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Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego za I kwartał 2005 r.
Prezentowane sprawozdanie finansowe ATM S.A. za I kwartał roku obrotowego 2005 zostało
sporządzone zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity
– Dz.U. z 2002 r. nr 76 poz. 694.) oraz Krajowymi Standardami Rachunkowości: nr 1 „Rachunek
przepływów pieniężnych” i nr 2 „Podatek dochodowy”.
Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu są takie same, jak zasady przyjęte przy sporządzaniu
sprawozdania finansowego i danych porównywalnych objętych prospektem, które zostały
przedstawione w rozdziale 8 prospektu, punkt 8.3.1. W szczególności nie nastąpiły zmiany w
stosowanych zasadach (polityce) rachunkowości ani nie uległy zmianie zasady ustalania wartości
aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego z zastrzeżeniem opisanym poniżej.

Informacja o korektach z tytułu rezerw
WYSZCZEGÓLNIENIE
Zmiany stanu rezerw (z tytułu):
- rezerwa na przyszłe koszty

Stan na

Stan na

31.03.2005 31.12.2004
810

1 942

Zmiana w
I kw. 2005
-1 132

Zmiany stanu rezerw na przyszłe koszty wynikają z:
- rozwiązania rezerwy na wiarygodnie oszacowane koszty towarów, materiałów i usług dotyczące
IV kwartału 2004 roku, poniesione w I kwartale 2005 r. (725 tys. zł)
- rozwiązania rezerwy na premie dla pracowników za 2004r., wypłacone w styczniu 2005 r.
(407 tys. zł)

Informacja o rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego
WYSZCZEGÓLNIENIE
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy
Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego

Stan na

Stan na

31.03.2005 31.12.2004

Zmiana w
I kw. 2005

753

760

-7

539

690

-151

Zmniejszenie rezerwy na odroczony podatek dochodowy wynika z:
- zwiększenia dodatniej różnicy przejściowej pomiędzy wartością bilansową i podatkową środków
trwałych (odpisy amortyzacyjne dla celów podatkowych wyższe od odpisów amortyzacyjnych
wykazywanych w rachunku zysków i strat) (10 tys.zł),
- zmniejszenia dodatniej różnicy przejściowej pomiędzy wartością bilansową i podatkową kredytu
w wyniku wyceny na dzień 31.03.2005r. (-3 tys. zł),
- odwrócenia różnicy przejściowej pomiędzy wartością bilansową i podatkową zobowiązań w
wyniku wyceny zobowiązań wyrażonych w walutach obcych na dzień 31.03.2005 r. (-14 tys. zł)
Zmniejszenie wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynika z:
- zmniejszenia ujemnej różnicy przejściowej pomiędzy wartością bilansową i podatkową
należności i środków pieniężnych w wyniku wyceny na dzień 31.03.2005r. (-3 tys. zł),
- zmniejszenia ujemnych różnic przejściowych pomiędzy wartością bilansową i podatkową
rozliczeń międzyokresowych kosztów w związku z rozwiązaniem rezerw na koszty dotyczące IV
kwartału (-152 tys. zł)
- zmniejszenia ujemnych różnic przejściowych pomiędzy wartością bilansową i podatkową
rozliczeń międzyokresowych przychodów ( -9 tys. zł)
- powstania ujemnej różnicy przejściowej pomiędzy wartością bilansową i podatkową zobowiązań
w wyniku wyceny zobowiązań wyrażonych w walutach obcych na dzień 31.03.2005 r. (13 tys. zł)

Informacja o dokonanych odpisach aktualizacyjnych
WYSZCZEGÓLNIENIE
Aktualizacja wartości należności

Stan na

Stan na

31.03.2005 31.12.2004
467

Zmiana w
I kw. 2005

467

0

Pozostałe informacje zgodnie z §98 ust.4 Rozporządzenia
1. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy
raport
W pierwszym kwartale 2005 r. Spółka, zgodnie z sezonowością przychodów w branży
teleinformatycznej, uzyskała wyniki gorsze niż w czwartym kwartale 2004 r. Jest to zjawisko typowe i
zgodne z oczekiwaniami Zarządu. Wyniki Spółki w pierwszym kwartale wykazują znaczną zgodność z
budżetem na rok 2005. Poniższa tabela przedstawia wartości oczekiwane i zrealizowane
najważniejszych pozycji budżetowych (dane w tysiącach złotych):

Przychody ze sprzedaży
Zysk brutto (marża) ze sprzedaży
Koszty ogólne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk operacyjny
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk finansowy
ZYSK BRUTTO
Podatek dochodowy
ZYSK NETTO

I kw. 2005 r.
Budżet
Realizacja
22 670
22 635
9 295
8 699
9 895
9 453
40
31
-640
-786
128
110
282
258
-154
-148
-794
-933
0
143
-794
-1 077

Przychody ze sprzedaży były zgodne z oczekiwaniami, natomiast nieco niższa rentowność
brutto sprzedaży spowodowała, że uzyskana marża ze sprzedaży była o 6% niższa od planowanej.
Różnica pomiędzy planowanym w budżecie a zrealizowanym zyskiem brutto wyniosła zaledwie 139
tys. zł. Większa różnica w zysku netto wynika ze zmniejszenia aktywów z tytułu podatku odroczonego
(rozliczenie podatkowe kosztów zaliczonych do okresu poprzedniego). Rozliczenia z tytułu podatku
dochodowego odroczonego mają charakter czysto księgowy i nie mają wpływu na działalność Spółki.
W porównaniu z I kwartałem roku poprzedniego, Spółka uzyskała podobną wartość przychodów
ze sprzedaży i zysku brutto ze sprzedaży. Należy jednak mieć na uwadze, że w pierwszym kwartale
2004 r. Spółka zanotowała wyjątkowo dobre wyniki, a następne dwa kwartały były znacząco słabsze.
Zgodnie z budżetem na rok bieżący i przewidywaniami Zarządu, drugi i trzeci kwartał 2005 r. będzie
znacznie lepszy od pierwszego kwartału roku.
W minionym kwartale Spółka kontynuowała ekspansję w zakresie świadczenia usług
telekomunikacyjnych z wartością dodaną. Między innymi zawarła kontrakt z kolejnym domem
maklerskim na świadczenie usług w oparciu o sieć ATMAN. Tym razem był to czteroletni kontrakt na
świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA.

Podobnie jak w innych tego typu usługach, Internet dostarczany będzie dwiema niezależnymi
drogami, co zapewnia klientowi możliwość nieprzerwanego korzystania z usługi.
Podobny charakter ma kontrakt na dostawę usług internetowych na potrzeby Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego. Usługi będą także świadczone przy wykorzystaniu warszawskiej sieci
światłowodowej.
W minionym kwartale nabrała rozmachu współpraca ATM S.A. z T-Systems Polska, firmą z
grupy T-Systems International, jednego z filarów koncernu Deutsche Telekom. W zeszłym roku ATM i
T-Systems Polska zawarły porozumienie, dotyczące świadczenia przez ATM na rzecz T-Systems
Polska usług związanych z szerokopasmową transmisją danych na terenie Warszawy oraz
zestawianiem i obsługą wysokiej jakości łączy — tzw. ostatniej mili — na terenie Polski dla globalnych
klientów T-Systems. Natomiast T-Systems Polska zapewnia ATM dostęp do zasobów światowej sieci
Internet IP-Transit. W minionym kwartale współpraca została rozszerzona o kolejne usługi z oferty
ATM S.A., przeznaczone dla operatorów telekomunikacyjnych i integratorów teleinformatycznych.
ATM świadczy dla T-Systems Polska usługi kolokacji urządzeń i gwarantowane usługi IP, związane z
dostępem do zasobów polskiego Internetu.
Uznaniem dla pozycji ATM S.A. jako operatora telekomunikacyjnego z wartością dodaną był
wybór przez Polską Telefonię Cyfrową firmy ATM wraz z siecią ATMAN, na jednego z dostawców
usług IP na potrzeby sieci internetowej Era. Decyzję PTC o korzystaniu z sieci ATMAN poprzedziły
szczegółowe testy funkcjonalności, niezawodności i bezpieczeństwa. Zawarty kontrakt dotyczy
tranzytu krajowego ruchu IP. ATMAN posiada bezpośrednie punkty styku z większością polskich
operatorów usług końcowych oraz ze znaczącą ilością polskich dostawców treści internetowych
(Internet Content). Tym samym Era stała się kolejnym operatorem korzystającym z tranzytów IP
poprzez sieć ATMAN, których część stanowi usługa CDN (Content Delivery Network). Konfiguracja
usługi ATM pozwala PTC wykorzystać pasmo na żądanie, dając możliwość optymalizacji kosztów
związanych z użytkowaniem sieci IP. ATM i PTC dysponują dwoma w pełni niezależnymi punktami
styku sieci o dużej przepustowości, które gwarantują sprawną obsługę tranzytu, zaś w przypadku
awarii zapewniają pełną redundancję.
ATM S.A. przez wiele lat utrzymywała pozycję lidera rynku w zakresie instalacji systemów
superkomputerowych w Polsce. Dzięki współpracy z firmami Hewlet Packard (HP) i Intel, ATM S.A.
pozostaje nadal jednym z głównych dostawców superkomputerów, tym razem wykorzystując
najbardziej innowacyjne technologie — tak zwanych klastrów obliczeniowych. W minionym kwartale
ATM S.A. uruchomiła jeden z największych w Polsce klastrów obliczeniowych dla Poznańskiego
Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Jest to unikalna instalacja wykorzystująca klaster serwerów
firmy HP i architekturę Itanium2 (IA64) firmy Intel. Jest to także jeden z pierwszych w Europie dużych
systemów opartych o Itanium2, a pracujących pod kontrolą nowego jądra Linux. System został
udostępniony polskiemu środowisku naukowemu, a także w ramach projektów Clusterix, oraz EGEE
(Enabling Grids for E-sciencE).
Podobny charakter miał kontrakt zawarty z Akademią Podlaską w Siedlcach, który obejmował
dostawę, instalację, konfigurację oraz opiekę techniczną nad systemem, złożonym głównie z 17
dwuprocesorowych serwerów firmy Hewlett-Packard (HP) z procesorami Itanium2 firmy Intel
pracujących w klastrze, a także kilku serwerów i macierzy dyskowej HP do obsługi potrzeb
internetowych. Zasoby dyskowe zostały zagregowane przy pomocy klastrowego, obiektowego
systemu plików. Było to pierwsze wdrożenie takiego systemu plików w Polsce.
W minionym kwartale ATM rozwijał także usługi związane z budową dla wymagających klientów
zapasowych centrów danych. Między innymi Spółka podpisała umowę z Onet.pl na rozbudowę
centralnego systemu backupowego. Realizacja projektu obejmowała instalację nowej biblioteki
taśmowej i modernizację już posiadanej biblioteki. Zastosowane technologie to produkty firm
StorageTek oraz oprogramowanie Legato NetWorker firmy EMC. W ten sposób systemy
informatyczne w Onet.pl zostały zabezpieczone zgodnie z najnowszymi tendencjami w zakresie
przechowywania i ochrony danych.
Podobny charakter miały umowy dotyczące kolokacji serwerów i dostępu do sieci Internet z
Polskim Radiem — Rozgłośnią Regionalną w Warszawie „Radio dla Ciebie” SA oraz Parkiet Media SA
— wydawcą dziennika giełdowego „Parkiet”. O wyborze oferty ATM zadecydował m.in. fakt, że
ATMAN zapewnia bezpośrednie, niezawodne i optymalne skonfigurowanie połączeń z większością
sieci krajowych i międzynarodowych operatorów internetowych oraz z rosnącą liczbą dostawców treści
w ramach konsekwentnie budowanej usługi CDN (Content Delivery Network).

Do ciekawszych kontraktów zawartych przez Spółkę w zakresie integracji systemów
teleinformatycznych należy umowa zrealizowana na rzecz Zakładów Energetycznych Okręgu
Radomsko-Kieleckiego (ZEORK SA), w sumie na ponad 1,4 mln zł. W ramach pierwszego kontraktu
ATM S.A. zbudowała rozległą sieć informatyczną w technologii Gigabit Ethernet na urządzeniach
Cisco Systems, która została zintegrowana z podkładową siecią SDH. Jego kontynuacją była dostawa
rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa systemów IT, służących do zabezpieczenia serwerów
usługowych ZEORK SA.
Bardzo ważnym wydarzeniem w Spółce w pierwszym kwartale 2005 r. był udział ATM S.A. w
roli wystawcy na 3. światowym kongresie GSM w Cannes. 3GSM World Congress, w tym roku
odbywający się w dniach 14—17 lutego, to tradycyjne miejsce spotkań i wymiany doświadczeń
operatorów telekomunikacyjnych, zwłaszcza telefonii komórkowej, oraz firm przedstawiających swoją
ofertę dla operatorów. W związku ze specyfika oferty ATM, Spółka postanowiła zaprezentować ją na
kongresie krajowym i zagranicznym operatorom telefonii komórkowej. Na kongresie ATM S.A.
prezentowała swoja ofertę szczególnie w zakresie narzędzi wspomagających tworzenie treści i
zarządzanie ich dystrybucją:
•

Digit-all-time — wielokanałową platformę dla interaktywnych usług rozrywkowych (np.
interaktywnych gier dla użytkowników telefonów komórkowych), produkt adresowany
jest m.in. do operatorów GSM i nadawców TV;

•

ACCS (Advanced Charging for Converged Services) — oparty na technologii Cisco
Mobile eXchange (CMX) system mediacyjny dla treści multimedialnych (content billing)
rozpowszechnianych w sieciach IP, w tym w sieciach mobilnych (komórkowych i WiFi);

•

Atmosferę — autorskie oprogramowanie ATM do obsługi procesów biznesowych
zachodzących w dziale IT i jego otoczeniu (w tym wsparcia technicznego — help desk),
wyspecjalizowane dla operatorów mobilnych.

Oferta ATM spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Jej efektem jest nawiązanie bliskiej
współpracy z operatorami telefonii mobilnej, które już wkrótce zaowocują interesującymi kontraktami
wdrożeniowymi. Do dnia dzisiejszego zostało zrealizowane wdrożenie platformy cyfrowej, która
umożliwia jednoczesne uczestnictwo wielu użytkowników w zabawach i grach poprzez
SMS/WAP/IVR. Została ona uruchomiona u greckiego brokera usług dodanych w telekomunikacji
mobilnej i telewizji — NewsPhone Hellas. Instalacja obejmuje trzy gry interaktywne emitowane na
antenie greckiej telewizji Smart TV. Trwają rozmowy z kolejnymi firmami zainteresowanymi podobnymi
wdrożeniami w innych krajach europejskich.
Jednym z efektów udziału w konferencji był rozwój współpracy z Polkomtelem S.A. U tego
operatora został wdrożony przez ATM S.A. pilotowy system sprzedaży usług elektronicznych w
oparciu o platformę firmy Cisco Systems o nazwie CMX (Cisco Mobile Exchange). Nowe rozwiązanie
umożliwia dystrybucję treści (np. plików audio i wideo) z wykorzystaniem większości protokołów
dostępnych w sieciach IP/GPRS.
Miniony kwartał był bogaty w nagrody i wyróżnienia otrzymane przez Spółkę.
27 stycznia br., w dniu otwarcia targów Komputer Expo 2005, wręczono dyplomy za nominacje i
nagrody INFO-STAR osobom, które zostały wytypowane do konkursu na posiedzeniu Kapituły w
listopadzie 2004 roku. W kategorii rozwiązania informatyczne laureatem nagrody został Prezes
Zarządu ATM S.A. — Roman Szwed. W szczególności docenione zostały usługi operatora
telekomunikacyjnego nowej generacji świadczone przez ATM S.A. pod marką ATMAN.
Roman Szwed, Prezes ATM S.A., został także jednym z trzech laureatów prestiżowej nagrody
Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w edycji 2005. Kapituła Nagrody PIIT wyróżniła Romana
Szweda w uznaniu jego wkładu w stworzenie firmy będącej pionierem w świadczeniu komercyjnych
usług internetowych w Polsce oraz wieloletnią pracę w środowisku informatycznym.
31 marca zostały wręczone Złote Anteny Świata Telekomunikacji, przyznawane przez
wydawnictwo Migut Media S.A. najwybitniejszym osobom i firmom za osiągnięcia w ostatnich
dwunastu miesiącach. ATM S.A. zyskała nominację w kategorii Najbardziej Obiecująca Firma Roku.

2. Opis czynników i zdarzeń o nietypowym charakterze mającym znaczny wpływ
na osiągnięte wyniki finansowe
W pierwszym kwartale 2005 r. spółka poniosła znaczne koszty związane z oddaniem do
eksploatacji nowych inwestycji telekomunikacyjnych, zwiększeniem zatrudnienia, wdrożeniem nowych
produktów oraz udziałem w międzynarodowych targach w Cannes. Poniesione koszty nie mogły
jeszcze wpłynąć w znaczący sposób na wzrost przychodów ze sprzedaży. Efekt ten będzie widoczny
dopiero w następnych kwartałach roku.

3. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działań Emitenta w
prezentowanym okresie
Zgodnie z oczekiwaniami Zarządu, wielkość przychodów ze sprzedaży była niższa niż
spodziewane jest to w następnych kwartałach roku. Niższy poziom zamówień jest typowy dla początku
roku i nie będzie miał wpływu na oczekiwane wyniki w następnych okresach.

4. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów
wartościowych
W rozpatrywanym kwartale Emitent nie przeprowadzał emisji, wykupu, ani nie dokonywał spłaty
dłużnych ani kapitałowych papierów wartościowych.

5. Informacja dotycząca wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy
W rozpatrywanym kwartale Emitent nie dokonywał wypłaty dywidendy. Uchwałę o
przeznaczeniu zysku za rok 2004 podejmie Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się po
zakończeniu badania sprawozdania finansowego. Zarząd będzie rekomendował Walnemu
Zgromadzeniu przekazanie zysku netto za rok 2005 na kapitał rezerwowy Spółki.

6. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone
kwartalne sprawozdanie finansowe, nie ujętych w tym sprawozdaniu, a
mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta
Po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nie miały miejsce
zdarzenia, nie ujęte w tym sprawozdaniu, mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki
finansowe Emitenta.

7. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w
wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek
grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i
zaniechania działalności
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie miały miejsce istotne zmiany w strukturze
Emitenta, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek
grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

8.

Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów
warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku
obrotowego

Pozycje pozabilansowe przedstawione w rozdziale 5 Skróconego sprawozdania finansowego
wykazują niżej omówione zmiany w zobowiązaniach warunkowych.

•

•

•

Zmniejszenie pozycji „zobowiązania warunkowe na rzecz pozostałych jednostek z tytułu
gwarancji i poręczeń” o 395 tys. zł, które wynika z:
•

wygaśnięcia terminu gwarancji bankowych (przetargowych i dobrego wykonania) na
kwotę -1.592 tys. zł,

•

ustanowienia zabezpieczeń przetargów oraz zawartych kontraktów w postaci gwarancji
bankowych na kwotę 1.197 tys. zł.

Zmniejszenie pozycji „zobowiązania warunkowe na rzecz pozostałych jednostek z tytułu
zabezpieczeń hipotecznych” o 3 mln zł, które wynika z:
•

rezygnacji Banku Millenium S.A. z zabezpieczenia hipotecznego linii gwarancyjnej (-7
mln zł),

•

podwyższenia przez Bank Millenium S.A. zabezpieczenia hipotecznego kredytu standby (+ 4 mln zł).

Zwiększenie pozycji „zobowiązania warunkowe na rzecz pozostałych jednostek z tytułu
zabezpieczeń zastawem” o 293 tys. zł, które wynika z:
•

rezygnacji Banku Millenium S.A. z zabezpieczenia linii gwarancyjnej zastawem
rejestrowym na środkach trwałych (-1.707 tys. zł)

•

ustanowienia zastawu rejestrowego na środkach trwałych do umowy o kredyt stand-by
(+2 mln zł).

Należności warunkowe od końca 2004 roku nie uległy zmianie.

Pozostałe informacje zgodnie z §98 ust.6 Rozporządzenia
1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego
sprawozdania finansowego
w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
22 635
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-786
III. Zysk (strata) brutto
-933
IV. Zysk (strata) netto
-1 077
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
5 816
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-3 041
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-1 910
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem
866
IX. Aktywa razem
81 575
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
26 089
XI. Zobowiązania długoterminowe
16 656
XII. Zobowiązania krótkoterminowe
7 380
XIII. Kapitał własny
55 486
XIV. Kapitał zakładowy
24 526
XV. Liczba akcji
3 227 040
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
-0.33
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
-0.33
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
17.19
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
17.19
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
0.00

w tys. EUR
5 637
-196
-232
-268
1 449
-757
-476
216
19 976
6 389
4 079
1 807
13 587
6 006
3 227 040
-0.08
-0.08
4.21
4.21
0.00

2. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej
publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników
zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników
prognozowanych
Wyniki pierwszego kwartału 2005 r. są zgodne z oczekiwaniami i z założeniami budżetowymi na
rok 2005. Tym samym Zarząd podtrzymuje swoją wcześniejszą prognozę na rok 2005 publikowaną w
prospekcie emisyjnym. Można się spodziewać przekroczenia w 2005 roku planowanej wartości
przychodów ze sprzedaży i co najmniej wypełnienia pozostałych prognozowanych wyników.

3. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez
podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze
wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego
udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich
procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz
wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w
okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego
Zestawienie danych o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby akcji na
walnym zgromadzeniu Emitenta zawiera poniższa tabela:

Liczba
posiadanych
akcji

Udział w
kapitale
zakładowym

Liczba
głosów na
WZ

Udział w
ogólnej liczbie
głosów

Tadeusz Czichon

665 522

20.62 %

665 522

20.62 %

Roman Szwed

468 880

14.53 %

468 880

14.53 %

Piotr Puteczny

241 106

7.47 %

241 106

7.47 %

ING TFI

175 332

5.43%

175 332

5.43%

Generali OFE

161 781

5.01 %

161 781

5.01 %

Imię i nazwisko lub
nazwa firmy

Powyższe dane uwzględniają stan posiadania akcji na dzień 5.05.2005 r. Dane dotyczące Generali
OFE odnoszą się do liczby akcji podanej w zawiadomieniu z dnia 28.12.2004 r., natomiast dane
dotyczące ING TFI odnoszą się do liczby akcji podanej w zawiadomieniu z dnia 7.04.2005 r. Spółka
nie posiada informacji o ewentualnej zmianie stanu posiadania akcji przez tych Akcjonariuszy po dniu
otrzymania tych zawiadomień.
Zarząd Spółki nie otrzymał także innych zawiadomień o przekroczeniu progu 5% przez akcjonariuszy
nabywających akcje w obrocie giełdowym.
W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego nastąpiły następujące zmiany w
strukturze własności znacznych pakietów akcji:
Liczba akcji
według
poprzedniego
raportu
kwartalnego

Liczba akcji
według aktualnego
raportu
kwartalnego

Zmiana w liczbie
akcji i liczbie
głosów

0 (*)

175 332

+175 332

Roman Szwed

567 080

468 880

- 98 200

Tadeusz Czichon

662 722

665 522

+ 2 800

Imię i nazwisko lub nazwa
firmy
ING TFI

(*) Poprzedni raport kwartalny nie zawierał informacji o ilości akcji posiadanych przez ING TFI, ze
względu na stan posiadania nie przekraczający progu 5%.

4. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich
(opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta, zgodnie z
posiadanymi przez Emitenta informacjami, w okresie od przekazania
poprzedniego raportu kwartalnego
Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące
Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego przedstawia poniższa tabela:

Imię i nazwisko

Funkcja w Spółce

Liczba akcji
według
poprzedniego
raportu
kwartalnego

Liczba akcji
według
aktualnego
raportu
kwartalnego

Zmiana w
liczbie akcji i
liczbie głosów

Roman Szwed

Prezes Zarządu

567 080

468 880

- 98 200

Tadeusz Czichon

Wiceprezes Zarządu

662 722

665 522

+ 2 800

Dariusz Kiełkowski Prokurent

145 506

138 388

- 7 118

Tomasz Tuchołka Członek Rady Nadzorczej

45 273

15 273

-30 000

Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta nie posiadają uprawnień (opcji) do akcji Emitenta.

5. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla
postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej
Przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji
publicznej nie toczą się żadne postępowania dotyczące zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub
jednostki od niego zależnej, którego wartość stanowiłaby co najmniej 10 % kapitałów własnych
Emitenta.

6. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub
wielu transakcji z podmiotami powiązanymi
W okresie objętym raportem nie zostały zawarte przez Emitenta ani przez jednostkę od niego
zależną transakcje z podmiotami powiązanymi, których łączna wartość przekroczyłaby wyrażoną w
złotych równowartość kwoty 500 000 EURO.

7. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną
poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji
W okresie objętym raportem nie były udzielane przez Emitenta lub przez jednostkę od niego
zależną poręczenia kredytu lub pożyczki i nie była udzielona gwarancja żadnemu podmiotowi o
łącznej wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Emitenta.

8. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji
kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz
informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez
Emitenta
W I kwartale 2005 r. Spółka kontynuowała rozbudowę swojej infrastruktury telekomunikacyjnej.
Tylko w tym kwartale wartość brutto środków trwałych zwiększyła się o 4346 tys. zł (w poprzednim
kwartale o 5931 tys. zł). Nakłady inwestycyjne zostały zrealizowane w większości ze środków
własnych, a częściowo poprzez umowy leasingowe (1016 tys. zł). Poczynione nakłady inwestycyjne w
sposób znaczący pozwolą na zwiększenie przychodów ze sprzedaży usług w następnych okresach.
Nie mają natomiast żadnego istotnego wpływu na możliwość realizacji zobowiązań przez Emitenta.
W I kwartale Spółka nadal zwiększała zatrudnienie. W Spółce przybyło w tym okresie łącznie 14
pracowników (w kwartale poprzednim 11 osób). Nowe osoby będą wspierały siły handlowe i
inżynierskie Spółki.

9. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte
przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału
Pierwszy kwartał 2005 roku stanowił przygotowanie do znaczącego wzrostu aktywności Spółki
w roku 2005. W związku z rozwojem nowych produktów i kompetencji istnieje możliwość znaczącego
wzrostu przychodów. Niewiadomą jest wielkość przychodów (także eksportowych) z usług
sprzedawanych w formule revenue-sharing na rzecz operatorów telefonii mobilnej i nadawców
telewizyjnych, które może przynieść nieoczekiwanie wysokie przychody, ale także może okazać się
przedsięwzięciem bez wielkich perspektyw.
Niezwykle istotny dla Emitenta jest dalszy rozwój gospodarczy Polski. Obserwowana jest
znaczna poprawa koniunktury w zakresie inwestycji teleinformatycznych, zarówno ze strony firm, jak i
sektora publicznego. Stwarza ona duże możliwości wzrostu przychodów z usług w zakresie integracji
systemów teleinformatycznych i dalszego rozwoju sprzedaży zaawansowanych usług
telekomunikacyjnych. Przeszkodą są skomplikowane i nieefektywne procedury przetargowe, które
powodują znaczne opóźnienia przy podpisywaniu wszelkich umów podpisywanych w trybie
przetargów publicznych.
Do zagrożeń należy niewątpliwie zaliczyć ryzyko destabilizacji politycznej w związku z wyborami
w roku 2005 oraz ewentualne znaczne osłabienie polskiej waluty względem euro, co mogłoby
spowodować straty na różnicach kursowych wynikających z wyceny kredytu inwestycyjnego.
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