowała transakcji sprzedaży części wytworzonego majątku (w latach 2005 
i 2006 miały miejsce transakcje leasingu zwrotnego). Zarząd Spółki zapowiada, że od 2007 
roku, transakcje sprzedaży części wytworzonego majątku będą miały charakter powtarzalny. 
Wycenę tej części działalności Spółki przeprowadzamy metodą DCF, bazując na założeniach 
Zarządu oraz na przewidywanej wartości zysku brutto ze sprzedaży aktywa w 2007 roku.  
 

Podsumowanie wyceny ATM S.A. 

Podsumowanie wyceny     wycena 
(w mln PLN) 

udział ATM 
S.A. 

wartość dla 
ATM S.A. 

(w mln PLN) 
na jedną akcję ATM 

S.A. (w PLN) 

               
Działalność podstawowa          
Biznes teleinformatyczny       561,46 100% 561,46 124,77
Sprzedaż nieoperacyjnej części wytworzonego majątku 167,6 100% 167,60 37,24
               
Działalność innowacyjna          

mPay S.A.          381,6 60% 228,96 50,88
Cineman Sp. z o.o.       89,8 51% 45,81 10,18
ATM Mobile Sp. z o.o. */**       341,4 60% 204,85 45,52
Źródło: DI BRE Banku S.A. 
* wyniki ATM Mobile Sp. z o.o. nie uwzględniają sprzedaży usługi mPay na terenie Polski 
** wycena metodą DCF spółki ATM Mobile Sp. z o.o., pomniejszona o 50% dyskonta za ryzyko  
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Założenia modelu DCF ATM S.A. 
 

1. Wycenę DCF opieramy na prognozie wyników podstawowej działalności operacyjnej 
spółki w okresie 2007-2016. 

2. W prognozach uwzględniamy wyniki generowane przez KLK Technologie 
Informatyczne Sp. z o.o. oraz Sputnik Software S.A. 

3. W prognozach nie uwzględniamy zapowiadanych przychodów ze sprzedaży 
wytwarzanych przez Spółkę aktywów teleinformatycznych, objętych oddzielną 
wyceną.  

4. Przy wycenie działalności teleinformatycznej Spółki uwzględniliśmy wydatki 
inwestycyjne na rozwój działalności innowacyjnej. W tej części wyceny 
konserwatywnie nie uwzględniamy wyników generowanych z działalności 
innowacyjnej. Możliwy wzrost wartości akcji ATM S.A., będący efektem pomyślnego 
rozwoju innowacyjnych technologii, przedstawiamy osobno. Zwracamy uwagę, że 
pomyślność rozwoju spółek zależnych typu „start-up” stanowi opcję na wzrost 
wartości akcji ATM S.A. w przyszłości. 

5. Nie uwzględniamy zwiększenia zaangażowania w Linx Telecommunications BV. 
Zakładamy, że wartość udziałów Linx Telecommunications BV jest równa cenie 
zapłaconej przez ATM S.A. (zakładamy, że środki pozyskane z emisji akcji ATM S.A., 
dedykowane na zakup akcji Linx Telecommunications BV, stanowią w wycenie ATM 
S.A. wartość Linx Telecommunications BV). 

6. W okresie prognozy przyjmujemy stopę wolną od ryzyka na poziomie 5,6% 
(rentowność 10-letnich obligacji Skarbu Państwa) oraz 5,6% po okresie prognozy.  

7. Po roku 2016 zakładamy wzrost FCF na poziomie 4,0%. 
8. Spodziewamy się, że podobnie jak w ubiegłych latach spółka będzie dzieliła się 

osiągniętym zyskiem z akcjonariuszami. W kolejnych latach przyjmujemy stopę 
wypłaty dywidendy na poziomie 50% skonsolidowanego zysku netto ATM S.A., 
osiąganego z działalności teleinformatycznej.  

9. Zakładamy wpływy netto z emisji w wysokości 178,2 mln PLN (1 204 358 nowych 
akcji przy cenie emisyjnej 150 PLN za akcję oraz przy kosztach emisji akcji na 
poziomie 2,5 mln PLN). 

 
Duży potencjał spółek typu „start-up” 
Większość spółek zależnych rozwijanych przez ATM jest w początkowej fazie rozwoju, stąd na 
chwilę obecną ciężko skwantyfikować ich wartość. Najbardziej rozwinięta wydaje się spółka 
mPay, rozwijająca system płatności mobilnych w Polsce, a rozwiązanie, które posiada, jest 
nowatorskie w skali globalnej, co zostało potwierdzone zgłoszeniami patentowymi w 57 
państwach (Spółka uzyskała już 11 patentów). Ponieważ nie istnieje żaden konkurent, na 
podstawie którego można by oszacować potencjał rozwoju płatności mobilnych, przy wycenie 
mPay posłużyliśmy się szacunkami Spółki odnośnie potencjalnych wyników mPay w 
przyszłości. Z tych samych powodów również w przypadku spółki Cineman posłużyliśmy się 
danymi szacunkowymi, dostarczonymi przez Spółkę. Ze względu na niepewność dalszego 
rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć, spółki typu „start-up” wyceniliśmy osobno. Tym samym 
wskazujemy, że pomyślny rozwój innowacyjnych spółek stanowi opcję na wzrost wartości ATM 
S.A. w przyszłości. 
 
Akwizycja Linx Telecommunications BV 
Jednym z ważniejszych celów nowej emisji jest kupno mniejszościowego udziału akcji 
holenderskiego operatora telekomunikacyjnego Linx Telecommunications BV. Zgodnie z 
umową inwestycyjną podpisaną 11 maja 2007 roku, za kwotę 16,5 mln EUR, ATM S.A. 
obejmie 22% podwyższonego kapitału Linx Telecommunications BV. Profil działalności tej 
firmy jest podobny do biznesu ATM (m.in. działalność telekomunikacyjna, hosting, usługi 
bezpieczeństwa danych). Linx operuje w państwach bałtyckich – Estonia, Łotwa, Litwa oraz w 
Rosji i na Ukrainie. Holenderski operator planuje w najbliższym czasie rozszerzyć swoją 
działalność o Gruzję i Kazachstan. 
 
Efekty zaangażowania kapitałowego i współpracy z tym operatorem, jakie identyfikuje zarząd 
ATM, to m.in. rozszerzenie dotychczasowej działalności ATM S.A. na nowych rynkach 
zagranicznych. Akwizycja Linx Telecommunications umożliwi zaoferowanie klientom 
holenderskiego operatora usług ATM, bez konieczności tworzenia przez ATM własnej 
infrastruktury. Zdaniem zarządu ATM, inwestycja pozwoli na osiągnięcie znaczącej pozycji w 
świadczeniu usług hurtowej transmisji danych w tym regionie Europy i budowę operatora 
telekomunikacyjnego nowej generacji o znaczeniu międzynarodowym.  
 
Do wyceny ATM S.A. przyjmujemy założenie, że wartość udziałów LINX Telecommunications 
BV jest równa cenie, jaką zapłaci za nie ATM S.A. Jednocześnie nie uwzględniamy                     
potencjalnych wyników Linx w prognozach wyników ATM S.A. oraz ewentualnych synergii, 
wynikających z akwizycji Linx. 
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Model DCF wyceny akcji ATM S.A. (nie uwzględnia nowych projektów, wyników Linx 
Telecommunications BV oraz sprzedaży części wytworzonych aktywów teleinformatycznych) 
 
(mln PLN) 2007P 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2016+
Przychody ze sprzedaży 257,7 293,1 351,5 391,9 430,4 465,5 495,1 521,2 543,9 564,0
   zmiana 13,7% 19,9% 11,5% 9,8% 8,1% 6,4% 5,3% 4,4% 3,7%
EBITDA 36,9 46,4 53,3 57,5 61,6 65,4 68,7 71,4 73,7 75,6
   marża EBITDA 14,3% 15,8% 15,2% 14,7% 14,3% 14,0% 13,9% 13,7% 13,5% 13,4%
Amortyzacja 13,9 18,8 18,8 18,9 19,0 19,1 19,3 19,4 19,4 19,4
EBIT 23,0 27,7 34,6 38,6 42,6 46,2 49,4 52,0 54,2 56,2
   marża EBIT 8,9% 9,4% 9,8% 9,9% 9,9% 9,9% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
Opodatkowanie EBIT 4,4 5,3 6,6 7,3 8,1 8,8 9,4 9,9 10,3 10,7
NOPLAT 18,7 22,4 28,0 31,3 34,5 37,4 40,0 42,1 43,9 45,5
    
CAPEX -82,1 -63,9 -24,0 -25,4 -23,2 -23,5 -21,3 -20,8 -20,2 -19,4
Kapitał obrotowy -5,5 -8,7 -14,2 -10,0 -9,6 -8,8 -7,5 -6,4 -5,5 -4,9
    

    
FCF -55,1 -31,5 8,6 14,8 20,7 24,3 30,5 34,2 37,6 40,6 42,2
   WACC 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6%
   współczynnik dyskonta  0,94 0,85 0,77 0,70 0,63 0,57 0,52 0,47 0,42 0,38 0,34

PV FCF -52,0 -26,9 6,6 10,3 13,0 13,9 15,7 16,0 15,9 15,5 14,6

    
WACC 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6%
Koszt długu 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6%
Stopa wolna od ryzyka 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6%
Premia za ryzyko 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
Efektywna stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
    
Koszt kapitału własnego 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6%
Premia za ryzyko 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

Beta 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

    

Wzrost FCF po okresie prognozy 4,0%  Analiza wrażliwości   

Wartość rezydualna (TV) 972,6    Wzrost FCF w nieskończoności   
Zdyskontowana wartość rezydualna (PV TV) 335,4    2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00%   
Zdyskontowana wartość FCF w okresie prognozy 28,0  WACC - 1,0pp 106,5 120,2 141,6 179,5 264,7   
Wartość firmy (EV) 363,3  WACC - 0,5pp 101,5 113,0 130,0 158,0 212,7   
Dług netto -2,7  WACC 97,4 107,0 120,9 142,5 180,8   
Środki netto pozyskane z emisji akcji 178,2  WACC + 0,5pp 93,8 102,1 113,6 130,8 159,1   

  WACC + 1,0pp 90,7 97,9 107,6 121,6 143,4   

Wartość firmy 544,2        
Liczba akcji (mln.) 4,5        
Wartość firmy na akcję (PLN) 120,9        
9-cio miesięczny koszt kapitału własnego 7,8%        

Cena docelowa 130,4                

            
EV/EBITDA('07) dla ceny docelowej 15,8        
P/E('07) dla ceny docelowej 30,6        

Udział TV w EV 92%                
Źródło: DI BRE Banku S.A.  
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Wycena porównawcza ATM S.A.  
 
Porównanie części informatycznej biznesu Spółki do spółek IT 

  P/E EV/EBITDA     P/E EV/EBITDA 
  2007 2008 2007 2008     2007 2008 2007 2008
ABG Ster-Projekt 19,10 13,50 10,20 7,50   Atos Origin 19,24 13,33 7,63 6,20
Asseco Poland 34,40 30,90 22,50 20,10   Autonomy Corp. 46,65 32,71 25,61 20,95
Comarch 25,00 19,90 19,20 14,90   Kudelski 22,89 18,68 13,49 11,04
Macrologic 18,40 15,20 9,20 7,80   LogicaCMG 25,01 18,10 10,07 8,85
Prokom Software 19,00 15,90 10,70 8,60   IDS Scheer 24,02 19,09 11,62 9,57
Techmex 29,30 26,80 10,80 9,80   TietoEnator 19,34 15,74 9,27 8,27
                      
Maksimum 34,40 30,90 22,50 20,10   Maksimum 46,65 32,71 25,61 20,95
Minimum 18,40 13,50 9,20 7,50   Minimum 19,24 13,33 7,63 6,20
Średnia 24,20 20,37 13,77 11,45   Średnia 26,19 19,61 12,95 10,81
Mediana 22,05 17,90 10,75 9,20   Mediana 23,46 18,39 10,85 9,21
                      
Waga roku 50% 50% 50% 50%   Waga roku 50% 50% 50% 50%
                      
Wycena implikowana wskaźnikiem waga wskaźnika   Wycena implikowana wskaźnikiem waga wskaźnika 
P/E 486,08   50%     P/E 509,06   50%   
EV/EBITDA 598,83   50%     EV/EBITDA 600,92   50%   
                      

Implikowana wycena ATM S.A. 542,46     Implikowana wycena ATM S.A. 554,99   
Źródło: DI BRE Banku S.A.  
 
Podsumowanie porównania części informatycznej biznesu Spółki do spółek IT 
     (w mln PLN) Waga 
                

Wycena implikowana porównaniem do polskich spółek IT 542,46 50% 

Wycena implikowana porównaniem do zagranicznych spółek IT 554,99 50% 

              

Wycena z porównania do spółek IT    548,72   
Źródło: DI BRE Banku S.A.  
 
Porównanie części telekomunikacyjnej biznesu Spółki do spółek telekomunikacyjnych 
  EV/EBITDA 
  2007 2008 
Netia 8,2 7,2 

MNI 14,91 13,03 

średnia 11,55 10,11 

      

Waga roku 50% 50% 

      

Implikowana wycena ATM S.A. 634,87 
 Źródło: DI BRE Banku S.A.  
 
Podsumowanie wyceny porównawczej 
      (w mln PLN) waga 

Porównanie do spółek IT   548,72 65% 

Porównanie do spółek telekomunikacyjnych 634,87 35% 

Implikowana wycena ATM S.A. 578,88   
Źródło: DI BRE Banku S.A.  
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   Podsumowanie wyceny ATM S.A. 
Podsumowanie wyceny (w mln PLN)  waga
            
Wynik wyceny metodą DCF 544,05 50%
           
Wynik wyceny porównawczej 578,88 50%

           

Implikowana wycena ATM S.A. 561,46   
na jedną akcję ATM S.A. (PLN) 124,77   

                                                          Źródło: DI BRE Banku S.A.  
 
 
 

Sprzedaż majątku teleinformatycznego – metodologia wyceny 
   
Założenia modelu DCF 
 

1. Zgodnie z zapowiedzią Zarządu ATM S.A., na potrzeby wyceny założyliśmy, że 
sprzedaż części majątku teleinformatycznego wytwarzanego przez Spółkę, ma 
charakter powtarzalny. Zarząd Spółki zakłada, że wysokość zysku brutto ze 
sprzedaży wytworzonego majątku będzie rosła w tempie 20-30% r/r. Na potrzeby 
wyceny konserwatywnie założyliśmy, że w każdym roku prognozy wartość 
pozostałego przychodu operacyjnego z tytułu sprzedaży wytworzonego majątku 
Spółki wyniesie 20 mln PLN (zysk brutto ze sprzedaży aktywa). Zgodnie z 
założeniami Zarządu Spółki, zakładamy, że wartość księgowa sprzedawanych 
aktywów wynosi 10% wartości transakcji sprzedaży majątku Spółki, tj. 11,11% 
wartości zysku brutto ze sprzedaży aktywa. Charakterystyka wytwarzanych aktywów 
teleinformatycznych przeznaczonych do sprzedaży zamieszczona jest w rozdziale 
„Strategia” w dalszej części niniejszego raportu. 

2. Zakładamy, że po okresie prognozy FCF utrzyma się na poziomie z ostatniego roku 
prognozy.  

3. Pozostałe założenia do wyceny działalności Spółki, polegającej na tworzeniu i 
sprzedaży aktywów teleinformatycznych, są takie same, jak w przypadku wyceny 
metodą DCF spółki ATM S.A. 
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Model DCF wyceny działalności Spółki, polegającej na sprzedaży wytworzonego majątku Spółki 
(mln PLN) 2007P 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2016+
Zysk brutto ze sprzedaży aktywa 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Podatek 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
NOPLAT 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2
    
FCF 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2
   WACC 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6%
   współczynnik dyskonta  0,94 0,85 0,77 0,70 0,63 0,57 0,52 0,47 0,42 0,38 0,34

PV FCF 15,3 13,8 12,5 11,3 10,2 9,2 8,4 7,6 6,8 6,2 5,6

    
WACC 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6%
Koszt długu 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6%
Stopa wolna od ryzyka 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6%
Premia za ryzyko 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
Efektywna stopa podatkowa 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0%
    
Koszt kapitału własnego 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6%
Premia za ryzyko 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

Beta 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

    

Wzrost FCF po okresie prognozy 0,0%  Analiza wrażliwości   

Wartość rezydualna (TV) 192,1    Wzrost FCF w nieskończoności   
Zdyskontowana wartość rezydualna (PV TV) 66,3    0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00%   
Zdyskontowana wartość FCF w okresie prognozy 101,3  WACC - 1,0pp 39,2 41,9 45,6 50,9 59,1   
Wartość firmy (EV) 167,6  WACC - 0,5pp 38,2 40,5 43,7 48,1 54,6   
Dług netto 0,0  WACC 37,2 39,3 42,1 45,8 51,1   
Środki netto pozyskane z emisji akcji 0,0  WACC + 0,5pp 36,4 38,3 40,7 43,9 48,3   

  WACC + 1,0pp 35,7 37,4 39,5 42,3 46,0   

Wartość firmy 167,6        
Liczba akcji (mln.) 4,5        
Wartość firmy na akcję (PLN) 37,2        
9-cio miesięczny koszt kapitału własnego 7,8%        

Cena docelowa 40,2                
Źródło: DI BRE Banku S.A.  
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Opis metodologii wyceny mPay S.A. 
 
   
Założenia modelu DCF 
 

1. Na potrzeby wyceny zakładamy, że mPay S.A. będzie obsługiwał płatności mobilne 
jedynie na terenie Polski. Spółka jako jedyny dotychczas podmiot w Polsce uzyskała 
zgodę Prezesa NBP na prowadzenie systemu autoryzacji i rozliczeń transakcji 
zawieranych za pomocą telefonu komórkowego.   

2. Zakładamy, że w 2007 roku usługa mPay zgromadzi 90 tys. użytkowników. 
Oczekujemy, że do 2011 roku liczba użytkowników usługi mPay wzrośnie do 4,5 mln. 
Spodziewamy się, że średnia miesięczna wartość transakcji przypadająca na 
użytkownika usługi mPay, wzrośnie z 24,1 PLN miesięcznie w 2007 roku do 217,7 
PLN miesięcznie w 2011 roku.   

3. Przychody ze sprzedaży Spółki pochodzą z prowizji od wartości obsługiwanych 
transakcji. Zakładamy, że średnia wartość prowizji, jaką mPay S.A. będzie pobierał 
od sprzedawców (akceptantów) za udostępnienie usługi płatności mobilnych, będzie 
zbliżona do średniej wartości prowizji, pobieranej przy płatnościach kartami 
płatniczymi (interchange fee). Obecnie, w zależności od wielkości obrotu 
generowanego przez akceptanta, wysokość prowizji pobieranej w przypadku kart 
płatniczych kształtuje się na poziomie 1,8 – 3,5%. Zakładamy, że średnia wysokość 
prowizji pobieranej przez mPay S.A. od wartości obsługiwanych transakcji wyniesie w 
2007 roku 1,8% i będzie maleć w okresie prognozy. Spodziewamy się, że wysokość 
prowizji pobieranej przez mPay S.A. od transakcji płatnych za pośrednictwem usługi 
mPay, wyniesie w 2011 roku 1,4%.  

4. Zakładamy podział przychodów ze sprzedaży (model revenue sharing) między mPay 
S.A., operatora GSM oraz bank, uzależniony od udziału transakcji mobilnych 
powiązanych z rachunkiem bankowym użytkownika w ogóle transakcji, dokonanych 
za pośrednictwem systemy mPay.  

5. Wycenę metodą DCF sporządzamy na podstawie prognozy wyników z podstawowej 
działalności operacyjnej mPay S.A. w okresie 2007-2011. Pozostałe założenia do 
wyceny są takie same, jak w przypadku wyceny metodą DCF spółki ATM S.A. 

6. Do oceny wpływu rozwoju mPay S.A. na wartość ATM S.A. uwzględniliśmy 60% 
wartości DCF, obliczonej dla mPay S.A., co odpowiada zaangażowaniu kapitałowemu 
ATM S.A. w mPay S.A. 
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Model DCF wyceny mPay S.A. 
(mln PLN) 2007P 2008P 2009P 2010P 2011P 2011+     
Przychody ze sprzedaży 0,5 9,5 39,0 104,6 165,0      
   zmiana 1928,1% 309,0% 168,1% 57,8%      
EBITDA -3,4 -0,3 13,4 45,3 69,8      
   marża EBITDA -717,3% -3,3% 34,4% 43,3% 42,3%      
Amortyzacja 0,4 0,6 0,8 1,2 1,5      
EBIT -3,8 -0,9 12,6 44,1 68,3      
   marża EBIT -807,0% -9,9% 32,2% 42,2% 41,4%      
Opodatkowanie EBIT 0,0 -0,2 2,4 8,4 13,0      
NOPLAT -3,8 -0,8 10,2 35,7 55,3      
           
CAPEX -6,0 -4,5 -3,0 -2,0 -1,5      
Kapitał obrotowy -0,4 -0,4 -2,0 -7,1 -11,1      
       
FCF -9,8 -5,1 6,0 27,8 44,3 46,0     
   WACC 13,1% 13,1% 13,1% 13,1% 13,1% 13,1%     
   współczynnik dyskonta  93,5% 82,7% 73,1% 64,6% 57,1% 50,5%     
PV FCF -9,1 -4,2 4,4 18,0 25,3 23,3     
       
WACC 13,1% 13,1% 13,1% 13,1% 13,1% 13,1%     
Koszt długu 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6%     
Stopa wolna od ryzyka 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6%     
Premia za ryzyko 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%     
Efektywna stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19%     
       
Koszt kapitału własnego 13,1% 13,1% 13,1% 13,1% 13,1% 13,1%     
Premia za ryzyko 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%     
Beta 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5     
       
Wzrost FCF po okresie prognozy 5,0%         

Wartość rezydualna (TV) 687,3 Analiza wrażliwości        

Zdyskontowana wartość rezydualna (PV TV) 347,3   Wzrost FCF w nieskończoności 
Zdyskontowana wartość FCF w okresie prognozy 34,3   2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 
Wartość firmy (EV) 381,6 WACC - 1,0pp 74,0 84,1 97,5 116,1 143,8
Dług netto 0,0 WACC - 0,5pp 70,1 79,0 90,6 106,4 129,0
 WACC 66,7 74,6 84,8 98,3 117,1
Wartość firmy 381,6 WACC + 0,5pp 84,6 89,4 95,6 103,6 114,4

Liczba akcji (mln.) 4,5 WACC + 1,0pp 82,7 87,1 92,5 99,5 108,8

Wartość firmy na akcję (PLN) 84,8        
9-cio miesięczny koszt kapitału własnego 9,7%        
Cena docelowa 93,0            
 Źródło: DI BRE Banku S.A.  
 

Do oceny wpływu rozwoju mPay S.A. na wartość ATM S.A. uwzględniliśmy 60% wartości 
DCF, obliczonej dla mPay S.A., co odpowiada zaangażowaniu kapitałowemu ATM S.A. w 
mPay S.A. 
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Opis metodologii wyceny Cineman Sp. z o.o.  

 
   
Założenia modelu DCF 
 

1. Wycenę spółki metodą DCF przeprowadzamy w oparciu o prognozowane przychody 
Cineman Sp. z o.o. w okresie 2007-2011.  

2. Wyróżniamy trzy źródła przychodów ze sprzedaży: dostawę kontentu do operatorów 
krajowych, dostawę kontentu do operatorów lokalnych sieci szerokopasmowych oraz 
jednorazowy przychód z tytułu przyłączenia nowych użytkowników do platformy VoD 
przez operatorów lokalnych sieci szerokopasmowych. Prognozujemy, że liczba 
użytkowników operatorów krajowych, korzystająca z kontentu dostarczanego przez 
Cineman Sp. z o.o. wzrośnie z 9 tys. użytkowników w 2007 roku do 450 tys. w 2011 
roku. Zakładamy również wzrost miesięcznego ARPU z dostawy kontentu dla 
operatorów krajowych z 1,78 PLN miesięcznie w 2007 roku do 3,0 PLN miesięcznie w 
2011 roku. 

3. W przypadku świadczenia usługi dla operatorów lokalnej sieci szerokopasmowej 
zakładamy osiągnięcie przychodu ze sprzedaży na poziomie 2 PLN za przyłączenie 
każdego nowego użytkownika. Prognozujemy wzrost ilości użytkowników usługi VoD, 
korzystających z treści dostarczanej przez Cineman Sp. z o.o. z 69 tys. w 2007 roku 
do 743 tys. w 2011 roku (tj. do 15% wszystkich gospodarstw korzystających z 
szerokopasmowego dostępu do Internetu, dostarczanego przez operatorów małej i 
średniej wielkości, w 2011 roku). Zakładamy również wzrost miesięcznego ARPU z 
dostawy kontentu dla operatorów lokalnych sieci szerokopasmowych z 1,78 PLN 
miesięcznie w 2007 roku do 3,0 PLN miesięcznie w 2011 roku. 

4. W przypadku modelu biznesu Cineman Sp. z o.o. przewidujemy podział zysku z 
dostawy kontentu (revenue sharing). W przypadku dostawy samego kontentu 
zakładamy udział Cineman Sp. z o.o. w przychodach z dostawy kontentu na poziomie 
50%. W przypadku dostawy kontentu do platformy operatora lokalnej sieci 
szerokopasmowej, zakładamy udział Cineman Sp. z o.o. w przychodach z dostawy 
kontentu na poziomie 35%. Przychody z tytułu podłączenia nowych użytkowników do 
platformy VoD operatorów lokalnych sieci szerokopasmowych nie podlegają 
podziałowi i w całości trafiają do Cineman Sp. z o.o.   

5. Pozostałe założenia do wyceny są takie same, jak w przypadku wyceny metodą DCF 
spółki ATM S.A. 

6. Do oceny wpływu rozwoju Cineman Sp. z o.o. na wartość ATM S.A. uwzględniliśmy 
51% wartości DCF, obliczonej dla Cineman Sp. z o.o., co odpowiada zaangażowaniu 
kapitałowemu ATM S.A. w Cineman Sp. z o.o. 
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Model DCF wyceny Cineman Sp. z o.o. 
(mln PLN) 2007P 2008P 2009P 2010P 2011P 2011+     
Przychody ze sprzedaży 3,4 11,3 20,1 28,1 43,1      
   zmiana 227,8% 78,1% 40,4% 53,2%      
EBITDA -0,6 1,6 4,0 7,1 12,7      
   marża EBITDA -16,6% 13,9% 20,0% 25,1% 29,5%      
Amortyzacja 0,4 0,6 0,8 1,2 1,0      
EBIT -1,0 0,9 3,2 5,9 11,7      
   marża EBIT -28,9% 8,4% 15,9% 20,8% 27,2%      
Opodatkowanie EBIT -0,2 0,2 0,6 1,1 2,2      
NOPLAT -0,8 0,8 2,6 4,7 9,5      
           
CAPEX -3,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0      
Kapitał obrotowy 0,0 0,0 -0,2 -0,3 -0,6      
       
FCF -3,4 0,4 2,3 4,7 8,9 9,4     
   WACC 13,1% 13,1% 13,1% 13,1% 13,1% 13,1%     
   współczynnik dyskonta  93,5% 82,7% 73,2% 64,7% 57,2% 50,6%     
PV FCF -3,2 0,4 1,6 3,0 5,1 4,7     
       
WACC 13,1% 13,1% 13,1% 13,1% 13,1% 13,1%     
Koszt długu 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6%     
Stopa wolna od ryzyka 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6%     
Premia za ryzyko 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%     
Efektywna stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19%     
       
Koszt kapitału własnego 13,1% 13,1% 13,1% 13,1% 13,1% 13,1%     
Premia za ryzyko 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%     
Beta 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5     
       
Wzrost FCF po okresie prognozy 5,0%         
Wartość rezydualna (TV) 164,1   Analiza wrażliwości        

Zdyskontowana wartość rezydualna (PV TV) 82,9   Wzrost FCF w nieskończoności 
Zdyskontowana wartość FCF w okresie prognozy 6,9   3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 
Wartość firmy (EV) 89,8   WACC - 1,0pp 17,1 19,8 23,6 29,2 38,5
Dług netto 0,0   WACC - 0,5pp 16,0 18,4 21,6 26,2 33,3
   WACC 15,2 17,2 20,0 23,8 29,5
Wartość firmy 89,8   WACC + 0,5pp 14,4 16,2 18,6 21,8 26,4

Liczba akcji (mln.) 4,5   WACC + 1,0pp 13,7 15,3 17,4 20,1 24,0

Wartość firmy na akcję (PLN) 20,0        
9-cio miesięczny koszt kapitału własnego 9,7%        
Cena docelowa 21,9            
 Źródło: DI BRE Banku S.A.  
 

Do oceny wpływu rozwoju Cineman Sp. z o.o. na wartość ATM S.A. uwzględniliśmy 51% 
wartości DCF, obliczonej dla Cineman Sp. z o.o., co odpowiada zaangażowaniu kapitałowemu 
ATM S.A. w Cineman Sp. z o.o. 
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Opis metodologii wyceny ATM Mobile Sp. z o.o.  
 
   
Założenia modelu DCF 
 

1. Wycenę spółki metodą DCF przeprowadzamy w oparciu o prognozowane przychody 
ATM Mobile Sp. z o.o. w okresie 2007-2012.  

2. Prognoza wyników ATM Mobile Sp. z o.o. nie uwzględnia wyników osiąganych przez 
Spółki mPay S.A. oraz rec-order Sp. z o.o. W prognozach wyników ATM Mobile     
Sp. z o.o. uwzględniamy możliwe wyniki generowane przez usługę mPay (za 
pośrednictwem spółek zależnych) poza granicami Polski. 

3. Oczekujemy, że ATM Mobile Sp. z o.o. będzie rozwijać usługę mPay poza granicami 
Polski, za pośrednictwem spółek zależnych, będących operatorami sytemu mPay na 
terenie danego państwa. Konserwatywnie zakładamy, że w każdym roku prognozy 
ATM Mobile zawiąże dwie spółki zależne poza granicami Polski. Zakładamy również, 
że przychody ze sprzedaży oraz koszty zagranicznych spółek będą podlegały 
podziałowi między spółkę zależną oraz zagranicznego partnera w proporcji 1:1.  

4. Zakładamy, że średnia wartość prowizji, jaką operator systemu mPay na danym 
rynku będzie pobierał za udostępnienie usługi płatności mobilnych od sprzedawców 
(akceptantów), będzie zbliżona do średniej wartości prowizji pobieranej przy 
płatnościach kartami płatniczymi (interchange fee). W zależności od wielkości obrotu 
generowanego przez akceptanta, wysokość prowizji pobieranej za korzystanie z 
innych instrumentów płatniczych, kształtuje się na poziomie 1,8 – 3,5%. Zakładamy, 
że prowizja pobierana przez operatora systemu mPay od wartości obsługiwanych 
transakcji wyniesie w 2007 roku 1,8% i będzie maleć w okresie prognozy. 
Spodziewamy się, że wysokość prowizji pobieranej przez operatora systemu mPay 
od transakcji płatnych za pośrednictwem usługi mPay, wyniesie w 2011 roku 1,4%.  

5. Zakładamy podział przychodów ze sprzedaży (model revenue sharing) między spółkę 
zależną ATM Mobile Sp. z o.o., operatora GSM oraz bank, uzależniony od udziału 
transakcji mobilnych, powiązanych z rachunkiem bankowym użytkownika, w ogóle 
transakcji dokonanych za pośrednictwem systemu mPay.  

6. Wycenę metodą DCF sporządzamy na podstawie prognozy wyników z podstawowej 
działalności operacyjnej ATM Mobile Sp. z o.o. oraz jej spółek zależnych w okresie 
2007-2012. Zakładamy wzrost FCF po okresie prognozy na poziomie 5%. Pozostałe 
założenia do wyceny są takie same, jak w przypadku wyceny metodą DCF spółki 
ATM S.A. 

7. Dla podkreślenia ostrożności przy ocenie wpływu rozwoju ATM Mobile Sp. z o.o. na 
wartość ATM S.A., jako możliwą wartość dodaną do wartości ATM S.A. 
uwzględniamy 50% wartości DCF obliczonej dla ATM Mobile Sp. z o.o. 
(przypadającej na ATM S.A.). 

8. Pragniemy powtórzyć, że prognoza wyników ATM Mobile Sp. z o.o. obarczona jest 
wysokim ryzykiem błędu. Dyskonto przy wycenie tej części działalności Spółki wynika 
również z faktu, że ATM Mobile Sp. z o.o. nie posiada doświadczenia w prowadzeniu 
tego typu projektów na tak znaczną skalę. 
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Model DCF wyceny ATM Mobile Sp. z o.o. 
(mln PLN) 2007P 2008P 2009P 2010P 2011P 2012 2012+   
Przychody ze sprzedaży 0,0 0,5 10,0 49,0 153,6 318,6   
   zmiana 2028,1% 389,8% 213,4% 107,5%   
EBITDA 0,0 -3,4 -3,7 9,7 55,0 124,8   
   marża EBITDA -717,3% -36,9% 19,8% 35,8% 39,2%   
Amortyzacja 0,0 0,4 1,0 1,9 3,1 4,6   
EBIT 0,0 -3,8 -4,7 7,8 51,9 120,3   
   marża EBIT -807,0% -47,4% 16,0% 33,8% 37,7%   
Opodatkowanie EBIT 0,0 -0,7 -0,9 1,5 9,9 22,8   
NOPLAT 0,0 -3,1 -3,8 6,3 42,1 97,4   
          
CAPEX 0,0 -0,4 -1,0 -1,9 -3,1 -4,6   
Kapitał obrotowy 0,0 -0,4 -0,8 -2,8 -10,0 -21,0   
     
FCF 0,0 -3,5 -4,6 3,5 32,1 76,4 80,2   
   WACC 13,1% 13,1% 13,1% 13,1% 13,1% 13,1% 13,1%   
   współczynnik dyskonta  93,5% 82,7% 73,1% 64,6% 57,1% 50,5% 44,8%   
PV FCF 0,0 -2,9 -3,4 2,3 18,4 38,7 35,9   
     

WACC 13,1% 13,1% 13,1% 13,1% 13,1% 13,1% 13,1%   
Koszt długu 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6%   
Stopa wolna od ryzyka 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6%   
Premia za ryzyko 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%   
Efektywna stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%   
     
Koszt kapitału własnego 13,1% 13,1% 13,1% 13,1% 13,1% 13,1%   
Premia za ryzyko 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%   
Beta 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5    
       

Wzrost FCF po okresie prognozy 5,0%         
Wartość rezydualna (TV) 1 406,4   Analiza wrażliwości        

Zdyskontowana wartość rezydualna (PV TV) 629,8   Wzrost FCF w nieskończoności 
Zdyskontowana wartość FCF w okresie prognozy 53,1   2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 
Wartość firmy (EV) 682,8   WACC - 1,0pp 138,6 160,8 191,7 237,6 313,2
Dług netto 0,0   WACC - 0,5pp 130,2 149,5 175,6 213,1 271,4
Inne aktywa nieoperacyjne 0,0   WACC 122,9 139,8 162,2 193,3 239,7
Wartość firmy 682,8   WACC + 0,5pp 116,5 131,4 150,8 177,1 214,9

Liczba akcji (mln) 4,5   WACC + 1,0pp 110,7 124,0 141,0 163,6 195,0

Wartość firmy na akcję (PLN) 151,7        
9-cio miesięczny koszt kapitału własnego 9,7%        
Cena docelowa 166,4            
Źródło: DI BRE Banku S.A.  
 

Przy wycenie ATM Mobile Sp. z o.o. uwzględniliśmy możliwe wyniki, jakie Spółka będzie 
osiągała ze sprzedaży usługi mPay poza granicami Polski (za pośrednictwem spółek 
zależnych). Zarząd ATM S.A. przewiduje, że począwszy od 2008 roku, zasięg terytorialny 
usługi mPay będzie zwiększany o 5 państw rocznie. W naszej prognozie wyników ATM Mobile 
Sp. z o.o. konserwatywnie zakładamy, że ATM Mobile będzie zawiązywało dwie nowe spółki 
zależne w każdym roku prognozy. Dodatkowo zakładamy, że w poszczególnych państwach 
spółki zależne będą tworzone przy udziale lokalnego partnera biznesowego. Zakładamy, że 
przychody oraz koszty działalności spółek zależnych ATM Mobile Sp. z o.o. będą podlegały 
podziałowi między ATM Mobile oraz lokalnego partnera biznesowego w proporcji 1:1. Aby 
podkreślić ostrożność wyceny ATM Mobile Sp. z o.o., do wyceny ATM S.A. uwzględniamy 
50% wartości DCF ATM Mobile Sp. z o.o., przypadającej na ATM S.A. (60%).  
Równocześnie chcemy podkreślić, że w przypadku pomyślnego rozwoju usługi mPay poza 
granicami Polski, wartość ATM Mobile Sp. z o.o. może wynieść wielokrotność wartości mPay 
S.A. 



ATM 

2 lipca 2007 15

BRE Bank Securities 
 

 

 

    (w mln PLN) na jedną akcję ATM S.A. (w PLN)
Wynik wyceny DCF ATM Mobile Sp. z o.o. 682,8 151,7
Udział ATM S.A. 60%   
Wartość dla ATM S.A. 409,7 91,04
Dyskonto za ryzyko 50%   
Implikowana wycena ATM Mobile Sp. z o.o. 204,8 45,52
Źródło: DI BRE Banku S.A.  
 
 
 

Otoczenie spółki 
 
Spółka koncentruje swój biznes na styku rynku rozwiązań informatycznych oraz 
telekomunikacyjnych. Wyróżnia to ATM na tle krajowych konkurentów z sektora IT oraz 
telekomunikacji, z których żaden nie prowadzi podobnej działalności. Poniżej przedstawiamy 
charakterystykę rynku informatycznego oraz telekomunikacyjnego z uwzględnieniem pozycji, 
jaką zajmuje na nich ATM SA. 
 
 

Rynek IT 
   
Wysoka dynamika wzrostu 
W 2005 r. wartość polskiego rynku IT wyniosła 17,8 mld PLN, co oznacza wzrost o 14% w 
stosunku do roku 2004. Prognozy na najbliższe lata są dla krajowego rynku IT pozytywne. 
Według firmy analitycznej IDC, polski rynek IT będzie rósł w dwucyfrowym (10%-12%) tempie 
przez najbliższe kilka lat. Już w 2006 r. wartość całego rynku może przekroczyć 20 mld PLN. 
Struktura tego rynku będzie coraz bardziej zbliżona do rozwiniętych rynków Europy 
Zachodniej, tzn. udział sprzętu będzie nadal spadał na rzecz oprogramowania i przede 
wszystkim szeroko rozumianych usług. Wciąż w strukturze największy udział mają wydatki na 
sprzęt, przy czym od wielu lat udział tej kategorii maleje (z 67% w 1998 r. do 46% w 2005 r.). 
 
Wartość i dynamika krajowego rynku IT 

 
Źródło: Raport PMR „Rynek IT w Polsce 2006-2008” 
 
Zwracamy natomiast uwagę, że nie widzimy bezpośredniej zależności między opisywaną 
powyżej dynamiką całego rynku a wynikami informatycznych spółek giełdowych. Naszym 
zdaniem, na powyższe dane należy patrzeć raczej z perspektywy znacznego 
niedoinformatyzowania polskiej gospodarki w stosunku do krajów rozwiniętych i dalszego 
„nadrabiania” zaległości w kolejnych latach. Dane o całym rynku obejmują m.in. wydatki 
gospodarstw domowych na sprzęt czy szybko powiększający się odsetek gospodarstw 
podłączanych do internetu, co nie znajduje się w obszarze działalności giełdowych spółek IT. 
Sektory, w których firmy IT spodziewają się największego wzrostu wydatków na informatykę, 
to przemysł i administracja publiczna. Na kolejnych miejscach pod względem wydatków na IT 
znalazły się branże usługowa i handlowa, banki i telekomunikacja.  
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Wciąż duży dystans do Europy Zachodniej 
Polska jest wciąż daleko w tyle za krajami Europy Zachodniej pod względem wydatków na IT. 
Widać to zarówno w wydatkach per capita wynoszących ok. 100 EUR w Polsce (jeden z 
niższych wskaźników w krajach Europy Środkowo-Wschodniej), w porównaniu do ponad 700 
EUR w krajach „starej” Unii, jak też w relacji do PKB. Polska, ze wskaźnikiem na poziomie 
1,8%, jest jednym z najsłabszych krajów regionu. Najwięcej w stosunku do PKB wydają Węgry 
(3,2%) i Czechy (3,0%), natomiast średnia w krajach Europy Zachodniej to 3,1%.  
 
 
Wydatki IT per capita i udział w PKB (%) w Europie Środkowo-Wschodniej  
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Źródło: EITO  
 
Najwięcej wydają duże firmy, rośnie udział MSP 
Największym klientem firm z sektora IT są duże firmy zatrudniające ponad 250 osób. Ich udział 
w łącznych wydatkach na informatykę wynosi prawie 60%. Znaczny jest także udział 
administracji publicznej (17%) oraz klientów indywidualnych (12%). W porównaniu z krajami 
Europy Zachodniej, relatywnie mały jest udział małych i średnich firm (MSP), co stanowi o 
bardzo dużym potencjale tej grupy na przyszłość. Według firmy badawczej DiS, w ciągu 
ostatnich trzech lat, rynek oprogramowania dla MSP rósł w tempie szybszym niż cały rynek IT. 
Prognozy na kolejne lata zakładają kontynuację szybkiego wzrostu tego sektora, 
przekraczającego dynamikę wzrostu całego rynku IT ogółem. 
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Podział krajowego rynku IT wg klientów  
Średnie firm y 50-249
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Źródło: Raport PMR „Rynek IT w Polsce 2006 - 2008” 
 
Perspektywy dla krajowego rynku IT 
Wyodrębniliśmy kilka czynników, które naszym zdaniem będą miały istotny wpływ na kształt i 
dynamikę wzrostu krajowego rynku IT w kolejnych latach. Najważniejszym z nich jest 
intensywnie rozwijający się proces konsolidacji rynku. Rynek jest nadal znacznie rozdrobniony 
(wg raportu Teleinfo500 z 2006 roku, w 2005 roku mniej niż 100 firm zanotowało roczne 
przychody wyższe niż 50 mln PLN), co wskazuje, że w kolejnych latach konsolidacja będzie 
postępować. Liderami w tym obszarze są, i naszym zdaniem w najbliższych latach pozostaną, 
krajowe podmioty: Grupa Prokom Software oraz Grupa Sygnity.  
 
Kolejne czynniki, pozytywnie wpływające na rynek informatyczny w Polsce, to m.in. możliwość 
dofinansowania większości projektów środkami unijnymi, zarówno w administracji państwowej, 
jak też sektorze prywatnym; nacisk na poprawę efektywności działalności w obliczu rosnącej 
konkurencji, co będzie przekładało się na wzrost wydatków inwestycyjnych, w tym inwestycji w 
narzędzia informatyczne. 
 
 
 

Rynek telekomunikacyjny 
   
Charakterystyka rynku telekomunikacyjnego 
Poniższe rysunki pokazują wielkość i strukturę polskiego rynku telekomunikacyjnego. 

 

Wielkość i struktura polskiego rynku telekomunikacyjnego 
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Źródło: Teleinfo 500 - – Polski Rynek Teleinformatyczny 2005, Raport PMR „ Rynek Telekomunikacyjny w Polsce 2005 – 2008” 

 
W 2005 r. wartość rynku telekomunikacyjnego wyniosła 46,6 mld zł, co oznacza wzrost o 
ponad 27,6% w relacji do roku 2002. Największą część rynku stanowią przychody z tytułu 
usług operatorskich (79%), przy czym rośnie znaczenie dystrybutorów aparatów i urządzeń. 
Tradycyjnie rynek telekomunikacyjny dzieli się na trzy główne segmenty: 
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• telefonia stacjonarna, 
• telefonia komórkowa, 
• dostęp do Internetu i transmisji danych. 

 
Ze względu na specyfikę działalności Emitenta, analizie zostanie poddany jedynie ostatni 
segment. Niemniej jednak Emitent świadczy również wysoko specjalistyczne usługi dla firm 
będących operatorami sieci stacjonarnych i komórkowych. Dostęp do Internetu jest kluczowym 
elementem stymulującym rozwój nowoczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy. 
Najważniejsze technologie umożliwiające konsumentom szerokopasmowy dostęp do Internetu 
to ADSL (dostęp przez kable miedziane tradycyjnej telefonii stacjonarnej) oraz DOCSIS 
(dostęp przez modemy w infrastrukturze telewizji kablowej).  
 
Dostęp do Internetu mierzy się poprzez poziom penetracji, który wyraża stosunek gospodarstw 
domowych mających dostęp do Internetu do łącznej liczby gospodarstw. 
Poziom penetracji w Polsce jest 3 razy niższy od średniej dla wszystkich krajów UE, przy czym 
wiodące kraje mają jeszcze wyższy poziom penetracji. Obecnie główną barierą dla rozwoju 
dostępu szerokopasmowego w Polsce są wysokie ceny. Szacuje się, iż w przypadku niższych 
cen ok. 3-4 milionów Polaków dodatkowo skorzystałoby z Internetu w przeciągu 3 lat. 
Emitent nie oferuje swoich usług do klientów indywidualnych (B2C), jednakże część oferty 
skierowana jest do operatorów sieci kablowych i klientów biznesowych (B2B), a także do 
dostawców oferujących dostęp do Internetu (ISP) użytkownikom końcowym. Można szacować, 
że obniżenie ceny przełoży się na wyższy popyt ze strony użytkowników końcowych, co w 
rezultacie odbije się pozytywnie na wynikach finansowych Emitenta. 
 
Poza poziomem penetracji, istotna jest również jakość samego dostępu, mierzona 
przepustowością łącza. W Polsce ponad 60% klientów korzysta z najniższej prędkości czyli 
128 kbps. Biorąc pod uwagę standardy europejskie, dopiero przekroczenie prędkości 144 kbps 
pozwala zaliczyć dany dostęp jako szerokopasmowy. Obecne techniki multimedialne sprawiają 
jednak, iż dopiero prędkość na poziomie 1-2 Mbps pozwala na korzystanie ze wszystkich 
korzyści Internetu. Zakładając, iż w najbliższych latach nastąpi dążenie do podnoszenia 
jakości łączy, można oczekiwać dużego wzrostu popytu na firmy posiadające własne sieci 
światłowodowe, cechujące się dużą przepustowością. 
 
Wraz z dostępem do Internetu rozwijają się także usługi z nim powiązane. Najlepszym 
przykładem jest tzw. „triple play”, czyli oferta łącząca dostęp do Internetu, telefonię oraz dostęp 
do telewizji w ramach jednej zryczałtowanej opłaty. Ponadto, coraz powszechniejsze staje się 
zjawisko e-commerce, czyli handlu za pośrednictwem Internetu – wirtualne księgarnie, płatne 
serwisy, giełdy. Wczesna faza rozwoju wielu usług sprawia, iż w najbliższych latach będzie 
występowało duże zapotrzebowanie na usługi firm działających w tej branży.  
 
Operatorzy oferujący dostęp do Internetu dla klientów indywidualnych oraz dla przedsiębiorstw 
korzystają z usług innych operatorów, tzw. tranzytu IP oraz usług transmisji danych cyfrowych 
w konkretnych relacjach, określanych często jako dzierżawa łączy. Z kolei usługodawcy 
korzystający z Internetu jako z medium dostępu do usług, poza samym dostępem do Sieci 
korzystają z usług: 
 

• kolokacji – czyli dzierżawy miejsca w pomieszczeniach operatora, odpowiednio 
uzbrojonych w infrastrukturę transmisyjną, zasilania i bezpieczeństwa; 

• hostingu – czyli dzierżawy urządzeń (np. serwerów) wraz z odpowiednim 
oprogramowaniem systemowym i obsługą techniczną. 

 
Emitent zdobył znaczący udział w omawianym rynku oraz zbudował markę ATMAN, 
rozpoznawalną ze względu na wysoką jakość usług w omawianym zakresie. 
 
 

Konkurenci 
   
W kraju brak bezpośrednich konkurentów 
Z uwagi na szeroki profil działalności, ATM nie ma, naszym zdaniem, bezpośrednich 
konkurentów wśród polskich spółek. Naturalnie, istnieje konkurencja w poszczególnych 
obszarach działalności np. w zakresie integracji systemów IT, są to HP, IBM, Sygnity, Asseco 
Poland czy ComArch, w zakresie oprogramowania i usług IT: Sygnity, Prokom Software, 
Asseco Poland, a w obszarze usług telekomunikacyjnych jest nim teoretycznie każdy operator 
telekomunikacyjny, w tym Exatel, CDP, Telekomunikacja Kolejowa, Netia. Przewaga ATM 
polega natomiast na oferowaniu szerokiej gamy usług zawierających kompetencje z każdej z 
tych dziedzin, co wyróżnia tę spółkę na tle konkurencji. Co ciekawe, w wielu przetargach ATM 
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startuje w konsorcjach z nominalnymi konkurentami m.in. aby z jednej strony zoptymalizować 
ceny, a z drugiej poszerzyć zakres oferowanych usług. 
 
Z kolei poza granicami kraju działają spółki o podobnym profilu. Są to najczęściej podmioty 
zależne od operatorów telekomunikacyjnych np. firma T-Systems z koncernu Deutsche 
Telecom czy Telindus, spółka z Grupy Belgacom. Spółki te prowadzą działalność w Polsce, 
jednak ich skala operacji jest niewielka.  
 
 

Pozycja konkurencyjna 
   
Niszowy rynek 
Ze względu na unikalny charakter biznesu ATM, trudno o bezpośrednie porównanie z 
typowymi firmami informatycznymi czy firmami telekomunikacyjnymi. Spółka, łącząc 
kompetencje integratora systemów teleinformatycznych, operatora telekomunikacyjnego i 
producenta oprogramowania, dla większości firm z tych segmentów rynku jest częściej 
partnerem, a nie konkurentem. Dodatkowym czynnikiem, który wyróżnia ATM spośród firm 
informatycznych jest rozbudowana sieć światłowodowa, obejmująca ok. 265 km linii 
światłowodowych w Warszawie. Dzięki niej, spółka może świadczyć usługi transmisji danych 
czy outsourcingu telekomunikacyjnego. 
 
Przewagi konkurencyjne 
Główną przewagą konkurencyjną spółki jest umiejętność tworzenia kompleksowych, 
zindywidualizowanych rozwiązań dla klientów reprezentujących praktycznie wszystkie sektory 
gospodarki. W sytuacjach, gdy rozwiązania obejmują obszar zarówno informatyki, jak też 
telekomunikacji, ATM nie musi szukać wsparcia firm trzecich, i w przeciwieństwie do typowych 
integratorów lub typowych firm telekomunikacyjnych, jest w stanie podjąć się takich zadań 
samodzielnie. Według zarządu, na obecną chwilę żaden z krajowych podmiotów nie zbudował 
jeszcze podobnej oferty. Konkurenci ATM z sektora IT czy telekomunikacyjnego zdają sobie 
sprawę z przewagi szerokiej oferty informatyczno-telekomunikacyjnej i zamierzają szybko 
rozwijać taką ofertę. Przewagą ATM w tym zakresie jest posiadanie takiej oferty już od kilku 
lat. 
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Działalność spółki 
 

Rys historyczny 
   
Spółka powstała w 1997 roku w wyniku przekształcenia spółki Advanced Technology 
Manufacturing Sp. z o.o. (używającej skrótu ATM Sp. z o.o.) w ATM Spółka Akcyjna. 
Wcześniej – od 1991 roku – firma istniała jako Dział Zaawansowanych Systemów 
Komputerowych w ramach Przedsiębiorstwa Produkcyjnego ATM. W 1994 roku ATM 
rozpoczął samodzielną działalność gospodarczą związaną głównie z dystrybucją 
zaawansowanych rozwiązań w zakresie techniki komputerowej oraz integracją systemową 
zaawansowanych projektów komputerowych. ATM S.A. kontynuował działalność integracyjną 
w zakresie zaawansowanych systemów teleinformatycznych oraz projektowaniu i budowie 
szerokopasmowych sieci teleinformatycznych. Od 2001 roku ATM S.A. rozpoczął działalność 
w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych nowej generacji, pod nazwą ATMAN. 
Udział usług telekomunikacyjnych w całkowitych przychodach spółki stale rośnie, osiągając 
obecnie poziom ok. 42%. We wrześniu 2004 roku akcje spółki zadebiutowały na warszawskiej 
GPW. 
 
W ubiegłym roku ATM SA rozpoczął kolejny etap działalności, nabywając udziały w spółkach 
ATM Mobile Sp. z o.o., mPay SA, rec-order Sp. z o.o., iloggo Sp. z o.o., Cineman Sp. z o.o. 
oraz KLK Technologie Informatyczne Sp. z o.o. W bieżącym roku spółka kontynuuje proces 
akwizycyjny poprzez nabycie udziałów w spółce Sputnik Sofware Sp. z o.o. Opis 
poszczególnych spółek zależnych i dalsze plany spółki w tym obszarze zamieszczamy w 
dalszej części raportu. 
 
 

Strategia 
   
Dwie ścieżki wzrostu 
Spółka realizuje strategię zrównoważonego rozwoju dwiema ścieżkami: wzrostu organicznego 
oraz wzrostu przez innowacje. Rozwój przez innowacje polega na tworzeniu rozwiązań 
teleinformatycznych, które pozwalają Spółce budować wartość poprzez zajmowanie istotnej 
pozycji w nowo kreowanych segmentach rynku. ATM niemal od początku działalności 
prowadzi własne prace badawcze i rozwojowe, nastawione na wytworzenie i komercjalizację 
nowych produktów i usług, a także uczestniczy w pracach badawczych i rozwojowych 
prowadzonych przez inne podmioty, występując w charakterze ich podwykonawcy lub 
współwykonawcy. Poniższe zestawienie przestawia najważniejsze innowacyjne osiągnięcia 
Spółki. 
 

Osiągnięcia Spółki w dziedzinie innowacyjności 
Rok Osiągnięcie 
1991 Pierwsza w Polsce firma przyłączona do Internetu 
1993 Pierwszy w Polsce komercyjny dostawca usług internetowych 
1994 Pierwsza w Polsce sieć LAN ze szkieletem ATM 

1994 Pierwsza w Polsce instalacja superkomputera 
1995 Pierwsza w Polsce sieć miejska w technologii ATM 
1996 Pierwsza w Polsce korporacyjna sieć z integracją danych i głosu 
2000 Pierwsza w Polsce prototypowa instalacja telewizji interaktywnej 
2002 Pierwsza w Polsce komercyjna, publiczna sieć WLAN 
2003 Pierwszy w Polsce w pełni zwalidowany system zarządzania produkcją leków 
2004 Pierwszy w Polsce system content billing w sieci IP 

2005 Pierwszy w Polsce prototyp telewizji interaktywnej, zrealizowany we współpracy z jednostkami naukowymi i TVP 
2006 Pierwszy w Polsce testowy system płatności mobilnych (mPay S.A., spółka zależna ATM S.A.) 

2007 Pierwszy polski pakiet oprogramowania z certyfikatem zgodności z ITIL 
Źródło: Spółka 

 
Technologiczny inkubator 
W ubiegłym roku spółka weszła na kolejną ścieżkę rozwoju przez innowacje, mianowicie 
poprzez inwestycje kapitałowe w pakiety kontrolne spółek technologicznych typu „start-up” i ich 
dalsze wspieranie własnym potencjałem. Obecnie spółka rozwija m.in. projekty telewizji 
interaktywnej (ATM InternetTV) czy zdalnego zarządzania emisją treści reklamowych w 
punktach sprzedaży (ATM IndoorTV). W swoim portfelu posiada spółki zależne, zajmujące się 
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m.in. systemem płatności mobilnych (mPay), outsourcingiem komputerowego stanowiska 
pracy (ATM Services), sprzedaży nadawanych przez rozgłośnie/stacje TV utworów 
muzycznych lub filmów (rec-order). Szerzej o powyższych projektach piszemy w dalszej części 
raportu. 
 
Wytwarzanie aktywów teleinformatycznych przeznaczonych do sprzedaży 
Obok sprzedaży usług teleinformatycznych, spółka zajmuje się wytwarzaniem wartościowych 
aktywów przeznaczonych do sprzedaży. Korzystając ze zgromadzonej wiedzy inżynierskiej i 
doświadczenia w zastosowaniach nowoczesnych technologii, jest w stanie produkować własne 
rozwiązania sprzętowe i programowe, stanowiące przedmiot oferty sprzedaży dla firm 
zajmujących się świadczeniem usług telekomunikacyjnych. Wśród wytwarzanych w tym celu 
aktywów można wyodrębnić dwie grupy: 
 
Sieci światłowodowe 
Począwszy od 1999 roku ATM S.A. inwestuje w budowę sieci światłowodowych w rejonach 
silnie zurbanizowanych – na początku w Warszawie, później na Śląsku, a obecnie również w 
sześciu kolejnych miastach. Przebieg tras kablowych jest zawsze dobierany tak, by umożliwić 
efektywne podłączanie centrów biznesowych i węzłów telekomunikacyjnych, co stanowi o 
wysokiej wartości użytkowej takiej sieci. 
 
Liczba włókien światłowodowych w układanych kablach jest zawsze nadmiarowa w stosunku 
do bieżących i planowanych średnioterminowo potrzeb operacyjnych sieci ATMAN, co nie 
stanowi znaczącego zwiększenia nakładów inwestycyjnych. Dzięki temu nie wykorzystywane 
do własnych celów włókna światłowodowe mogą być zaoferowane do sprzedaży na rzecz 
podmiotów nieprowadzących działalności bezpośrednio konkurencyjnej względem ATM. 
Należy przy tym zauważyć rosnący popyt na połączenia o bardzo wysokiej przepływności, 
realizowane przy wykorzystaniu własnych światłowodów, np. wśród instytucji finansowych czy 
medialnych, budujących zapasowe centra danych. Ze względu na stale rosnący popyt na 
kable światłowodowe w silnie zurbanizowanych rejonach, przy ich ograniczonej podaży, są to 
aktywa, których sprzedaż charakteryzuje się wyjątkowo wysoką rentownością. 
 
Aktualnie prowadzone inwestycje, dynamicznie zwiększone po uzyskaniu środków z 
planowanej emisji akcji, pozwolą na budowę sieci światłowodowych przeznaczonych do zbycia 
o wartości rzędu 100 mln zł. 
 
Platformy usługowe 
Wynikiem prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez ATM S.A. są zbudowane 
platformy technologiczne do świadczenia usług dodanych do telekomunikacji. Przykładami 
platform, które zostały już wdrożone lub właśnie stanowią przedmiot wdrożenia do komercyjnej 
eksploatacji, są platforma ATM Internet TV oraz System Archiwum Teleradiologicznego. 
 
ATM Internet TV to system złożony z rozproszonego repozytorium multimedialnego, zdolnego 
do przechowywania materiałów cyfrowych (np. filmów), inteligentnego systemu dystrybucji 
zgromadzonych materiałów w sieciach IP oraz dedykowanego systemu zarządzania. 
Platforma zapewnia ochronę praw autorskich oraz ma zdolność automatycznego 
dostosowywania sposobu kodowania i stopnia kompresji do możliwości konkretnego odbiorcy. 
 
System Archiwum Teleradiologicznego jest przystosowany do specyfiki gromadzenia wyników 
badań systemów medycznej diagnostyki obrazowej i udostępniania tych wyników 
uprawnionym lekarzom. Zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa danych pacjentów oraz 
interfejsy do używanych przez lekarzy systemów informatycznych. 
 
Dzięki wykorzystaniu wypracowanego know-how, podane przykłady platform technologicznych 
stanowią unikatową wartość, znacznie przekraczającą wartość komercyjnie dostępnych 
komponentów użytych do ich wytworzenia. Są one nie tylko narzędziem do świadczenia usług 
przez ATM S.A. i spółki zależne, ale przede wszystkim wysokocennym aktywem 
przeznaczonym do sprzedaży dla innych podmiotów. Wartość sprzedażna takich platform 
usługowych, w zależności od rozmiaru wdrożenia, to kwoty od kilku do kilkunastu milionów od 
pojedynczej sprzedaży. 
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Organizacja 
   
Opis grupy kapitałowej  
Obecnie w skład Grupy Kapitałowej ATM SA wchodzą następujące spółki zależne:  

1. ATM Mobile Sp. z o.o. Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej. Przedmiotem jej 
działalności jest zarządzanie akcjami i udziałami w swoich spółkach zależnych mPay 
S.A. oraz rec-order Sp. z o.o. Przedmiotem działalności ATM Mobile Sp. z o.o. będzie 
tworzenie zagranicznych spółek, które w razie pomyślności usługi mPay na rynku 
polskim, będą rozwijały usługę na rynkach zagranicznych.  

2. mPay S.A. Spółka opracowała i rozwija system płatności mobilnych, pozwalający na 
realizację i rozliczanie płatności dokonywanych przy użyciu telefonu komórkowego. 

3. rec-order Sp. z o.o. Spółka zajmuje się prowadzeniem zdalnej sprzedaży utworów 
muzycznych i związanych z nimi innych treści cyfrowych. 

4. Cineman Sp. z o.o. Spółka zajmuje się świadczeniem usług cyfrowej dystrybucji 
wysokiej jakości treści filmowych przez Internet. 

5. iloggo Sp. z o.o. Spółka posiada prawa własności intelektualnej do technologii 
tworzenia elastycznych, graficznych interfejsów dla aplikacji internetowych, zbierania 
danych na temat profili preferencji użytkowników oraz wspomagania aktywności grup 
tematycznych.  

6. ATM Services Sp. z o.o. Spółka świadczy usługi kompleksowego outsourcingu 
komputerowych stanowisk pracy dla małych i średnich przedsiębiorstw. 

7. KLK Sp. z o.o. Spółka jest dostawcą zaawansowanych usług informatycznych i 
integratorem systemów informatycznych. Specjalizuje się w usługach doradczych, 
projektowych, wdrożeniowych i serwisowych w zakresie zaawansowanych systemów 
zasilania, sieci teletechnicznych i systemów komputerowych. 

8. Sputnik Software Sp. z o.o. - zajmuje się produkcją oprogramowania oraz 
świadczeniem usług informatycznych dla sektora publicznego. W marcu br. ATM S.A. 
nabyła 60% udziałów od dotychczasowych udziałowców za kwotę 3 mln PLN. 

 
Schemat organizacyjny Grupy ATM SA  
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Źródło: Spółka 

 
Warszawska sieć światłowodowa ATMAN – cenne aktywo 
ATM posiada sieć światłowodową w Warszawie, obejmującą ok. 265 km długości kablowych 
linii światłowodowych, łączących około 128 centrów biznesowych i budynków biurowych. Sieć 
transmisji danych jest oparta na technologii IP oraz Ethernet, ATM i SDH, o przepływnościach 
łączy do 10 Gb/s, co zapewnia jej wydajność i elastyczność w adaptowaniu parametrów 
kanałów transmisyjnych do rzeczywistych potrzeb klientów. Jest to cenne aktywo spółki, bez 
którego świadczenie części usług znajdujących się w ofercie spółki byłoby niemożliwe.  
Sieć ATMAN jest stale rozbudowywana. W przypadkach, w których nie jest możliwe szybkie 
doprowadzenie łącza światłowodowego, mogą być wykorzystane łącza bezprzewodowe lub 
dzierżawione łącza miedziane. ATMAN dysponuje infrastrukturą sieciową, która jest 
przygotowana do obsługi praktycznie nieograniczonego ruchu.  
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Mapa warszawskiej sieci światłowodowej 

 
Źródło: Spółka 
 
Ogólnokrajowa wirtualna sieć przesyłowa  
Dzięki posiadanym węzłom szkieletowym i dostępowym, ATM świadczy usługi transmisyjne w 
wirtualnej sieci przesyłowej, zbudowanej w oparciu o łącza dzierżawione od innych 
operatorów.  Obecnie sieć ATMAN obejmuje ok. 5,25 tys. km łączy międzymiastowych i ponad 
50 węzłów dostępowych, bezpośrednie punkty styku z ponad 50 największymi sieciami 
internetowymi i telekomunikacyjnymi w Polsce, trzy niezależne łącza międzynarodowe oraz 
Centrum Ochrony Danych. Węzły szkieletowe sieci ATMAN tworzą sieć o dużej 
przepustowości, zapewniającą dostęp do wszystkich usług. Obecnie ATMAN posiada węzły 
szkieletowe w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, 
Szczecinie, Lublinie i Białymstoku. Węzły dostępowe, w przeciwieństwie do węzłów 
szkieletowych, wykorzystują łącza o mniejszej przepustowości i nie zawsze przystosowane są 
do świadczenia wszystkich usług sieci ATMAN.  
 
Obecnie ATM inwestuje w budowę krajowej sieci szkieletowej w oparciu o dzierżawę 
światłowodów w kilku najważniejszych relacjach oraz w budowę własnych światłowodów w 
sześciu miastach. 
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Schemat sieci krajowej 

 
Źródło: Spółka 
 
 

Obszary działalności 
 
Główne kompetencje 
Działalność spółki dotyczy świadczenia usług teleinformatycznych, z których najważniejsze 
obszary to zintegrowane systemy infrastruktury teleinformatycznej, telekomunikacja i usługi 
dodane, rozwiązania i usługi dla bezpieczeństwa biznesu, rozwiązania aplikacyjne oraz 
rozwiązania i usługi multimedialne. Powyższe obszary działalności w celu zachowania 
innowacyjności i przewagi nad konkurentami, muszą co do zasady zawierać co najmniej dwie 
z trzech głównych kompetencji spółki: integracji systemowej, telekomunikacji oraz 
oprogramowania. 
 
Główne kompetencje i obszary działalności spółki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Spółka 
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Zintegrowane systemy infrastruktury teleinformatycznej 
Oferta spółki w tym zakresie obejmuje usługi związane z sieciami transmisyjnymi m.in. audyt 
istniejącej infrastruktury klienta, analiza aktualnych i przewidywanych potrzeb transmisyjnych, 
planowanie funkcjonalności i wydajności sieci, projektowanie, budowa i wdrażanie do 
eksploatacji sieci korporacyjnych i operatorskich. Drugi obszar tej linii biznesowej to integracja 
systemów komputerowych, obejmująca projektowanie, budowę i wdrożenia systemów 
komputerowych, w tym centra przetwarzania danych i instalacje superkomputerowe. Usługi te 
obejmują kompleksową integrację wszystkich niezbędnych elementów infrastruktury – 
począwszy od systemów zasilania i okablowania transmisyjnego, poprzez systemy 
bezpieczeństwa fizycznego (gaszenie, kontrola dostępu, alarmy, monitoring wizyjny), serwery, 
systemy pamięci masowej, oprogramowanie systemowe i narzędziowe. Projekty integratorskie 
połączone są często z budową systemów bezpieczeństwa przesyłania danych oraz systemów 
zarządzania zasobami teleinformatycznymi. 

 
ATMAN – telekomunikacja i usługi dodane 
Do podstawowych usług w obszarze telekomunikacyjnym należą:   
 

• Usługi dostępu do Internetu - usługi polegające na zestawianiu i nadzorowaniu 
szerokopasmowego połączenia do Internetu dla operatorów telekomunikacyjnych, dla 
dostawców usług internetowych (ISP/ASP) oraz dla klientów biznesowych. Spółka 
jest uczestnikiem węzłów międzyoperatorskich w Warszawie. 

 
• Usługi dzierżawy łączy cyfrowych - usługi teletransmisyjne świadczone na terenie 

całego kraju, o bardzo wysokich parametrach dotyczących jakości transmisji.  Często 
oparte są na łączach dzierżawionych od innych operatorów i własnych urządzeniach 
transmisyjnych znajdujących się w węzłach sieci. Na terenie Warszawy i Śląska 
usługi szerokopasmowej transmisji danych świadczone są bez ograniczeń w 
przepustowości, w oparciu o własną sieć światłowodową. 

 
• Outsourcing telekomunikacyjny – obejmujący projektowanie i zestawianie 

kompletnych sieci telekomunikacyjnych i informatycznych, na bazie łączy własnych i 
dzierżawionych od innych operatorów. Zalicza się do niego także opieka 
eksploatacyjna nad całością lub częścią infrastruktury teleinformatycznej klienta na 
podstawie umów o gwarantowanych poziomach obsługi (SLA). Usługi outsourcingu 
telekomunikacyjnego wykonywane są między innymi w oparciu o całodobowy 
monitoring infrastruktury teleinformatycznej klienta poprzez Centrum Zarządzania 
Siecią. 

 
• Kolokacja i hosting – spółka posiada odpowiednio wyposażone i chronione 

pomieszczenia, w których świadczy usługi kolokacji (wynajmu powierzchni na sprzęt 
wraz z gwarantowanym zasilaniem i podłączeniem telekomunikacyjnym) oraz 
hostingu (wynajmu swoich własnych serwerów np. do świadczenia usług 
internetowych). 

 
Rozwiązania i usługi dla bezpieczeństwa biznesu 
W tym obszarze ATM świadczy usługi integracyjne nowoczesnych systemów technicznych 
bezpieczeństwa informatycznego (zapory ogniowe, systemy zabezpieczeń przed intruzami 
(IPS – Intrusion Prevention Systems), systemy antywirusowe i antyspamowe, systemy ochrony 
przed dostępem do niepożądanych treści webowych), produkuje i wdraża oprogramowanie 
wspierające zarządzanie planami ciągłości działania (BCP – Business Continuity Planning). 
Trzeci obszar działalności to Centrum Ochrony Danych (COD). Usługi COD polegają na 
wynajmowaniu zapasowych biur i centrów przetwarzania danych. Na podstawie podpisanej 
umowy klient może w gwarantowanym, krótkim czasie wznowić w COD działalność operacyjną 
kluczowych służb, przerwaną w głównej siedzibie na skutek nagłych, nieprzewidzianych 
zdarzeń (rozległej awarii, aktu wandalizmu lub terroryzmu). Spółka świadczy również usługi 
outsourcingu obsługi systemów technicznych zabezpieczeń informacji (w tym bieżącej 
aktualizacji oprogramowania oraz reguł ochrony, a także reagowania na incydenty). 

 
Rozwiązania aplikacyjne 
ATM zajmuje się produkcją i wdrożeniami systemów opartych zarówno o rozwiązania własne, 
jak też oprogramowanie firm trzecich. Najważniejsze rozwiązania własne to system 
wspomagający zarządzanie procesami biznesowymi Atmosfera (na jego bazie powstał system 
Atmosfera BCP – wspomagający tworzenie planów ciągłości działania dla banków), system 
SMaCS, służący do zarządzania usługami w sieciach IP, czy system LI (Lawful Interception), 
służący do uprawnionego przechwytywania transmisji na polecenie odpowiednich władz. 
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Spółka wdraża również systemy informatyczne oparte na aplikacjach innych producentów. 
Obejmują one m.in. systemy realizacji procesów wytwórczych (MES - Manufacturing Execution 
Systems) dla przemysłu farmaceutycznego i spożywczego, zintegrowane z automatyką 
maszyn produkcyjnych oraz systemami wspomagającymi zarządzenie przedsiębiorstwem.  

 
Rozwiązania i usługi multimedialne 
W wyniku prowadzonych od kilku lat prac badawczo-rozwojowych, ATM wytworzył i rozwija 
własne platformy technologiczne służące do świadczenia różnorodnych usług multimedialnych, 
obecnie obejmujące: 
 

• ATM Indoor TV - usługa polegająca na zbudowaniu i obsłudze kompletnego systemu 
telewizji w miejscu sprzedaży (POS TV – Point Of Sales Television). Spółka instaluje 
terminale (komputery z ekranami LCD i łączem bezprzewodowym), w uzgodnionych z 
klientem miejscach, np. w pobliżu kas sklepowych czy w biurze turystycznym. 
Następnie przyjmuje od klienta materiały wideo i inne informacje i uzgadnia z nim 
scenariusze ich emisji. Materiały są rozpowszechniane do terminali poprzez sieć 
telekomunikacji mobilnej (GPRS/EDGE/UMTS). Tą samą drogą jest realizowane 
sterowanie terminalami i nadzór nad prawidłową realizacją założonych scenariuszy. 
Usługa została nagrodzona „Złotą Anteną Świata Telekomunikacji 2006”. 

• ATM Internet TV - platforma obejmująca podsystemy składowania danych 
multimedialnych, zarządzania ofertą dla abonentów, zarządzania transmisją oraz 
rozliczania za pobierane treści w różnych trybach.  Spółka oferuje opisaną platformę 
zarówno dostawcom cyfrowych treści multimedialnych, jak i operatorom 
telekomunikacyjnych sieci abonenckich. W ramach tego rozwiązania możliwa jest 
dostawa oraz integracja w pełni funkcjonalnego systemu dystrybucji treści 
multimedialnych do wyłącznego użytku klienta, jak też usługi udostępnienia własnej 
platformy technologicznej. 

 
Poza usługą VOD, oferowaną w ramach usługi ATM Internet TV, oraz poza modułem ATM 
Indoor TV, Spółka planuje uruchamianie dalszych modułów usług sieciowej dystrybucji treści. 
Poniższe zestawienie przedstawia planowane uruchamianie kolejnych modułów: 
 

ATM InteractiveTV 
 VOD Telewizja na żywo 
ATM InternetTV działa Q3 2007 
ATM IPTV Q3 2007 Q4 2007 

ATM MobileTV Q4 2007 Q1 2008 
Źródło: Spółka 
 
Jak zostało to omówione w rozdziale „Strategia”, platformy technologiczne – poza ich 
wykorzystywaniem przez ATM S.A. i spółki zależne do świadczenia usług teleinformatycznych, 
są przedmiotem oferty sprzedaży dla innych podmiotów nieprowadzących działalności 
konkurencyjnej do Grupy Kapitałowej ATM.  

 
 

Klienci 
   
Zdywersyfikowany portfel 
Wśród klientów firmy znajdują się instytucje, przedsiębiorstwa i urzędy, reprezentujące niemal 
wszystkie sektory gospodarki. Spółka nie jest uzależniona od jednego bądź kilku klientów, 
podobnie wygląda sytuacja od strony dostawców. Do ważnych klientów spółki należą UPC 
Polska, PTC Era, Polkomtel SA czy BRE Bank SA. Poza wymienionymi, klientami spółki są też 
między innymi, w obszarze wysoko wydajnych systemów obliczeniowych: ośrodki 
superkomputerowe finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (ACK 
Cyfronet AGH, PCSS, WCCSS, TASK), w obszarze sieci transmisji danych: Vattenfall IT, ZEP-
Tech, w obszarze wyposażenia centrów danych: Maspex, Eldorado, w obszarze aplikacji IT 
Service Desk: Telewizja Polska, Agora, P4. Z usług i produktów ATM korzysta m.in.: 

• 85% z 20 największych operatorów telekomunikacyjnych działających na polskim 
rynku (wg Teleinfo 500) 

• 85% z 20 największych ISP działających na polskim rynku (wg Teleinfo 500) 
• cztery z pięciu najpopularniejszych polskich portali – onet.pl, interia.pl, gazeta.pl, 

o2.pl 
• największe polskie komunikatory – Gadu-Gadu i Tlen.pl 

 
Najważniejsi klienci Emitenta zostali wymienieni w tabeli poniżej. 
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Najważniejsi klienci ATM 
Branża Firmy 
Telekomunikacja PTC (Era), Polkomtel (Plus GSM), Centertel (Orange), Crowley Data 

Poland, Telekomunikacja Polska, Netia, Dialog, Exatel, GTS Energis, 
In2Loop Polska (Tele2), UPC Telewizja Kablowa, Multimedia,  Vectra, Aster, 
TeliaSonera, Level(3), T--Systems 

Finanse BRE Bank, PKO BP, Kredyt Bank, WARTA, Amplico, Inteligo, BPH, Polcard, 
Giełda Papierów Wartościowych 

Przemysł, handel i usługi Polpharma, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Toyota Motor 
Poland, Vattenfall, PLL LOT, ZEP-INFO (ZE Płock), Zakłady Energetyczne 
Okręgu Radomsko-Kieleckiego 

Nauka ACK Cyfronet – AGH, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, 
Uniwersytet Warszawski 

Media Telewizja Polska, TVN, Canal+ Cyfrowy, Polskie Radio, Agora, Axel 
Springer Polska, IDG Poland, Onet.pl, Interia.pl, Gadu-Gadu 

Sektor publiczny Sąd Najwyższy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Finansów, 
Ministerstwo Obrony Narodowej, Krajowe Biuro Wyborcze, Poczta Polska, 
Urząd Patentowy RP 

Źródło: Spółka 
 
 

Spółki zależne 
   
Technologiczny inkubator 
W ubiegłym roku ATM rozpoczęła nową ścieżkę rozwoju polegającą na inwestycjach 
kapitałowych w spółki technologiczne typu „start-up”. W swoim portfelu posiada spółki zależne 
zajmujące się m.in. systemem płatności mobilnych (mPay), outsourcingiem komputerowego 
stanowiska pracy (ATM Services), sprzedażą nadawanych przez rozgłośnie/stacje TV utworów 
muzycznych lub filmów (rec-order). Pod koniec ubiegłego roku spółka kontynuowała wzrost 
przez akwizycje, przejmując udziały w spółce informatycznej KLK Technologie Informatyczne, 
a na początku tego roku w Sputnik Software, spółce produkującej oprogramowanie. Poniżej 
opisujemy najważniejsze spółki zależne z Grupy. 
 
mPay 
Spółka mPay S.A. opracowała i rozwija system płatności mobilnych, pozwalający na realizację 
i rozliczanie płatności dokonywanych przy użyciu telefonu komórkowego. Wartość rozwiązania 
mPay S.A. opiera się na kilku czynnikach, z których najważniejsze to: 

• szybkość i wygoda użycia,  
• pełna mobilność oraz uniwersalność sposobu realizacji płatności bez względu na jej 

rodzaj, 
• wysokie bezpieczeństwo dokonywanych transakcji oraz, co wyjątkowo istotne, 
• możliwości realizacji płatności za pomocą dowolnego telefonu komórkowego, 

funkcjonującego w sieci operatora komórkowego, bez dokonywania jakichkolwiek 
modyfikacji czy konfiguracji aparatu lub karty SIM.  

 
Usługi płatności mobilnych mogą stać się istotnym uzupełnieniem kart płatniczych lub usług 
telekomunikacyjnych typu „Premium Rate”, szczególnie w zakresie mikropłatności lub tzw. 
płatności uciążliwych (np. płatności za nabywane napoje w automatach, bilety oraz opłaty 
parkingowe).  
 
Usługa płatności mobilnych mPay wykorzystuje technologię USSD – Unstructured 
Supplementary Service Data. Kanał USSD umożliwia bezpieczne i szybkie przekazywanie 
danych w sieci GSM w sesji nawiązanej przez użytkownika sieci GSM.  
 
Pierwszym operatorem GSM, który rozpoczął testowanie systemu płatności mobilnych mPay, 
jest Polkomtel. Obecnie w ramach testów usługa jest udostępniona zamkniętej grupie 
użytkowników.  Komercyjny start usługi w tej sieci zaplanowany jest w połowie bieżącego roku. 
Od końca września 2007 mPay SA planuje wdrożenia usługi w sieciach pozostałych 
operatorów GSM w Polsce. 
 
W pierwszym okresie po komercyjnym starcie usługi mPay, klienci Polkomtela będą mogli 
korzystać z usługi mPay w wybranych punktach kilku sieciowych sprzedawców w Warszawie 
oraz jej okolicach (m.in. w wybranych restauracjach McDonalds) oraz serwisach 
internetowych. 
 
mPay SA podpisał dotychczas kilkanaście umów intencyjnych na dokonywanie płatności za 
pośrednictwem systemu mPay. Do końca 2007 z usługi mPay będzie można korzystać w 
sieciach restauracji, sklepach i serwisach internetowych, automatach sprzedających napoje i 
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przekąski oraz korporacjach taxi, a także dokonywać przelewów pieniężnych między osobami 
prywatnymi. Za pośrednictwem systemu mPay będzie można również w przyszłości dokonać 
opłaty za parking lub przejazd komunikacją (podpisano pierwsze umowy intencyjne w tym 
zakresie).  
 
Rozwiązanie oferowane przez mPay SA jest o tyle interesujące i perspektywiczne, że z jednej 
strony jego wdrożenie nie jest kosztowne dla sprzedawcy (brak konieczności instalowania 
dodatkowych terminali płatniczych, a w przypadku automatów sprzedażowych wystarczy 
dodać do niego niewielki moduł), a z drugiej strony istnieje potencjał wzrostu przychodów 
podmiotów będących ogniwami całego łańcucha wartości płatności mobilnych (operatorów 
telefonii mobilnej oraz banków), co dodatkowo powinno skłaniać te podmioty do aktywnego 
promowania tej usługi.  
 
W styczniu 2007 r., decyzją prezesa Narodowego Banku Polskiego, spółka mPay S.A. 
uzyskała zgodę na prowadzenie systemu autoryzacji i rozliczeń płatności mobilnych, a tym 
samym uzyskała status Agenta Rozliczeniowego. W wyniku uzyskanej decyzji NBP, mPay 
S.A., jako pierwszy podmiot w Polsce posiada taki status, w odniesieniu do realizacji płatności 
mobilnych. Dzięki temu spółka będzie mogła rozpocząć publiczne świadczenia usług m-
płatności na rynku krajowym. Usługi te będą świadczone w oparciu o autorskie, innowacyjne 
rozwiązania technologiczne oraz własne zgłoszenia patentowe w 57 krajach. Innowacyjne 
rozwiązania technologiczne pozwalają na wykorzystanie każdego dostępnego na rynku 
modelu telefonu komórkowego, jak również przystosowane są do nowych rozwiązań, takich 
jak promowana przez organizację VISA i koncern Nokia technologia telefonów NFC (ang. Near 
Field Communication). 
 
Użytkownik usługi płatności mobilnych mPay będzie rejestrował się w systemie mPay. 
Rejestracja będzie następowała poprzez stronę internetową systemu mPay lub za 
pośrednictwem banku - gdy usługa mPay aktywowana będzie przez użytkownika w banku 
współpracującym z mPay SA.  
Transakcje mobilne dokonywane przez użytkownika w systemie mPay będą rozliczane w 
ciężar przedpłaconego konta w systemie mPay, zasilonego wcześniej przez użytkownika lub w 
ciężar jego rachunku bankowego w banku współpracującym z mPay SA.  
W przypadku wykorzystania konta przepłaconego, rejestracja użytkownika w systemie mPay 
będzie mogła nastąpić również automatycznie po dokonaniu przez użytkownika wpłaty 
środków na konto mPay wraz z podaniem w tytule wpłaty numeru jego telefonu. 
 
Bezpośredni koszt użytkownika usługi mPay będzie to koszt połączenia USSD (opłata za 
możliwość skorzystania z usługi), która może być różna w zależności od operatora GSM, przy 
czym jego oczekiwana wartość będzie równa cenie standardowego SMS-a. 
 
Jak zostało wspomniane wcześniej, prowizja od wartości transakcji, jaką mPay S.A. będzie 
pobierał od sprzedawców (akceptantów) za udostępnienie usługi płatności mobilnych, będzie 
zbliżona do wysokości opłaty pobieranej przez operatorów kart płatniczych (interchange fee).  
Wartość tej prowizji będzie stanowiła przychód mPay S.A. Bezpośrednim kosztem dla mPay, 
będzie koszt wynikający z podziału przychodu z tytuły prowizji (revenue share) w równych 
proporcjach między operatora GSM, bank oraz mPay SA.  
 
Prezentacja systemu mPay podczas Kongresu 3GSM w Barcelonie 
mPay zaprezentował na tegorocznym Kongresie 3GSM, najważniejszym tego typu spotkaniu 
firm z branży telekomunikacji mobilnej, uniwersalny system płatności mobilnych, pozwalający 
na szybką i bezpieczną realizację transakcji przy użyciu telefonów komórkowych. Spółka 
zaprezentowała m.in.: płatności w automacie z napojami, automatyczną sprzedaż biletów, 
płatności w restauracjach i sklepach, rozliczanie transakcji internetowych, telezakupy, zdalne 
przyjmowanie zakładów za loterie pieniężne, system parkowania oraz przekazy pieniężne 
pomiędzy osobami prywatnymi. Zaprezentowane zostały między innymi kompleksowe 
rozwiązania, opracowane wspólnie z partnerami: transakcje mobilne w automatach (BKtel 
Niemcy), kasach fiskalnych (Novitus), terminalach POS dla kart płatniczych (Optimum) oraz 
systemach gastronomicznych (Softech Bis). 
 
Zainteresowanie wdrożeniem systemu mPay wyraziło wiele firm (około 30 zgłoszeń), w 
szczególności operatorzy komórkowi krajów rozwijających się (obsługujący kilkaset tysięcy 
klientów), gdzie elektroniczne instrumenty płatnicze są słabo rozwinięte i wykorzystanie 
funkcjonalności płatności mobilnych w dynamicznie rozwijających się sieciach telefonii 
komórkowej może stanowić dla nich ciekawą i tanią alternatywę. 
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Spółce udało się również nawiązać interesujące kontakty zarówno z przedstawicielami 
największych organizacji wydających karty płatnicze, jak również konkurencyjnych rozwiązań - 
istniejących na rynku, bądź dopiero testowanych. Często pojawiającą się opinią z ich strony 
było stwierdzenie, że system mPay, integrujący nowatorską technologię NFC (Near Field 
Communication), może być znakomitą i znacznie tańszą alternatywą dla inicjatyw promujących 
rozwiązania oparte na najnowszych rozwiązaniach sprzętowych, jak czytniki RFID u 
sprzedawców oraz telefony NFC u użytkowników, lecz wymagających budowania niezbędnej 
infrastruktury od podstaw. Przewaga systemu mPay polega na tym, że obsługuje on zarówno 
telefony komórkowe istniejące na rynku, jak również wspiera najnowsze aparaty z funkcją 
NFC, co znacznie przyśpiesza i obniża koszty budowy rynku użytkowników płatności 
mobilnych. 
 
Możliwości rozwoju mPay poza Polską 
Spółka zależna od ATM – ATM-Mobile, będzie odpowiedzialna za tworzenie spółek poza 
granicami Polski, obsługujących system mPay. Współpraca z partnerami zagranicznymi może 
się odbywać zgodnie z jednym z dwóch scenariuszy. W pierwszym scenariuszu, ATM-Mobile 
utworzy spółkę, do której wniesie prawa do rozwiązania technologicznego systemu mPay na 
dany rynek oraz know-how odnośnie implementacji i prowadzenia systemu. Zagraniczny 
partner wniesie do spółki kapitał oraz znajomość lokalnego rynku i posiadane relacje z 
operatorami GSM i bankami. Nowoutworzona spółka będzie rozwijać usługę mPay na terenie 
danego kraju. Inna możliwość zakłada sprzedaż licencji mPay zagranicznemu partnerowi 
(opłata jednorazowa) oraz coroczny pobór dodatkowej opłaty za korzystanie z usługi mPay.  
 
Niezależnie od przyjętego scenariusza sprzedaży usługi mPay poza granicami Polski, Spółka 
będzie dążyć do wdrożenia usługi u jak największej liczby operatorów GSM na lokalnych 
rynkach i ustalenia standardu w zakresie płatności mobilnych. Spółka będzie unikała 
możliwości monopolizacji systemu płatności mobilnej mPay przez jednego z operatorów GSM, 
operujących na lokalnym rynku. 
 
Rynek płatności mobilnych 
mPay działa na perspektywicznym rynku, o dużym potencjale wzrostu. Wg firmy doradczej  
ADLittle, wartość przychodów związanych z realizacją m-płatności wzrośnie globalnie z 3,2 
mld USD w 2003 r. do 37,1 mld USD w 2008 r. Innowacyjność i kompleksowość usługi mPay 
oraz stosunkowo słabo rozwinięta konkurencja pozwalają optymistycznie patrzyć na możliwość 
wykreowania przez spółkę światowego standardu rozliczania transakcji mobilnych. 

 
 
Oczekiwany wzrost wartości rynku m-płatności 

 
 
Źródło: Arthur D. Little 
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Cineman Sp. z o.o.  
Spółka oferuje usługi cyfrowej dystrybucji treści filmowych przez Internet. Podmiot powstał 
przy współudziale Monolith Films Sp. z o.o., wiodącego na rynku dystrybutora filmów, co 
zapewnia spółce dostęp do wielkiej bazy aktualnych produkcji filmowych. ATM poprzez spółkę 
Cineman zapewnia bezpieczny dostęp do treści filmowych operatorom telekomunikacyjnym, 
dostawcom Internetu oraz, poprzez ich sieci, wszystkim użytkownikom szerokopasmowych 
łączy internetowych. Jest to pionierska w Polsce inicjatywa z tak silnym zapleczem 
merytorycznym i już w pierwszych miesiącach działania odniosła duży sukces, podpisując 
umowę z Telekomunikacją Polską S.A. na dostarczanie filmów w ramach usługi „wideo na 
życzenie”.  
 
Od 1 marca br. spółka Cineman udostępnia w sieci BAIT - niezależnego dostawcy usług 
internetowych, nową usługę internetowej wypożyczalni wideo. Jest to pierwsze w pełni 
komercyjne wdrożenie tej technologii. Usługa kina internetowego obejmuje kompleksową 
obsługę technologiczną i programową w sieci operatora.  
Powyższa umowa jest kolejnym przykładem współpracy spółek w ramach grupy kapitałowej 
ATM - Cineman dostarcza platformę technologiczną i kontent, natomiast ATM, poprzez swoją 
sieć, usługi teletransmisyjne. Przewagą konkurencyjną Cinemana jest szybkie wdrożenie tego 
rozwiązania i uruchomienie świadczenia usługi.  
 
Podczas gdy umowa z Telekomunikacją Polską S.A. dotyczy jedynie dostarczania treści, 
umowa z operatorem sieci BAIT dotyczy sprzedaży platformy VOD oraz dostawy treści. Celem 
Spółki jest dotarcie do większości lokalnych operatorów internetowych i współpraca, jak w 
przypadku umowy z BAIT – dostawa rozwiązania VOD oraz dostawa treści (obraz o jakości 
DVD, lub HD DVD).  
 
W przypadku umowy, zgodnie z którą Cineman dostarcza do lokalnego operatora Internetu 
platformę technologiczną oraz kontent, opłata składa się z dwóch części – za przyłączenie 
użytkownika do platformy oraz opłata za kontent. Pierwsza część uzależniona jest od ilości 
użytkowników podłączonych do platformy. Spółka prognozuje, że za przyłączenie jednego 
użytkownika do platformy VOD, Cineman będzie pobierał jednorazową opłatę na średnim 
poziomie 2 PLN.  Opłata nie podlega podziałowi i w całości trafia do Cinemana. Druga część 
opłaty (opłata za kontent) podlega podziałowi. W zależności od wybranego filmu, użytkownik 
zapłaci średnio od 6 do 12 PLN. 50% opłat za kontent zostanie przekazane do posiadacza 
licencji (np. Monolith), a 15% do operatora sieci lokalnej. Prowizja Cineman wynosi 35% opłaty 
użytkownika za kontent.  
 
Wdrożenie usługi internetowej wypożyczalni wideo u lokalnego operatora Internetu nie 
wymaga od lokalnego operatora żadnych nakładów. Wynika to z faktu, że użytkownicy lokalnej 
sieci podłączeni są do sieci Ethernet, charakteryzującej się wysoką przepustowością danych 
wewnątrz sieci. Operatorzy globalni, którzy chcą mieć w ofercie usługę VOD, muszą 
zainwestować w sprzęt, który umożliwi przesyłanie kontentu z prędkością minimum 2 MB/s. 
Wynika to z faktu, że Cineman dostarcza kontent o jakości DVD oraz HD DVD. Przepustowość 
łącza niższa niż 2 MB/s uniemożliwia komfortowe korzystanie z usługi VOD. 

 
rec-order Sp. z o.o. 
rec-order Sp. z o.o. zajmuje się prowadzeniem zdalnej sprzedaży utworów muzycznych i 
związanych z nimi innych treści cyfrowych. System rec-order odwołuje się do rosnącej 
popularności technik marketingowych opartych na zjawisku tzw. „impulse purchase”, czyli 
dokonywania zakupów pod wpływem impulsu. Bazując na innowacyjnym rozwiązaniu 
technologicznym, umożliwia dokonywanie zakupów treści cyfrowych i usług interaktywnych, 
związanych z przekazem audio-wideo nadawanym przez nadawców radiowych i telewizyjnych. 
Serwis rec-order stanowi połączenie sklepu internetowego z usługami teległosowań i 
telekonkursów. Użytkownik, słuchając stacji radiowej lub oglądając kanał telewizyjny, może 
nawet jednym naciśnięciem klawisza w telefonie zakupić nadawane w danej chwili treści (np. 
piosenkę lub film), bądź wziąć udział w interaktywnej zabawie telefonicznej. Rozwiązanie 
pilotażowe zostało wdrożone we współpracy z rozgłośnią „Radiostacja” i siecią Heyah. 
Planowane jest rozszerzenie współpracy na kolejnych nadawców radiowych i telewizyjnych 
oraz udostępnienie usługi w sieciach innych operatorów mobilnych. Działalność rec-order Sp. 
z o.o. została zawieszona do czasu komercyjnego uruchomienia usługi płatności mobilnej 
mPay.   

 
iloggo Sp. z o.o. 
iloggo Sp. z o.o. posiada prawa własności intelektualnej do technologii tworzenia elastycznych, 
graficznych interfejsów dla aplikacji internetowych, zbierania danych na temat profili preferencji 
użytkowników oraz wspomagania aktywności grup tematycznych. Na tej podstawie w 
październiku ubiegłego roku uruchomiła serwis dający każdemu użytkownikowi szybki i 
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intuicyjny dostęp do ulubionych miejsc w sieci. Serwis, nawiązujący do idei Web 2.0, 
organizuje  dostęp do ciekawych linków, dostępnych w identycznej formie z dowolnego 
komputera w Internecie. 
 
iloggo to także wyszukiwarka internetowa, której algorytm działania zakłada, że najbardziej 
wartościowe serwisy to te, z których użytkownicy korzystają, a nie te, do których prowadzi 
najwięcej odnośników. Im więcej użytkowników regularnie odwiedza dany serwis i ma go w 
zbiorze swoich ulubionych stron, tym wyższa będzie jego pozycja w wynikach 
wyszukiwania. Użytkownik może rekomendować strony, które uważa za wartościowe, dzieląc 
się swoimi odnośnikami ze znajomymi, może również korzystać z rekomendacji innych 
uczestników serwisu.  
 
W wyniku przeprowadzenia kampanii marketingowej, ilość zarejestrowanych użytkowników 
znacząco wzrosła. Z początkiem czerwca serwis posiadał 10 tys. zarejestrowanych 
użytkowników. Mimo znacznego wzrostu liczby zarejestrowanych użytkowników, Spółka 
przejawia niechęć do finansowania kolejnych kampanii reklamowych, bez których dynamika 
wzrostu zarejestrowanych użytkowników znacząco zmalała. ATM S.A. zdecydowane jest 
pozyskać partnera, z którym będzie kontynuować rozwój serwisu. W przypadku gdy ATM nie 
pozyska partnera, iloggo Sp. z o.o. może być sprzedana.  
 
Według ATM, rozwiązania technologiczne należące do spółki iloggo mogą być również 
wykorzystane do wsparcia sprzedaży w innych podmiotach grupy kapitałowej ATM S.A., jak 
np. do budowania serwisów tematycznych w zakresie usług telewizji interaktywnej lub 
oferowania treści cyfrowych.  
 
ATM Services Sp. z o.o.  
Spółka świadczy usługi kompleksowego outsourcingu komputerowych stanowisk pracy dla 
małych i średnich przedsiębiorstw. Funkcjonowanie spółki jest w dużej mierze oparte na 
partnerstwie z firmą Dell, która dostarcza sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, a 
także na współpracy z siecią ATMAN, należącą do ATM, udostępniającą infrastrukturę 
telekomunikacyjną. Działalność spółki opiera się na efektywnym modelu kosztowym, z wysoką 
standaryzacją oferowanych usług i możliwością ich taniego powielania w dowolnym miejscu, 
przy zachowaniu założonych parametrów ceny i jakości.  
 
Sukces ATM Services może oznaczać dla grupy ATM pojawienie się efektywnego kanału 
sprzedaży do segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, za pośrednictwem którego będzie 
można w przyszłości oferować także inne produkty.  

 
KLK Technologie Informatyczne Sp. z o.o.  
Spółka jest dostawcą zaawansowanych usług informatycznych i jednym z najdłużej 
działających integratorów systemów informatycznych w Polsce, obecnym w sektorze 
finansowym, energetycznym oraz MSP. Specjalizuje się w usługach doradczych, 
projektowych, wdrożeniowych i serwisowych w zakresie zaawansowanych systemów 
zasilania, sieci teletechnicznych i systemów komputerowych. Spółkę wyróżniają zwłaszcza 
unikalne kompetencje w zakresie projektowania systemów zasilania, stanowiących jeden z 
najistotniejszych elementów infrastruktury bezpieczeństwa, związany z wymogami tzw. 
Business Continuity Planning w instytucjach finansowych, czy u dużych operatorów 
telekomunikacyjnych. Oferty KLK oraz ATM są komplementarne i wzbogacają możliwości 
ofertowe obu firm. KLK prowadzi działalność na terenie całej Polski. Posiada oddziały w 
Katowicach, Poznaniu, Warszawie oraz Wrocławiu. 
 
W październiku 2006 roku ATM przejął od dotychczasowych udziałowców 78,74% udziałów w 
tej spółce za łączną kwotę 14,96 mln PLN. Zapłata nastąpiła w formie dwóch rat. Pierwsza 
rata, w łącznej wysokości 6,75 mln PLN, została zapłacona gotówką. W ramach drugiej raty 
zbywcy obejmą łącznie 68.602 akcji nowej emisji ATM serii G w trybie subskrypcji prywatnej, 
uchwalonej przez Zarząd w ramach kapitału docelowego w lutym br. Cena za jedną akcję 
ustalona została na 119,20 PLN, co jest średnią ceną akcji ATM z notowań w ciągu miesiąca 
poprzedzającego zawarcie powyższej umowy inwestycyjnej. Podwyższenie kapitału 
zakładowego spółki ATM zostało zarejestrowane przez Sąd w dniu 2 marca 2007 r. 
 
Sputnik Software Sp. z o.o.  
Sputnik Software zajmuje się produkcją oprogramowania oraz świadczeniem usług 
informatycznych dla sektora publicznego. Spółka zajmuje wiodącą pozycję na rynku rozwiązań 
softwarowych dla administracji samorządowej, do której kierowany jest pakiet oprogramowania 
z serii „nowoczesny urząd”. Spółka ma na swoim koncie również duże systemy informatyczne 
o zaawansowanej architekturze, takie jak ogólnopolski system zarządzania budżetami 
jednostek samorządu terytorialnego, zrealizowany dla Ministerstwa Finansów.  
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W tym roku niewielki wpływ „start-upów” na wyniki 
Z wyjątkiem firm KLK i Sputnik Software, pozostałe spółki zależne znajdują się w początkowej 
fazie rozwoju, stąd ich wpływ na tegoroczne wyniki finansowe będzie niewielki. Zarząd ATM 
spodziewa się, że w perspektywie 2-3 lat ich udział w wynikach skonsolidowanych istotnie się 
zwiększy.  
 
Możliwa sprzedaż udziałów lub licencji 
ATM rozwija działalność spółek zależnych na zasadzie swoistego inkubatora 
technologicznego, wspierającego ich rozwój finansowo i działalnością R&D. Spółka nie 
wyklucza sprzedaży części udziałów inwestorom branżowym, bądź finansowym w powyższych 
spółkach typu „start-up” i uzyskania z tego tytułu znacznych zysków. Możliwa jest również 
sprzedaż licencji bądź patentów w poszczególnych krajach. 
 
 

Perspektywy rozwoju 
   
Wzrost organiczny 
W kolejnych latach oczekujemy organicznego wzrostu przychodów na poziomie nieznacznie 
przekraczającym wzrost całego rynku informatycznego. Zwracamy natomiast uwagę na 
rosnącą konkurencję, co jest efektem dobrych perspektyw dla całego rynku informatycznego. 
 
Mocniejsze wejście w nowe segmenty rynku 
W 2007r. ATM zamierza mocniej skoncentrować się na następujących segmentach 
rynkowych: 
 

• Sektor usług medycznych 
 
Rosnący sektor prywatnej opieki zdrowotnej, a także planowane zmiany legislacyjne oraz 
zauważalny wzrost zainteresowania tym rynkiem instytucji finansowych, ubezpieczycieli i 
banków wpłynęły na podjęcie decyzji organizacyjnych mających na celu rozwój działalności 
ATM SA w tej dziedzinie. Zarząd Spółki powołał jednostkę biznesową działającą pod marką 
ATMED, odpowiedzialną za obsługę rynku usług medycznych. 
 
Eksperci rynku zdrowia w Polsce oczekują szybkiej i dynamicznej poprawy finansowania 
systemu opieki zdrowotnej – zarówno w części publicznej, jak i niepublicznej. Według 
miesięcznika Rynek Zdrowia (grudzień 2006 r.), wydatki Polaków na ochronę zdrowia 
ponoszone poza publicznym systemem ubezpieczeń, wyniosły w 2005 roku aż 20 mld PLN. 
Na wydatne powiększenie skali tego sektora wpłyną prywatne ubezpieczenia zdrowotne.  
Elementem wnoszącym istotny wkład w skokową poprawę finansowania rynku zdrowia w 
najbliższych latach będzie dofinansowanie z Unii Europejskiej. W latach 2007-2013 do Polski 
będzie płyną ogromny strumień pieniędzy europejskich w ramach tzw. funduszy strukturalnych 
(67 mld EUR). Dodatkowe pieniądze przeznaczone są na priorytetowy program Komisji 
Europejskiej o nazwie e-Health, którego celem jest wykorzystanie technologii 
teleinformatycznych do stworzenia efektywnego i wrażliwego na potrzeby mieszkańców 
Europy systemu ochrony zdrowia. 
 
Do największych zaplanowanych na najbliższe lata przedsięwzięć w naszym kraju należy 
budowa ogólnopolskich systemów informatycznych: Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia 
(OSOZ), System Rozliczeń z NFZ, Rejestr Usług Medycznych (RUM). W te projekty 
zaangażowały się już duże firmy i ATM nie zamierza z nimi konkurować. Zarząd upatruje 
szczególne szanse w dziedzinie nowoczesnej diagnostyki obrazowej, telemedycynie, 
systemach EPR (Electronic Patient Record) oraz bezpiecznym przechowaniu i udostępnianiu 
danych. Spółka wchodzi w ten segment rynku z własnym produktem ATM SAT (System 
Archiwum Teleradiologicznego). Bazując na koncepcji archiwum filmów wideo, stworzonej dla 
mediów, rozwinięto ten projekt dla potrzeb archiwizowania obrazów w formacie DICOM, 
generowanych przez nowoczesne cyfrowe urządzenia diagnostyczne (rentgen, CT, NMR, 
PET). Projekt stworzenia archiwum teleradiologicznego uzyskał dofinansowanie Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Usługami ATM SAT zainteresowanych jest kilka prywatnych 
instytucji medycznych. 
 
ATM jest partnerem Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego w projekcie CTM-HeartNet, którego celem jest zbudowanie ogólnopolskiej sieci 
centrów telemedycznych w dziedzinie prewencji i zwalczania chorób układu krążenia. Program 
CTM-HeartNet został wpisany na listę projektów kluczowych, przewidzianych do realizacji w 
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 
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• Sektor administracji publicznej 
 
Spółka zamierza zintensyfikować swoje działania w sektorze administracji publicznej. Temu 
celowi ma służyć planowana inwestycja w spółkę Sputnik Software, której podstawowa 
działalność polega na tworzeniu, wdrażaniu i obsłudze technicznej systemów oprogramowania 
wspierającego pracę urzędów. Prowadzony przez firmę Sputnik program „Nowoczesna 
Gmina”, oparty o ideę dostosowania jednostek administracyjnych do standardów XXI wieku, 
jest koncepcją współdziałania wielu elementów, która przekłada się na podniesienie zakresu i 
jakości świadczonych przez urzędy usług dla mieszkańców i firm. 
Ponadto w oparciu o produkty i kompetencje własne i pozostałych spółek grupy kapitałowej, 
ATM zamierza oferować jednostkom administracji kompletny pakiet rozwiązań, w tym: 
 

• oprogramowanie wspomagające pracę urzędu – Sputnik; 
• rozwiązania dla podpisu elektronicznego – ATM i Sputnik; 
• usługi związane z budową rozwiązań internetowych (e-administracja, BIP) – ATM i 

Sputnik; 
• sieci lokalne, dostawy i obsługa techniczna sprzętu – KLK, ATM Services; 
• sieci rozległe, usługi telekomunikacyjne, centra danych – ATM (pod marką ATMAN); 
• usługi outsourcingowe – ATM Services. 

 
• Sektor małych i średnich przedsiębiorstw  

 
Dotychczas oferta spółki skoncentrowana była głównie do dużych podmiotów. Z uwagi na 
rosnące znaczenie tego sektora, Zarząd ATM SA zdecydował, iż należy skierować część 
oferty do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które w najbliższych latach będą 
dynamicznie zwiększały swoje zapotrzebowanie na usługi telekomunikacyjne i informatyczne. 
W ramach wypracowanego pakietu rozwiązań spółka zamierza oferować tej grupie: 

 
• nowoczesne usługi telekomunikacyjne ATMAN; 
• efektywny outsourcing komputerowych stanowisk pracy (ATM Services); 
• dedykowane rozwiązania oparte na współpracy z partnerami: 

o komputery – Dell, 
o podstawowe pakiety oprogramowania – Microsoft, 
o rozwiązania sieciowe – Cisco, 

• współpraca z dostawcami aplikacji biznesowych. 
 
Wzrost przez innowacje 
Perspektywy rozwoju spółki w tym segmencie są znacznie bardziej interesujące, ale 
jednocześnie obarczone dużo wyższym ryzykiem. Innowacyjne projekty, które obecnie ATM 
posiada w swoim portfelu, w przypadku pozytywnego przyjęcia nowej technologii mogą w 
istotny sposób powiększyć obecne wyniki spółki. Warto pamiętać, że perspektywy i skala ich 
rozwoju zależą od wielu zewnętrznych czynników niezależnych od spółki, takich jak tempo 
przyjmowania nowych usług przez użytkowników, czy też czas, w jakim konkurenci będą w 
stanie niwelować skutki wyprzedzenia technologicznego, którym obecnie dysponuje ATM. 
Według nas, szanse szybkiego rozwoju, w stosunkowo krótkim okresie, mają następujące 
projekty: 
 

• mPay - system płatności mobilnych, 
• ATM InternetTV - telewizja interaktywna, 
• ATM Services - kompleksowy outsourcing stanowiska pracy. 
 

Strategiczne alianse z globalnymi firmami 
Pod koniec ubiegłego roku ATM podpisała umowy o współpracy ze światowymi potentatami w 
branży IT: Cisco Systems, Dell oraz Microsoft. Umowa z firmą Dell dotyczy współpracy (m.in. 
dostawy komputerów) przy projekcie outsourcingu stanowiska pracy prowadzonym przez ATM 
Services. Współpraca z pozostałymi firmami dotyczy m.in. wspólnych badań nad nowymi 
produktami (m.in. urządzenie do transmisji sygnału internetowego na ekran TV), 
umożliwiającymi m.in. dostawę treści multimedialnych do klientów indywidualnych. O ile nie 
oczekujemy z tego tytułu istotnego przełożenia na wyniki ATM w krótkim terminie, o tyle 
świadczy to o mocnej pozycji ATM na rynku nowoczesnych rozwiązań informatyczno-
telekomunikacyjnych oraz posiadanym know-how, który jest doceniany przez światowych 
gigantów z branży ICT. 
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Czynniki ryzyka 
   
Wyodrębniliśmy kilka czynników ryzyka, które mogą mieć negatywny wpływ na działalność i 
przyszłe wyniki spółki. Naszym zdaniem, najważniejsze z nich to: 
 

• Ryzyko związane z rozwojem spółek zależnych - na skonsolidowane wyniki 
finansowe Grupy ATM w przyszłości mogą wpływać wyniki finansowe spółek 
zależnych, takich jak mPay, Cineman, rec-order oraz innych spółek należących do 
grupy kapitałowej ATM. Biorąc pod uwagę, iż te spółki dopiero rozpoczynają 
działalność na tworzących się rynkach, bardzo trudno jest oszacować przyszłe wyniki 
oraz ocenić perspektywy w nadchodzących latach. Istnieje ryzyko, że ze względu na 
cenę, bądź na stopień zaawansowania technicznego, część rozwiązań może nie 
znaleźć nabywców wśród docelowej grupy klientów. Brak realizacji planów sprzedaży 
nowych rozwiązań może obniżyć rentowność działalności Spółki. Zwracamy uwagę, 
że stała kontrola procesów inwestycyjnych oraz dogłębna analiza rynku znacząco 
zmniejszają ryzyko związane z rozwojem spółek zależnych. 

 
• Ryzyko związane z możliwością uzyskania zysku ze sprzedaży posiadanych aktywów 

- w latach 2005 i 2006 duży wpływ na wyniki finansowe ATM miała sprzedaż części 
aktywów, a następnie leasing zwrotny tychże aktywów. Zysk z ich sprzedaży wpłynął 
pozytywnie na wynik operacyjny oraz na wynik netto tych okresów. Spółka deklaruje, 
iż sytuacja ta nie miała charakteru jednorazowego i w zależności od warunków 
rynkowych, planuje także w przyszłości sprzedaż posiadanych i/lub wytwarzanych 
przez siebie aktywów. Istnieje natomiast ryzyko, że przy próbie sprzedaży aktywów w 
danym okresie sprawozdawczym, Spółka nie uzyska wystarczająco 
satysfakcjonującej ceny. Może wówczas nastąpić przesunięcie sprzedaży niektórych 
aktywów na kolejne okresy sprawozdawcze.  

 
• Ryzyko zmiany warunków umownych dzierżawy kanalizacji teletechnicznej od 

Telekomunikacji Polskiej SA. Do prowadzenia działalności spółka wykorzystuje, na 
podstawie umów dzierżawy, kanalizację teletechniczną należącą do Telekomunikacji 
Polskiej SA. Zmiana dotychczasowych warunków umownych mogłaby wpłynąć na 
podwyższenie kosztów związanych z użytkowaniem tejże kanalizacji. 
Zabezpieczeniem jest możliwość renegocjowania przez ATM umów ze swoimi 
klientami w przypadku zmiany umowy przez Telekomunikację Polską, a także 
możliwość przeorganizowania swojej sieci, tak aby opierała się na alternatywnych 
łączach i technologiach. Ponadto, przepisy prawa w odniesieniu do operatora 
dominującego, a za taki została uznana Telekomunikacja Polska, uniemożliwiają 
podwyższenie przez niego cen w sposób odbiegający od reguł rynkowych.  

 
 

Finanse spółki 
 
 

Akcjonariat i nowa emisja 
 
Obecna struktura 
Kapitał zakładowy spółki ATM SA dzieli się na 3.295.642 akcji serii A-G, o wartości nominalnej 
7,6 PLN. Powyższa liczba zawiera już emisję serii G w ramach subskrypcji prywatnej dla 
udziałowców firmy KLK Technologie Informatyczne (68,6 tys. akcji). Obecna struktura 
akcjonariatu prezentuje się następująco: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATM 

2 lipca 2007 35

BRE Bank Securities 
 

 

Obecna struktura akcjonariatu 
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Źródło: Spółka, stan posiadania na 27.01.2007 
 
Obecna oferta publiczna dotyczy emisji do 1.204.358 nowych akcji serii H z prawem poboru. 
22 listopada 2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki podjęło uchwałę nr 5/2006 w 
sprawie zmiany Statutu spółki i upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego 
ATM SA w ramach kapitału docelowego. Akcje serii A-H uczestniczą w dywidendzie 
wypłacanej z zysku za rok 2006. Ze względu na brak środków finansowych, najwięksi 
inwestorzy indywidualni nie planują skorzystać z prawa poboru i zwiększać zaangażowania w 
kapitale zakładowym ATM S.A. Zakładając, że objęte zostaną wszystkie oferowane akcje, 
struktura akcjonariatu po SPO kształtować się będzie następująco.  
 
 
Docelowa struktura akcjonariatu 
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Źródło: Spółka, DI BRE Banku SA 
 
Cele emisji 
Spółka planuje przeznaczyć środki z emisji na następujące cele: 
 

1. zakup mniejszościowego udziału holenderskiego operatora telekomunikacyjnego Linx 
Telecommunications – ok. 16,5 mln EUR; 

2. budowa radiowej infrastruktury dostępowej dla małych i średnich przedsiębiorstw – 
ok. 40 mln PLN; 

3. rozbudowa szerokopasmowej infrastruktury światłowodowej – ok. 55 mln PLN; 
4. nakłady inwestycyjne na nowe platformy produktowe: mPay, Cineman, POS-TV – ok. 

30 mln PLN; 
5. spłata kredytu na zakup udziałów KLK – 6,7 mln PLN. 
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Ad1 - inwestycja w mniejszościowy pakiet Linx Telecommunications 
Operator działa w formie spółki założonej kilka lat temu. Jest obecnie w fazie intensywnego 
inwestowania w budowę infrastruktury – łączy, głównie światłowodowych, punktów styku z 
innymi operatorami działającymi w regionie, powierzchni kolokacyjnej i centrów zarządzania 
usługami. Linx posiada kabel podmorski na trasie Sztokholm – Talin – granica fińsko-rosyjska 
o długości około 600 km (24 pary światłowodów). Ponadto Linx dzierżawi światłowody na 
trasie Sztokholm – Helsinki – granica fińsko-rosyjska o długości około 800 km. Po objęciu akcji 
Linx przez ATM, kapitał zakładowy Linx Telecommunications będzie wynosił 55 mln EUR - 30 
mln EUR – około 38 mln EUR wniesione w gotówce przez dotychczasowych akcjonariuszy 
oraz 16,5 mln EUR wniesionych w gotówce przez ATM.  
 
Akcje stanowiące ponad 50% kapitału zakładowego Linx Telecommunications są własnością 
spółek kontrolowanych przez holenderski holding Koop. Po podwyższeniu kapitału 
zakładowego oraz po objęciu akcji nowej emisji przez ATM, spółki kontrolowane przez Koop 
będą posiadały akcje stanowiące łącznie około 45% kapitału zakładowego Linx 
Telecommunications. Zgodnie z podpisaną umową inwestycyjną, ATM obejmie 22% 
podwyższonego kapitału zakładowego Linx. Objęcie akcji przez ATM nastąpi nie później niż 31 
sierpnia 2007 roku.  
 
Intencją ATM oraz Linx Telecommunications jest zwiększenie zaangażowania ATM w kapitale 
zakładowym Linx. Nabycie akcji Linx przez ATM, bądź wymiana akcji ATM na akcje Linx ma 
nastąpić w przeciągu najbliższych trzech lat. W efekcie udział ATM w ogólnej liczbie głosów na 
WZA holenderskiego operatora ma przekroczyć próg 50%. 
 
Kapitał wniesiony do spółki przez jej akcjonariuszy pozwala na szybkie osiągnięcie założonej 
skali działalności przez utrzymanie wysokiego tempa rozwoju infrastruktury w początkowym 
okresie. W 2006 roku Linx Telecommunications osiągnął przychody ze sprzedaży na poziomie 
10 mln EUR. Plan na 2007 rok zakłada osiągniecie przez Linx przychodów ze sprzedaży w 
wysokości 20 mln EUR oraz zysku EBITDA na poziomie 2 mln EUR.  
 
Przychody ze sprzedaży Linx Telecommunications BV 
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Źródło: Spółka 
 
Wejście operatora na rynek polski oraz nawiązanie współpracy z ATM na poziomie 
operacyjnym – w dziedzinie usług transmisji danych, kolokacji oraz podobnych usług, już 
świadczonych przez operatora na innych rynkach – to synergie osiągalne natychmiastowo. 
Istotnym, dodatkowym elementem skłaniającym strony do podjęcia współpracy jest wspólne 
przekonanie co do wysokiej wartości nowatorskiego podejścia do usług teleinformatycznych, 
stosowanego w działalności ATM SA. Połączenie kompetencji w dziedzinie telekomunikacji, 
integracji systemów teleinformatycznych oraz wytwarzania oprogramowania stwarza pole do 
rozszerzenia portfela usług oferowanych klientom i wykorzystania synergii między nimi (cross-
selling). Emitent zamierza wykorzystać pozycję i kontakty operatora na rynkach innych krajów 
regionu do zaoferowania na tych rynkach kompletnego portfolio swoich usług. Głównymi 
kierunkami rozwoju w tym zakresie będą usługi ściśle powiązane z telekomunikacją – sieciowa 
dystrybucja treści multimedialnych (w tym wideo na żądanie), płatności mobilne oraz usługi 
informatyczne na żądanie, a szczególnie zaawansowany hosting (w tym udostępnianie 
kompletnych platform technologicznych do obsługi usług biznesowych). 
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Spółka szacuje, że w ciągu najbliższych lat, dzięki kapitałowemu i technologicznemu wsparciu 
przez ATM, może osiągnąć roczne przychody rzędu 100 mln EUR przy rentowności brutto 
bliskiej 10%.  
 
Ad2 - inwestycja w pozyskanie sieci dostępowej umożliwiającej dotarcie do 
klientów z segmentu MSP 
Drugi z celów inwestycyjnych to budowa infrastruktury, dającej dostęp do nowego segmentu 
rynku: małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego. Zakładane 
tempo przyrostu liczby klientów dotyczy pozyskania ponad 5 tys. klientów do końca roku 2008 i 
niemal podwojenie tej liczby do końca roku 2009. Plan inwestycyjny zakłada zapewnienie 
wysokiego stopnia pokrycia obszaru Polski siecią dostępową, co wiąże się z koniecznością 
zastosowania sieci hybrydowej, opartej na różnorodnych technologiach telekomunikacyjnych, 
dostosowanych do warunków technicznych i perspektyw biznesowych konkretnych klientów i 
konkretnych obszarów geograficznych. Jako dwie podstawowe technologie wskazano 
radiodostęp (głównie tzw. punkt-wielopunkt), oraz technologię DSL, opartą na wykorzystaniu 
usługi BSA (Bitstream Access), świadczonej przez TP SA. Jako opcję zmierzającą do 
obniżenia kosztów eksploatacji sieci radiowej, przy stosunkowo nieznacznie zwiększonych 
nakładach inwestycyjnych w początkowym okresie, przyjęto metodę pozyskiwania lub 
budowania własnych masztów służących do montowania anten systemu transmisyjnego. 
 
Wyniki finansowe oszacowane przez spółkę na podstawie przedstawionych powyżej założeń 
wskazują na możliwość wypracowania docelowych przychodów z omawianej inwestycji na 
poziomie 42 mln zł oraz zysku brutto rzędu 6 mln zł. 
 
Ad3 - rozbudowa szerokopasmowej infrastruktury światłowodowej 
Rozbudowa sieci światłowodowej składać się będzie z dwóch części. Po pierwsze, rozbudowa 
sieci warszawskiej oraz budowa nowych sieci w innych miastach (m.in. Katowice, Kraków, 
Poznań, Trójmiasto). Druga część to modernizacja i budowa nowych węzłów dostępowych, co 
pozwoli na zwiększenie przepustowości sieci z obecnych 1Gb/s do 10Gb/s. Jest to istotne z 
perspektywy oferowania dodatkowych usług spółki np. treści multimedialnych (video na 
życzenie, itp.). 
 
Ad4 - nakłady inwestycyjne na nowe platformy produktowe 
W tym punkcie wydatki dotyczą m.in. inwestycji w centrum rozliczeniowe dla spółki mPay czy 
inwestycji w zestawy do transmisji reklamowych w punktach sprzedaży (POS TV). Cała 
planowana kwota 30 mln PLN nie została jeszcze dokładnie podzielona na poszczególne 
projekty. Będzie to odbywało się w trakcie rozwoju poszczególnych projektów i ich 
zapotrzebowania na kapitał. 
 
Harmonogram emisji 
2 lipca 2007 roku Publikacja prospektu emisyjnego w formie trzech dokumentów 
do 10 lipca 2007 roku Ustalenie Ceny Emisyjnej / Ostatecznej liczby Akcji Oferowanych 
16 lipca 2007 roku Dzień ustalenia Prawa Poboru 
17-20 lipca 2007 roku Notowanie Praw Poboru na GPW 

17-25 lipca 2007 roku 
Przyjmowanie Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych na 
Akcje Oferowane 

2 sierpnia 2007 roku Przyjmowanie zapisów na akcje, które nie zostały objęte w Zapisach 
Podstawowych i Dodatkowych 

do 3 lipca 2007 roku Planowany termin przydziału Akcji Oferowanych 
Źródło: Spółka 
 
 

Przychody 
   
Dynamiczny rozwój 
Okres 2003-2006  to dynamiczny (+76%) wzrost przychodów spółki, z 72,8 mln PLN w 2003 r. 
do 127,8 mln PLN w 2006 r. Struktura przychodów w tym okresie była dosyć stabilna, w 2003 
roku ponad 86% całkowitych przychodów pochodziło z integracji systemów i usług 
telekomunikacyjnych, identyczny udział te dwie grupy wygenerowały w ubiegłym roku. 
Oczekujemy, że w kolejnych latach udział powyższych grup będzie malał kosztem pozostałych 
trzech grup usług (usługi bezpieczeństwa, aplikacje, usługi multimedialne). Wciąż jednak 
udział usług integracyjnych i telekomunikacyjnych będzie dominujący. Przypominamy 
natomiast, że w większości zleceń ATM łączy kompetencje integratora systemowego, 
operatora telekomunikacyjnego i producenta oprogramowania, co jest podstawową przewagą 
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konkurencyjną spółki. Z tego względu, sprzedaż usług integracyjnych i telekomunikacyjnych 
często jest ze sobą ściśle powiązana. 
 
 

Przychody spółki w podziale na grupy usług  
Grupy produktów i usług 2003 2004 2005 2006
zintegrowane systemy infrastruktury teleinformatycznej 33,6 49,4 60,3 56,9
telekomunikacja i usługi dodane 29,3 40,2 45,1 53,5
rozwiązania i usługi dla bezpieczeństwa biznesu 2,6 2,7 5,5 9,7
rozwiązania aplikacyjne 7,3 2,8 5,8 6,8
rozwiązania i usługi multimedialne 0,0 2,6 2,8 0,9
SUMA 72,8 97,8 119,6 127,8
Źródło: Spółka 

 
Struktura przychodów ATM SA w 2003 r. i 2006 r. 

Źródło: Spółka 
 
Sektor telekomunikacyjny – największy klient 
Największą część przychodów, ATM realizuje u klientów z sektora telekomunikacyjnego (w 
tym telewizji kablowych). W 2005 roku sprzedaż do tego sektora stanowiła ponad 41% 
całkowitych przychodów, natomiast w 2006 r. było to 53%. Drugi pod względem wielkości 
przychodów jest liczony łącznie sektor przemysłowo-handlowo-usługowy (ok. 19% udział w 
2006 r.). W stosunku do poprzednich lat zmniejszył się udział branży finansowej (ok. 12% w 
2006 r.). W kolejnych latach oczekujemy malejącego udziału sektora telekomunikacyjnego 
kosztem sektora publicznego, MSP i zdrowia, na które w kolejnych latach ATM chce zwrócić 
większą uwagę. Zwracamy uwagę, że w poszczególnych kwartałach udział danego klienta w 
przychodach ATM może znacznie różnić się od średniego poziomu, np. ze względu na 
zbieżność w czasie realizacji kilku jednostkowych zamówień o znacznej wartości. W dłuższym 
okresie jednak poziom ulega wyrównaniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2003

integracja 
sy stemów

46%

rozwiązania 
aplikacy jne

10%
us ługi  

bezpieczeństwa 
4%

telekomunikacja
40%

us ługi 
multimedialne

0%

2006

rozwiązania 
aplikacy jne

3%
 us ługi 

bezpieczeństwa 
8%

us ługi 
multimedialne

1%

integracja 
sy stemów

44%telekomunikacja
42%



ATM 

2 lipca 2007 39

BRE Bank Securities 
 

 

Struktura przychodów ATM w podziale na klientów 
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Źródło: Spółka 
 
Tradycyjna sezonowość 
Tradycyjnie już, podobnie jak w przypadku większości firm informatycznych, czwarty kwartał 
jest najlepszym okresem dla spółki. W ubiegłych latach sprzedaż w 4Q stanowiła 32-36% 
całych rocznych przychodów. Oczekujemy, że w kolejnych latach, dzięki rosnącemu udziałowi 
stałych, długoterminowych zleceń, sezonowość wyników będzie malała, wciąż jednak 
końcówka roku będzie dominować. 
 
Sezonowość przychodów ATM w 2004-2006 
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Źródło: Spółka 
 
 

Marże 
   
Stabilny wzrost marży EBITDA 
Od kilkunastu kwartałów widać tendencję spadku marży brutto na sprzedaży, z ponad 40% w 
3Q03 do ok. 33% w 3Q06. Wynika to z jednej strony z rosnącego udziału towarów w strukturze 
sprzedaży, a z drugiej z ogólnego trendu pewnej standaryzacji rozwiązań i rosnącej 
konkurencji, co przekłada się na spadek realizowanych marż. Nie jest to naszym zdaniem 
zjawisko niepokojące, gdyż spółka prowadzi ścisłą kontrolę kosztów, co sprawia, że na 
poziomie EBITDA, czterokwartalna, krocząca marża poprawiła się z 9% w 1Q05 do 16% w 
4Q06. Zwracamy uwagę, że jest to marża skorygowana o wydarzenia jednorazowe (sprzedaż 
nieruchomości w 4Q05). Rzeczywista rentowność EBITDA (czterokwartalna, krocząca) 
wyniosła w 4Q06 31%.  
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Zmiana sposobu prezentacji kosztów 
W sprawozdaniu finansowym za 2005 rok wprowadzona została zmiana przyporządkowania 
części kosztów ogólnego zarządu do kosztów wytworzenia sprzedanych produktów. Zmiana ta 
nie wynikała ze zmiany sposobu prowadzenia działalności przez spółkę, ale ze zmiany firmy 
badającej sprawozdanie finansowe. Zgodnie z opinią aktualnego audytora, dwa rodzaje 
kosztów: wynagrodzenia osób zatrudnionych w spółce na stanowiskach inżynierskich oraz 
amortyzacja sieci telekomunikacyjnej (łącznie w 2004 r. 9,7 mln PLN, a w 2005 r. 12 mln PLN), 
zostały przeniesione z kosztów ogólnego zarządu do kosztów wytworzenia produktów. 
 
O ile powyższa zmiana nie ma wpływu na wyniki spółki, o tyle utrudnia nieco analizę jej 
wyników kwartalnych. Mianowicie dane roczne są skorygowane, a dane kwartalne, poza 
wynikami za 3-4Q06 i 3-4Q05, są nieskorygowane. To sprawia, że do poziomu zysku ze 
sprzedaży dane roczne i kwartalne nie są w pełni porównywalne. W związku z tym, 
rezygnujemy z kwartalnego zaprezentowania marży brutto na sprzedaży, a zamiast niej 
prezentujemy marżę na sprzedaży. Znaczny wzrost marży EBITDA w 4Q05 i 4Q06 to efekt 
zaksięgowania w tym okresie zysku ze sprzedaży nieruchomości (4Q05) i części sieci 
światłowodowej (4Q06). 
 
Marża netto na sprzedaży i marża EBITDA  (czterokwartalna, krocząca) 
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Źródło: Spółka, DI BRE Banku 
 
Sprzedaż nieruchomości w 4Q05 poprawiła rentowność 
Na poziomie netto, rentowność wzrosła w 4Q05 do 16%, co jest efektem zaksięgowania w tym 
kwartale sprzedaży nieruchomości (opisywanej w dalszej części raportu). Również w 4Q06 
ATM przeprowadził podobną transakcję (sprzedaż i wzięcie w leasing zwrotny części sieci 
światłowodowej), co istotnie poprawiło wyniki 4Q06. Korygując rzeczywiste wyniki o powyższe 
wydarzenia (tak aby zaprezentować rentowność podstawowej działalności spółki), marża netto 
od ponad 2 lat utrzymuje się na poziomie 5-7%. Zaznaczamy natomiast, że również w 
kolejnych latach ATM zamierza generować dużą część wyniku na pozostałej działalności 
operacyjnej.  
 
Marża netto skorygowana* i rzeczywista 
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Źródło: Spółka, * - marża skorygowana o sprzedaż nieruchomości w 4Q05 oraz sprzedaż części sieci światłowodowej w 
4Q06 
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Inwestycje 

   
Inwestycje rzeczowe 
Większość obecnych wydatków inwestycyjnych spółki dotyczy rozbudowy sieci 
telekomunikacyjnej ATMAN. W ubiegłym roku ATM przeznaczył na inwestycje rzeczowe 17,1 
mln PLN, w tym prawie 9 mln PLN na budowę sieci ATMAN. Dotychczasowy koszt budowy 
sieci światłowodowej spółka szacuje na ok. 52 mln PLN. W latach 2007-2008 ATM planuje 
przeznaczyć ok. 125 mln PLN na inwestycje, z czego około 95 mln PLN na rozbudowę 
infrastruktury służącej do świadczenia usług telekomunikacyjnych, włączając w to: 
 
 

• rozbudowanie sieci światłowodów (ok. 20 mln PLN), 
• modernizację i zwiększenie wydajności urządzeń transmisyjnych (ok. 35 mln PLN),  
• budowę telekomunikacyjnej infrastruktury dostępowej dla małych i średnich 

przedsiębiorstw oraz jednostek administracji w oparciu o technologie radiowe i 
wykorzystanie łączy zestawianych w ramach umowy ramowej z TP SA, tak zwanej 
umowy BSA (bitstream access). Inwestycja pozwoli na szybkie uzyskanie dostępu do 
strategicznego segmentu rynku bez bardzo kosztownego procesu akwizycji innych 
podmiotów (ok. 40 mln PLN). 

 
Pozostałe 30 mln PLN przeznaczone zostanie na rozwój nowych produktów we współpracy 
ATM ze spółkami zależnymi. Rozwój nowych produktów obejmie między innymi system 
płatności mobilnych (mPay), cyfrową dystrybucję treści typu wideo na żądanie (Cineman) oraz 
telewizję reklamową w punktach sprzedaży (PoS TV). 
 
Inwestycje kapitałowe 
W strategii spółki inwestycje kapitałowe zajmują istotne miejsce. ATM prowadzi 
zaawansowane rozmowy zmierzające do nabycia pakietów kontrolnych w spółkach z sektora 
telekomunikacyjnego i informatycznego. Inwestycje kapitałowe są zgodne ze strategią 
działania ATM, zmierzającą do nabywania pakietów kontrolnych w spółkach, które 
uzupełniałyby jego ofertę o nowe komplementarne produkty i usługi lub też w podmiotach, 
które działają w lukratywnych niszach rynkowych. Dotychczasowe akwizycje obejmują kupno 
większościowych udziałów w krajowych spółkach informatycznych: KLK Technologie 
Informatyczne oraz Sputnik Software.  
 
Spółka rozważa objęcie mniejszościowego pakietu udziałów nowej emisji międzynarodowego 
operatora telekomunikacyjnego Linx Telecommunications BV, prowadzącego działalność 
głównie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Wielkość inwestycji wyniesie 16,5 mln EUR 
i będzie stanowiła wstęp do dalszego zaangażowania kapitałowego, włącznie z możliwością 
objęcia w przyszłości (za ok. 4 lata) udziału większościowego. Poprzez tą inwestycję spółka 
chce osiągnąć znaczącą pozycję w świadczeniu usług hurtowej transmisji danych w tym 
regionie Europy i stworzyć operatora telekomunikacyjnego nowej generacji o znaczeniu 
międzynarodowym. 
 

Planowane inwestycje kapitałowe ATM SA 

Grupy produktów i usług Sektor 

Szacunkowy 
termin zawarcia 
transakcji 

Wartość 
inwestycji 

Prawdopodobieństwo 
dojścia transakcji  
do skutku 

Linx Telecommunications telekomunikacja 3Q07 16,5 mln EUR 
Uzależnione od sukcesu 
SPO 

Źródło: Spółka 
 
 

Polityka dywidendowa 
   
Zgodnie z informacją podaną w raporcie bieżącym nr 25/2006 z 8 czerwca 2006 roku, Zarząd 
ATM SA przyjął nową politykę dywidendy. Według Zarządu spółki, akcjonariusze ATM SA, 
poza korzyściami wynikającymi ze wzrostu wartości giełdowej, powinni mieć pewność, że 
niezależnie od koniunktury giełdowej, ich inwestycja w akcje spółki jest inwestycją bezpieczną i 
korzystną w porównaniu z innymi metodami inwestowania.  
 
Zarząd uważa, że spółka powinna wypłacać akcjonariuszom dywidendę większą niż odsetki 
uzyskane z lokat pieniężnych. Postanawia zatem, że będzie starał się tak prowadzić 
działalność Spółki, aby była możliwa coroczna wypłata dywidendy nie mniejszej niż stopa 
procentowa EURIBOR dla rocznych depozytów w EUR, powiększona o 0,5%, obliczona od 
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aktualnej wartości rynkowej Spółki. Wartość rynkowa spółki będzie obliczana jako średnia 
arytmetyczna kursów zamknięcia z notowań akcji na GPW w ostatnim miesiącu roku 
obrotowego. Stopa procentowa EURIBOR zostanie pobrana dla ostatniego notowania w 
ostatnim dniu roku obrotowego. 
 
Zarząd ATM S.A. będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu spółki uchwalanie wypłaty 
dywidendy po każdym zakończonym roku obrotowym w wysokości określonej powyżej. 
 
Tym samym Zarząd spółki uważa, ze prawo akcjonariuszy do otrzymania dywidendy powinno 
być rozpatrywane niezależnie od zapotrzebowania spółki na kapitał niezbędny do dalszego 
szybkiego rozwoju, finansowania długoterminowych inwestycji czy przejmowania innych 
podmiotów. Dywidenda przysługuje akcjonariuszom, którzy już zaufali spółce i powierzyli jej 
swoje środki. Oferty podwyższenia kapitału kierowane będą do nowych inwestorów lub 
inwestorów planujących zwiększenie swojego kapitałowego zaangażowania w spółce, którzy 
widzą w takiej inwestycji możliwość uzyskania dużych korzyści w przyszłości.  
 
 

Czynniki dodatkowe 
   
W latach 2005-2006 ATM SA zawarł dwie umowy sprzedaży środków trwałych (nieruchomość 
przy ul. Grochowskiej i część sieci światłowodowej w Warszawie). Transakcje te nie są 
postrzegane przez ATM SA jako zdarzenia nietypowe, gdyż spółka planuje również w 
następnych okresach sprawozdawczych osiągać zyski z przychodów kwalifikowanych jako 
pozostałe przychody operacyjne. Poniżej opisujemy dokładnie transakcje sprzedaży i leasingu 
zwrotnego tych środków trwałych. 
 
Sprzedaż nieruchomości  
21 grudnia 2005 r. spółka zawarła z Fortis Lease Polska Sp. z o.o. umowę sprzedaży prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności budynków położonych w 
Warszawie na tych nieruchomościach, przy ul. Grochowskiej 21a oraz ul. Jubilerskiej. Zgoda 
na dokonanie transakcji została wyrażona przez WZA spółki w uchwale nr 10/2005 z dnia 16 
grudnia 20005 r. Cena netto przedmiotu transakcji została ustalona na 40,5 mln PLN. W 
momencie zawierania transakcji wartość ewidencyjna zbytej nieruchomości wynosiła 27,02 
mln PLN. Różnicę pomiędzy wartością księgową a ceną transakcyjną odniesiono w pozostałe 
przychody operacyjne spółki w 2005 r. 

 
Leasing nieruchomości  
W związku z zawarciem powyższej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości oraz prawa własności budynków położonych na nieruchomościach, ATM SA 
oraz Fortis Lease Polska Sp. z o.o. zawarły 21 grudnia 2005 r. umowę leasingu tych 
nieruchomości. Umowa leasingu została zawarta na okres 180 miesięcy. Wartość początkowa 
przedmiotu leasingu wynosi dla gruntu 1,05 mln EUR oraz 9,6 mln EUR dla budynków.  
 
Wysokość miesięcznych rat leasingowych wynosi 66,87 tys. EUR. Raty wyliczane są metodą 
annuitetową w oparciu o wewnętrzną stopę zwrotu (IRR) równą w skali roku stawce bazowej 
powiększonej o marżę ponad stawkę bazową, w odniesieniu do wartości przedmiotu leasingu 
wyrażonej w walucie umowy. Wartość końcowa przedmiotu leasingu została ustalona na 5,57 
mln EUR. 
 
Umowa sprzedaży części sieci światłowodowej 
28 grudnia 2006 r. spółka ATM SA zawarła z ATM Przedsiębiorstwo Produkcyjne (PP) Sp. z 
o.o. umowę sprzedaży wydzielonej część sieci światłowodowej, składającej się z kabli 
światłowodowych wraz z pasywnymi urządzeniami przyłączeniowymi. Transakcja objęła 11,8% 
sieci teleinformatycznej ATMAN położonej na terenie Warszawy. W wyniku zawarcia umowy 
własność przedmiotowej infrastruktury została przeniesiona na ATM PP Sp. z o.o. W wyniku 
sprzedaży spółka ATM SA uzyskała 21,9 mln PLN przychodów ze sprzedaży, 
zakwalifikowanych do pozostałych przychodów operacyjnych, 19,7 mln PLN zysku brutto i 15,9 
mln PLN zysku netto. 
 
ATM PP Sp. z o.o., to spółka zajmująca się działalnością projektową i produkcyjną w zakresie 
specjalistycznego sprzętu elektronicznego, a także działalnością inwestycyjną w zakresie 
infrastruktury. Spółka kupująca jest powiązana osobowo z ATM SA: dwóch z czterech jej 
udziałowców i członków zarządu to osoby zarządzające w ATM S.A.: Wiceprezes Zarządu 
Tadeusz Czichon i Prokurent Dariusz Kiełkowski. W związku z tym powiązaniem, obie strony 
umowy dołożyły szczególnej staranności, aby transakcja została zawarta zgodnie z warunkami 
rynkowymi. 
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Umowa dzierżawy sieci światłowodowej 
W związku z powyższą umową sprzedaży części sieci światłowodowej z ATM PP Sp. z o.o., 
spółki zawarły w tym samym dniu umowę, której przedmiotem jest dzierżawa opisywanej 
powyżej infrastruktury.  
 
Umowa dzierżawy została zawarta na okres 4 lat. Po okresie 4 lat od zawarcia niniejszej 
umowy, ATM SA posiada opcję odkupu dzierżawionej części sieci teleinformatycznej za cenę 
równą cenie zakupu infrastruktury przez ATM PP, pomniejszoną o uiszczone raty kapitałowe, 
która została oszacowana przez rzeczoznawcę na dzień 31 grudnia 2010 r. w wysokości 15,35 
mln PLN netto. 
 
 
Z tytułu używania przedmiotowej sieci światłowodowej, ATM SA zobowiązany jest do zapłaty 
ATM PP wynagrodzenia w wysokości 245,3 tys. PLN netto miesięcznie. Stawka czynszu 
dzierżawnego została ustalona na podstawie faktycznych kosztów finansowania zakupu 
kredytem bankowym (WIBOR 1M + 1,2% p.a.) powiększonych o marżę ATM PP Sp. z o.o. 
Marża ATM PP Sp. z o.o. została ustalona w wysokości 5% raty kredytowej, co daje kwotę 
dochodu dla ATM PP w wysokości ok. 13 tys. PLN miesięcznie. 
 
 

Prognozy finansowe 
 
Przychody 
W bieżącym roku oczekujemy 19% wzrostu przychodów ATM SA, co jest zgodne z planami 
zarządu. Naszym zdaniem, ten rok będzie dla całego sektora IT lepszy niż ubiegły, a wysokie 
kompetencje i niszowa działalność pozwolą ATM rosnąć szybciej niż rynek. Na poziomie 
skonsolidowanym znacząco dołoży się do wyników spółka zależna KLK Technologie 
Informatyczne. Jej przychody szacujemy na 58 mln PLN (+21% r/r). Dodatkowo, od drugiego 
kwartału br. ATM konsolidować będzie wyniki kolejnej spółki Sputnik Software (nasza 
prognoza jej przychodów to 3,7 mln PLN vs. 2,3 mln PLN w 2006 r.). Łącznie na poziomie 
skonsolidowanym prognozujemy sprzedaż w granicach 257 mln PLN, co oznacza wzrost o  
76% r/r.  
Dodatkowo do przychodów, kwalifikowanych jako pozostałe przychody operacyjne, zaliczane 
będą przychody ze sprzedaży wytwarzanych przez ATM aktywów teleinformatycznych. 
Działalność polegająca na sprzedaży wytwarzanego majątku podlegała oddzielnej wycenie. 
Zarząd Spółki zakłada, że dynamika wzrostu tych przychodów, będzie analogiczna do 
dynamiki wzrostu przychodów ze sprzedaży usług teleinformatycznych. W wycenie tej części 
podstawowej działalności Spółki, konserwatywnie założyliśmy stałą wartość zysku brutto ze 
sprzedaży wytworzonego majątku w całym okresie prognozy oraz po okresie prognozy. 
 
Rentowność 
W latach 2005 i 2006 Spółka odnotowała pozostałe przychody operacyjne z tytułu transakcji 
leasingu zwrotnego wytworzonego majątku. Na potrzeby prognozy wyników Spółki, zgodnie z 
Zapowiedzią Zarządu Spółki, założyliśmy, że w całym okresie prognozy Spółka odnotuje 
przychód operacyjny, z tytułu sprzedaży wytworzonego majątku teleinformatycznego. Marża 
EBITDA w 2006 roku wyniosła 26,3%. W 2007 roku prognozujemy spadek marży EBITDA do 
22,1% (wzrost do 22,7% w 2008 roku). Czynniki negatywnie wpływające na spadek marży 
EBITDA w 2007 r. to po pierwsze włączenie mniej rentownej działalności KLK do wyników 
Grupy oraz rosnące koszty zatrudnienia nowej i utrzymania obecnej wysokowykwalifikowanej 
kadry inżynierskiej i informatycznej.  
Przypominamy, że w naszych prognozach nie uwzględniamy wyników spółek zależnych typu 
„start-up”, ze względu na dużą niepewność odnośnie rozwoju ich biznesu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATM 

2 lipca 2007 44

BRE Bank Securities 
 

 

 

Sprawozdania finansowe 
 
   

Skonsolidowany rachunek zysków i strat */** 
 (mln PLN)   2005 2006 2007P 2008P 2009P 2010P
Przychody ze sprzedaży  119,6 145,7 257,7 293,1 351,5 391,9
   zmiana   22,2% 21,9%   76,8%  13,7% 19,9%  11,5%  
               
Koszt własny sprzedaży  -85,9 -101,9 -174,2 -197,0 -235,2 -262,5
Zysk brutto na sprzedaży  33,6 43,8 83,5 96,1 116,3 129,3
   marża brutto na sprzedaży  28,1% 30,1% 32,4% 32,8% 33,1% 33,0%
               
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu  -25,9 -32,4 -59,7 -67,7 -81,0 -90,1
               
Pozostała działalność operacyjna netto  9,2 20,3 19,2 19,3 19,3 19,3
               
EBIT  16,9 31,8 43,0 47,7 54,6 58,6
   zmiana  191,8% 87,9% 35,3% 10,8% 14,5% 7,4%
   marża EBIT  1,6% 21,8% 16,7% 16,3% 15,5% 15,0%
               
Wynik na działalności finansowej  0,2 1,1 -1,0 -0,5 -0,5 -0,5
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych              
Pozostałe              
               
Zysk brutto  17,1 32,9 42,0 47,2 54,1 58,1
Podatek dochodowy  -3,3 -6,2 -7,8 -8,8 -10,1 -10,9
Udziałowcy mniejszościowi  -0,2 0,0 -1,0 -1,2 -1,5 -1,7
               
Zysk netto  13,6 26,7 33,1 37,1 42,5 45,6
   zmiana  79,2% 95,7% 24,4% 12,0% 14,5% 7,2%
   marża  11,4% 18,3% 12,9% 12,7% 12,1% 11,6%
               
               
Amortyzacja  5,5 6,5 13,9 18,9 18,9 19,1
EBITDA  22,4 38,3 56,9 66,5 73,5 77,7
   zmiana  105,3% 71,2% 48,5% 16,9% 10,4% 5,8%
   marża EBITDA  18,7% 26,3% 22,1% 22,7% 20,9% 19,8%
Źródło: 2004-2006 Spółka, 2007-2008 DI BRE Banku SA 
*  bez uwzględnienia wyników spółek zależnych ATM S.A. typu „start-up” 
** wyniki uwzględniają sprzedaż wytworzonego majątku teleinformatycznego w okresie prognozy 
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Skonsolidowany bilans * 
(mln PLN)  2005 2006 2007P 2008P 2009P 2010P
AKTYWA  122,1 170,3 380,2 416,3 460,2 501,3
Majątek trwały  37,7 78,7 207,3 250,4 253,5 258,8
   Rzeczowe aktywa trwałe  35,5 46,9 109,7 152,5 155,2 159,3
   Wartości niematerialne i prawne  0,8 7,4 7,6 7,9 8,3 9,6
   Wartość firmy  0,0 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9
   Inwestycje długoterminowe  1,0 1,2 66,7 66,7 66,7 66,7
   Pozostałe aktywa trwałe  1,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3
               
Majątek obrotowy  84,4 91,6 173,0 165,9 206,7 242,4
   Zapasy  2,3 5,4 7,2 8,2 9,8 11,0
   Należności krótkoterminowe  79,5 76,4 101,3 115,2 138,2 154,0
   Rozliczenia międzyokresowe  0,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
   Środki pieniężne i ich ekwiwalent  1,7 9,5 64,2 42,3 58,4 77,2
               
(mln PLN)  2005 2006 2007P 2008P 2009P 2010P
PASYWA  122,1 170,3 380,2 416,3 460,2 501,3
Kapitał własny  73,0 95,5 291,0 320,9 354,4 388,5
   Kapitał akcyjny  24,1 24,5 34,3 34,3 34,3 34,3
   Pozostałe kapitały własne  49,0 71,0 256,8 286,6 320,1 354,2
               
Zobowiązania długoterminowe  2,6 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1
   Pożyczki i kredyty  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Pozostałe  2,6 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1
               
Zobowiązania krótkoterminowe  46,4 66,7 81,1 87,3 97,7 104,7
   Pożyczki i kredyty  13,9 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0
   Zobowiązania handlowe  26,8 27,1 46,3 52,5 62,9 69,9
   Rozliczenia międzyokresowe  1,8 23,9 3,3 3,3 3,3 3,3
   Pozostałe  3,9 8,8 31,5 31,5 31,5 31,5
Źródło: 2004-2006 Spółka, 2007-2008 DI BRE Banku SA 
*  bez uwzględnienia wyników spółek zależnych ATM S.A. typu „start-up” 
** wyniki uwzględniają sprzedaż wytworzonego majątku teleinformatycznego w okresie prognozy 

 
 

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych * 
(mln PLN)   2005 2006 2007P 2008P 2009P 2010P
Przepływy operacyjne   12,9 1,6 42,6 48,5 48,6 56,3
   Zysk netto   13,9 26,7 33,1 37,1 42,5 45,6
   Amortyzacja   5,5 6,5 13,9 18,9 18,9 19,1
   Kapitał obrotowy   -2,4 -12,9 -5,5 -8,7 -14,2 -10,0
   Pozostałe   -4,0 -18,7 1,1 1,2 1,5 1,7
                
Przepływy inwestycyjne   -9,7 22,1 -142,4 -62,0 -22,0 -24,4
   CAPEX   -15,7 -21,0 -142,4 -62,0 -22,0 -24,4
   Inwestycje kapitałowe   3,4 -7,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Pozostałe   2,6 50,1 0,0 0,0 0,0 0,0
                
Przepływy finansowe   -4,9 -15,9 154,5 -8,5 -10,5 -13,2
   Emisja akcji   0,0 1,0 186,4 0,0 0,0 0,0
   Dług   -3,9 -8,7 -6,8 0,0 0,0 0,0
   Dywidenda (buy-back)   0,0 -7,0 -25,0 -8,5 -10,5 -13,2
   Pozostałe   -1,0 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0
                
Zmiana stanu środków pieniężnych   -1,7 7,8 54,7 -22,0 16,1 18,8
Środki pieniężne na koniec okresu   1,7 9,5 64,2 42,3 58,4 77,2
Źródło: 2004-2006 Spółka, 2007-2008 DI BRE Banku SA 
*  bez uwzględnienia wyników spółek zależnych ATM S.A. typu „start-up” 
** wyniki uwzględniają sprzedaż wytworzonego majątku teleinformatycznego w okresie prognozy 
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DI BRE Banku nie wydał w ciągu ostatnich 9 miesięcy rekomendacji dotyczącej ATM. 

Wyjaśnienia użytych terminów i skrótów: 
EV - dług netto + wartość rynkowa (EV- wartość ekonomiczna) 
EBIT - Zysk operacyjny  
EBITDA - zysk operacyjny przed operacjami finansowymi, opodatkowaniem i amortyzacją 
BOOK VALUE - wartość księgowa 
WNDB - wynik na działalności bankowej 
P/CE - cena do zysku wraz z amortyzacją 
MC/S - wartość rynkowa do przychodów ze sprzedaży 
EBIT/EV- zysk operacyjny do wartości ekonomicznej 
P/E - (Cena/Zysk) - Cena dzielona przez roczny zysk netto przypadający na jedną akcję  
ROE - (Return on Equity - Zwrot na kapitale własnym) - Roczny zysk netto dzielony przez średni stan kapitałów własnych 
P/BV - (Cena/Wartość księgowa) - Cena dzielona przez wartość księgową przypadającą na jedną akcję  
Dług netto - kredyty + papiery dłużne + oprocentowane pożyczki - środki pieniężne i ekwiwalent 
Marża EBITDA - EBITDA / Przychody ze sprzedaży 
 
Rekomendacje Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. 
Rekomendacja jest ważna w okresie 6-9 miesięcy, o ile nie nastąpi wcześniejsza jej zmiana. Oczekiwane zwroty z poszczególnych 
rekomendacji są następujące: 
KUPUJ - oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji wyniesie  co najmniej 15%  
AKUMULUJ - oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale 5%-15% 
TRZYMAJ - oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale -5% do +5%  
REDUKUJ - oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale od -5% do -15%  
SPRZEDAJ - oczekujemy, że inwestycja przyniesie stratę większą niż 15%. 
Rekomendacje są aktualizowane przynajmniej raz na 9 miesięcy. 
 
Niniejsze opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia opracowania. Niniejsze opracowanie 
zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na podstawie 
ogólnodostępnych informacji, które DI BRE Banku S.A. uważa za wiarygodne, w tym informacji publikowanych przez emitentów, których akcje 
są przedmiotem rekomendacji. DI BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednakże dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w 
przypadku, gdyby informacje na których oparto się przy sporządzaniu opracowania okazały się niedokładne, niekompletne, lub nie w pełni 
odzwierciedlały stan faktyczny.  
 
Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu instrumentów finansowych. Niniejszy dokument ani żaden 
z jego zapisów nie będzie stanowić podstawy do zawarcia umowy lub powstania zobowiązania. Niniejsze opracowanie jest przedstawione 
wyłącznie w celach informacyjnych i nie może być kopiowane lub przekazywane osobom trzecim. W szczególności ani niniejszy dokument, 
ani jego kopia nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio przekazane lub wydane w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. 
 
DI BRE Banku S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania, ani za szkody 
poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania. 
 
Do rekomendacji wybrano istotne dane z całej historii Spółki będącej przedmiotem rekomendacji ze szczególnym uwzględnieniem okresu jaki 
upłynął od poprzedniej rekomendacji Inwestowanie w akcje wiąże się z szeregiem ryzyk związanych miedzy innymi z sytuacją 
makroekonomiczną kraju, zmianą regulacji prawnych, zmianami sytuacji na rynkach towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk jest praktycznie 
niemożliwe. 
 
Jest możliwe, że DI BRE Banku S.A. świadczy, będzie świadczyć, lub w przeszłości świadczył usługi na rzecz przedsiębiorców i innych 
podmiotów wymienionych w niniejszym opracowaniu. 
 
Raport został przekazany do emitenta przed jego publikacją. Po uwagach przekazanych przez emitenta dokonano zmian w treści raportu. 
Zmiany nie dotyczyły elementów ocennych.  
DI BRE jest oferującym akcje emitenta w ofercie publicznej. 
DI BRE Banku S.A. otrzymuje wynagrodzenie od emitenta za świadczone usługi.  
 
Niniejszy dokument przeznaczony jest dla wybranej grupy Klientów, dla pozostałych dostępny będzie w ciągu 30 dni od daty publikacji. 
 
DI BRE Banku, jego akcjonariusze i pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje w akcjach emitenta lub innych instrumentach 
finansowych powiązanych z akcjami emitenta. 
Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części, lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w 
niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej, pisemnej zgody DI BRE Banku S.A.  
Docelowo adresatami rekomendacji są wszyscy Klienci  Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA. 
Nadzór nad działalnością Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA  sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 
 
Osoby, które nie uczestniczyły w przygotowaniu rekomendacji ale miały lub mogły mieć dostęp do rekomendacji przed jej przekazaniem do 
publicznej wiadomości, to osoby zatrudnione w DI BRE Banku S.A. upoważnione do bezpośredniego dostępu do pomieszczeń, w których 
opracowywane były rekomendacje, inne niż analitycy wymienieni jako sporządzający niniejszą rekomendację. 
 
Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w rekomendacji: 
DCF – uważana za najbardziej właściwą metodologicznie techniką wyceny; polega ona na dyskontowaniu przepływów finansowych 
generowanych przez spółkę; jej wadą jest duża wrażliwość na zmiany założeń prognostycznych w modelu 
Wskaźnikowa – opiera się na porównaniu mnożników wyceny firm z branży; prosta w konstrukcji, lepiej niż DCF odzwierciedla bieżący stan 
rynku; do jej wad można zaliczyć dużą zmienność (wahania wraz z indeksami giełdowymi) oraz trudność w doborze grupy porównywalnych 
spółek. 


