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Za rok obrotowy

2005

oraz za poprzedni rok obrotowy

ATM S.A.

ATM

04-186

obejm ując y okres

2004

od 2005-01-01 do 2005-12-31

od 2004-01-01 do 2004-12-31

obejmujący okres

(pełna nazwa emitenta)

informatyka

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

(skrócona nazwa em itenta)

Warszawa

(kod pocztowy)

Grochowska

(22) 5156 660

(miejscowość)

(ulic a)

21a

(22) 5156 600

(telefon)

inwestor@atm.com.pl

www.atm.com.pl

113-00-59-989

012677986

(e-mail)

(NIP)

(numer)

(fax)

(www)

(REGON)

(podmiot uprawniony do badania)
Raport roczny zawiera:
Opini ę i raport podm iotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdani a finansowego

Oświadc zenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

Oświadc zenie zarządu w sprawie podm iotu uprawni onego do badania sprawozdań finansowych

Pismo Prezesa Zarządu

Roc zne sprawozdanie fi nansowe

Wprowadzeni e

Zestawieni e zm ian w kapitale własnym

Rachunek zysków i strat

Dodatkowe i nform acje i obj aśnieni a

Rac hunek przepływów pienięŜnych

Bilans

Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalnośc i emi tenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE

I. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i m ateriałów

II. Zysk (strata) z dział alności operacyjnej

III. Zysk (strata) brutto

IV. Zysk (strata) netto

2005

w tys. zł
2004

119 551

97 817

22 970

7 997

22 770

19 250

V. Przepływy pienięŜne netto z dział alności operacyjnej

11 928

VI. Przepływy pi enięŜne netto z działalnośc i inwestycyjnej

VII. Przepływy pienięŜne netto z działalnośc i finansowej

IX. Aktywa, razem

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

XII. Zobowiązania krótkoterminowe

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

XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł/EUR)

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR)

Zadekl arowana lub wypł acona dywidenda na jedną akcj ę (w
XX.
zł/EUR)

1 770

4 785

2 965

1 646

-426

7 650

-756

1 293

1 674

1 675

-3 004

1 693

364

126 653

93 363

32 813

22 889

2 562

15 999

664

3 922

24 526

XV. Liczba akc ji (w szt.)

5 709

-1 715

75 813

XIV. Kapitał zakładowy

7 567

21 650

5 659

-2 635

43 818

XIII. Kapi tał własny

7 563

29 715

-13 571

50 840

XI. Zobowiązania długoterm inowe

5 842

w tys. EUR
2004

-10 600

-3 043

VIII. Przepływy pienięŜne netto, razem

2005

36 800

17 378

56 563

24 526

13 172

11 352

9 022

4 260

19 642

13 867

6 354

6 013

3 227 040

3 227 040

3 227 040

3 227 040

5,97

2,34

1,55

0,57

5,97

2,34

23,49

17,53

2,15

0,00

23,49

17,53
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1,55

6,09

6,09

0,56

0,57

4,30

4,30

0,00
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
Zarząd ATM S.A. oświadcza, Ŝe wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i
dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz
Ŝe odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta
oraz jego wynik finansowy oraz Ŝe sprawozdanie zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i
osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych ryzyk i zagroŜeń.

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Roman Szwed

Tadeusz Czichon

Załącznik: Sprawozdanie Zarządu

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
Zarząd ATM S.A. oświadcza, Ŝe wedle jego najlepszej wiedzy, podmiot uprawniony do badania
rocznego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz Ŝe
podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania spełniali warunki do
wyraŜenia bezstronnej i niezaleŜnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa
krajowego.

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Roman Szwed

Tadeusz Czichon

Załącznik: Sprawozdanie Zarządu

PISMO PREZESA ZARZĄDU

DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY I POTENCJALNYCH INWESTORÓW

Szanowni Państwo!
W imieniu Zarządu ATM S.A. przedstawiam Państwu sprawozdanie na temat działalności
Spółki w roku 2005. Prezentujemy w nim wyniki finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta
oraz informację na temat najwaŜniejszych wydarzeń minionego roku.

Wprowadzając ATM S.A. na giełdę we wrześniu 2004 roku Zarząd informował akcjonariuszy
o swojej ocenie potencjału Spółki, uzasadniającej jej znacznie wyŜszą wartość rynkową niŜ
wskazywałaby na to cena emisyjna. Celem Zarządu na rok 2005 było wykazanie
prawdziwości tej oceny. Patrząc z takiej perspektywy na osiągnięcia Spółki w minionym roku
naleŜy stwierdzić, Ŝe cel ten został w pełni zrealizowany. Cena rynkowa akcji (kurs
ostatniego notowania w danym roku) wzrosła z 23,30 zł do 68,00 zł, czyli niemal trzykrotnie.
Rosnąca wycena Spółki przez inwestorów jest efektem stabilnie rozwijanej działalności
podstawowej oraz zdecydowanego inwestowania w tworzenie nowoczesnych,
przyszłościowych produktów.

W minionym roku (podobnie jak w roku poprzednim) ze znaczną nadwyŜką wypełniliśmy
prognozy zawarte w naszym Prospekcie emisyjnym. Odnotowaliśmy znacząco większe
przychody i ponad 2,5-krotnie większy zysk niŜ w roku 2004. Jest to połączony efekt
rosnących przychodów z działalności operacyjnej oraz przeprowadzonej w końcówce roku
restrukturyzacji aktywów, związanej z planami inwestycyjnymi na rok 2006. Łączne wydatki
inwestycyjne Spółki w roku 2005 znacznie przekroczyły 17 mln zł, zaś na kolejny rok
zaplanowaliśmy ich dalszy wzrost (o ponad 30%). Inwestycje te są z jednej strony skutkiem
konieczności utrzymania wiodącej jakości technicznej naszych systemów produkcyjnych
(głównie zasobów sieci telekomunikacyjnej), zaś z drugiej – efektem rosnącego
zapotrzebowania Klientów na świadczone przez nas usługi. Zarząd stale dba o efektywność
ponoszonych nakładów, wyraŜoną w realnych perspektywach wzrostu sprzedaŜy.
W zakresie naszej podstawowej oferty usług integracyjnych odnieśliśmy wiele
spektakularnych sukcesów, takich jak choćby kolejne potwierdzenie wiodącej pozycji
w sprzedaŜy rozwiązań superkomputerowych dla środowiska naukowego, czy znaczny
wzrost sprzedaŜy rozwiązań sieciowych dla operatorów
telewizji kablowej,
wykorzystywanych przez nich do rozwoju oferty szerokopasmowego dostępu do Internetu.
SprzedaŜ naszych usług telekomunikacyjnych znakomicie rosła w ciągu całego roku.
Z naszych usług w tym zakresie korzystają nie tylko krajowi klienci, lecz takŜe światowi
telekomunikacyjni potentaci rozwijający swoja działalność w Polsce. NaleŜą do nich firmy
takie jak Level(3), T-Systems czy Teleglobe.

Wyjątkowym sukcesem roku 2005, wartym podkreślenia, było udane przedsięwzięcie obsługi
teleinformatycznej III Szczytu Rady Europy, który odbył się w maju ubiegłego roku na Zamku
Królewskim w Warszawie – zrealizowane w konsorcjum z firmą Computerland. Ani muzealny
charakter obiektu, ani stres czasowy nie przeszkodziły nam w skutecznej realizacji tego
zadania. O jego skali niech zaświadczy choćby 600 gniazd sieci komputerowej, 50 km kabli,
3,5 km łączy światłowodowych czy 300 telefonów IP w sieci bezprzewodowej. Oprócz
infrastruktury zapewniliśmy równieŜ transmisje multimedialne z sali obrad oraz bezawaryjną
obsługę połączeń telefonicznych i internetowych ze światem. Wszystko to zostało
zrealizowane w kilkanaście dni.
W minionym roku nadaliśmy wyŜszy priorytet projektowi zbudowania w oparciu o kluczowe
atuty ATM S.A. – infrastrukturę telekomunikacyjną oraz wiedzę i doświadczenie
integratorskie – kompleksowej oferty usług kontentowych, czyli usług związanych z
gromadzeniem treści multimedialnych (filmów, muzyki, programów telewizyjnych itp.) oraz
Załącznik: Pismo Prezesa

Strona 1 z 2

udostępnianiem tych treści poprzez sieci teleinformatyczne. Zamierzamy oferować zarówno
wdroŜenia technologicznych platform dystrybucji treści, jak równieŜ świadczenie usług takich
platform w modelu outsourcingu.

Traktując wiarygodność rynkową jako przedmiot stałej dbałości, w całej firmie kontynuujemy
ulepszanie wewnętrznych narzędzi i procedur, w wielu aspektach wyprzedzając wymagania
norm dotyczących organizacji przedsiębiorstw. Wykorzystujemy takŜe w pełni potencjał
intelektualny firmy angaŜując się w przygotowanie innowacyjnych produktów, które będą
stanowić o przewagach konkurencyjnych firmy w niedalekiej przyszłości.

WyraŜając satysfakcję z całokształtu osiągnięć roku 2005 pragnę zwrócić uwagę na fakt, Ŝe
nigdy w historii firmy nie mieliśmy tak silnych podstaw do dalszego wzrostu i zamierzamy tę
sytuację wykorzystać. Ogłoszone na początku roku 2006 strategiczne kierunki rozwoju –
zapewniające wzrost poprzez rozwój organiczny dotychczasowej działalności oraz poprzez
zajęcie strategicznych pozycji na nowo kreowanych rynkach i gwałtowny wzrost wraz z tymi
rynkami – stanowią jasny wyraz naszych ambitnych planów. Głęboko wierzę, Ŝe potrafimy
sprostać stojącym przed nami wyzwaniom, dzięki czemu w niedługim czasie umocnimy
pozycję Spółki w kręgu wiodących firm teleinformatycznych w Polsce i zapewnimy znaczny
wzrost jej wartości rynkowej.
Z wyrazami szacunku

Roman Szwed

Prezes Zarządu ATM S.A.
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Sprawozdanie finansowe Spółki ATM S.A.
za okres od 01 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1. Dane jednostki
a) Nazwa:

ATM Spółka Akcyjna

b) siedziba

Warszawa, ul.Grochowska 21a

c) organ prowadzący rejestrację:

Sąd Rejonowy dla st. Warszawy,
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Rejestr Przedsiębiorców, numer rejestru KRS 000 0034947

d) podstawowy przedmiot działalności
1.

PKD 22 33 Z

reprodukcja komputerowych nośników informacji

2.

PKD 30 01 Z

produkcja maszyn biurowych

3.

PKD 30 02 Z

produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji

4.

PKD 31 20 B

działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej
rozdzielczej i sterowniczej

5.

PKD 31 62 A

produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana z wyjątkiem
działalności usługowej

6.

PKD 31 62 B

działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji gdzie indziej
nie sklasyfikowana

7.

PKD 45 21 A

wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wnoszeniem budynków

8.

PKD 45 21 C

wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych
rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych –
przesyłowych

9.

PKD 45 21 D

wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych
rurociągów, linii elektroenergetycznych, i telekomunikacyjnych – lokalnych

10. PKD 45 31 A

wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli

11. PKD 45 31 B

wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizujących

12. PKD 45 31 D

wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych

13. PKD 45 34 Z

wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

14. PKD 64 20 A

telefonia stacjonarna i telegrafia

15. PKD 64 20 B

telefonia ruchoma

16. PKD 64 20 A

transmisja danych i teleinformatyka

17. PKD 64 20 D

radiokomunikacja

18. PKD 64 20 E

radiodyfuzja

19. PKD 64 20 F

telewizja kablowa

20. PKD 64 20 G

pozostałe usługi telekomunikacyjne

21. PKD 65 21 Z

leasing finansowy

22. PKD 65 23 Z

pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane

23. PKD 67 11 Z

zarządzanie rynkiem finansowym

24. PKD 67 13 Z

działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana

25. PKD 70 11 Z

zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

26. PKD 70 12 Z

kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

27. PKD 70 20 Z

wynajem nieruchomości na własny rachunek

28. PKD 71 33 Z

wynajem maszyn i urządzeń biurowych
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29. PKD 71 34 Z

wynajem pozostałych maszyn i urządzeń

30. PKD 71 40 Z

wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego

31. PKD 72 10 Z

doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego

32. PKD 72 20 Z

działalność w zakresie oprogramowania

33. PKD 72 30 Z

przetwarzanie danych

34. PKD 72 40 Z

działalność związana z bazami danych

35. PKD 72 50 Z

konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i innych

36. PKD 72 60 Z

pozostała działalność związana z informatyką

37. PKD 73 10 G

prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych

38. PKD 73 10 H

prace badawczo rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
i technicznych

39. PKD 74 14 A

doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania

40. PKD 74 84 A

działalność związana z organizacją targów i wystaw

41. PKD 74 14 B

zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

42. PKD 74 20 A

działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego
technologicznego

43. PKD 74 30 Z

badania i analizy techniczne

44. PKD 74 40 Z

reklama

45. PKD 80 42 Z

pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane

46. PKD 91 33 Z

działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie
sklasyfikowana

47. PKD 92 72 Z

pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana

48. PKD 22 15 Z

pozostała działalność wydawnicza

49. PKD 22 25 Z

działalność usługowa związana z poligrafią pozostała

50. PKD 24 65 Z

produkcja nie zapisanych nośników informacji

51. PKD 51 64 Z

sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych

52. PKD 51 70 A

pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana

53. PKD 51 70 B

pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana

54. PKD 52 48 A

sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu
technologicznego

55. PKD 63 21 Z

pozostała działalność wspomagająca transport lądowy

e) branża według klasyfikacji GPW - informatyka

2. Czas trwania Spółki — nieograniczony
3. Prezentowane jest sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 2005 r. do
31.12.2005 r. oraz porównywalne dane za okres obrotowy od 01.01.2004 r. do
31.12.2004 r.
4. Skład organów Spółki:
Zarząd:
Roman Szwed

Prezes

Tadeusz Czichon

Wiceprezes

Rada Nadzorcza:
Jan Wojtyński

Przewodniczący

Tomasz Tuchołka

Z-ca Przewodniczącego

Tomasz Chiliński

Członek Rady Nadzorczej

_______________________________________________________________________________________
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

2

ATM
S.A.-R 2005
__________________________________________________________________________________________

Jan Madey

Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Mazur

Członek Rady Nadzorczej

5.

Spółka nie posiada własnych jednostek organizacyjnych, które by sporządzały samodzielne
sprawozdania finansowe.

6.

Emitent jest jednostką dominującą w stosunku do ATM Elektronika Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie ul. Grochowska 21a. Emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania
finansowego swojej grupy kapitałowej, korzystając ze zwolnienia wynikającego z art.58 ust.1
ustawy o rachunkowości. Spółka zależna ATM Elektronika Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Grochowska 21 A zawiesiła swą działalność z dniem 30.06.2002 r. Emitent nie jest jednostką
dominującą, nie posiada udziałów, ani nie jest znaczącym inwestorem w innych jednostkach i w
związku z tym nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

7.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w
dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie
kontynuacji działalności jednostki.

8.

Porównywalność sprawozdań finansowych
Sprawozdania finansowe za rok 2004 nie podlegało przekształceniu w celu zapewnienia
porównywalności danych, gdyż w okresie objętym sprawozdaniem i w okresach obejmujących
dane porównywalne nie uległy zmianie stosowane przez spółkę zasady rachunkowości.

9. Korekty wynikające z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do
badania.
W przedstawionym sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych nie
dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o
sprawozdaniach finansowych za lata, za które prezentowane są sprawozdanie finansowe i
porównywalne dane finansowe.
Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok 2004 zawiera
objaśnienie, dotyczące nie ujęcia w kalkulacji odroczonego podatku dochodowego z tytułu
możliwości wykorzystania straty podatkowej z roku 2001 w latach następnych. W opinii
wyrażony został pogląd, że Spółka powinna wykazać aktywo z tytułu odroczonego podatku
dochodowego na dzień 31 grudnia 2004 r. w kwocie o 731 tys. zł wyższej od wykazanej oraz
zysk netto za okres 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2004 r. o 962 tys. zł niższy od
wykazanego.

10. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów
i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz
sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych.
Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia oraz kosztów rozbudowy i modernizacji, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe w budowie obejmują środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia
już istniejącego środka. Wycenia się je w wysokości ogółu kosztów pozostających w
bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.
Obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przyjęte do używania na mocy umowy
leasingu zalicza się do aktywów trwałych, jeżeli umowa spełnia warunki określone w Ustawie.
Amortyzacja dokonywana jest metoda liniową. Przy ustaleniu okresu amortyzacji i rocznej
stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz

_______________________________________________________________________________________
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

3

ATM
S.A.-R 2005
__________________________________________________________________________________________

składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek
amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.
Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków
trwałych:
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

2 % - 10 %

urządzenia techniczne i maszyny

5 % - 25 %

środki transportu

14,3 %

Roczne stawki amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych są następujące:
licencje na korzystanie z programów komputerowych

50 %

Środki trwałe w budowie oraz grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu nie są
amortyzowane.
Inwestycje długoterminowe
Inwestycje długoterminowe obejmujące udziały i akcje i inne papiery wartościowe, nabyte w
celu osiągania korzyści ekonomicznych wyceniane są wg cen nabycia pomniejszoną o trwałą
utratę wartości.
Inwestycje krótkoterminowe
Aktywa finansowe zaliczone do inwestycji krótkoterminowych zostały zakwalifikowane jako
aktywa finansowe przeznaczone do obrotu. Składają się na nie bony korporacyjne oraz bony
skarbowe i są wyceniane w wartości godziwej.
Zapasy
Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen zakupu nie wyższych jednak od cen sprzedaży
netto.
Należności
Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej
wyceny, i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące)
Wartość
należności
podlega
aktualizacji
wyceny
przy
uwzględnieniu
stopnia
prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Na dzień
bilansowy należności wyrażone w walutach obcych wycenia się po średnim kursie ustalonym
dla danej waluty przez NBP na ten dzień.
Krótkoterminowe aktywa finansowe
Do aktywów finansowych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut
obcych i dewiz oraz bonów korporacyjnych lub skarbowych zakwalifikowanych jako aktywa
finansowe przeznaczone do obrotu.. Do aktywów finansowych zalicza się także naliczone
odsetki od aktywów finansowych. Waluty obce i dewizy wycenia się na dzień bilansowy po
kursie średnim ogłaszanym przez NBP na ten dzień. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
wycenia się w wartości godziwej.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe mają zastosowanie w
poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.

odniesieniu

do

Odpisy krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych następują stosownie do upływu czasu.
Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem
zasady ostrożnej wyceny.
Kapitały własne
Kapitały własne stanowią kapitały tworzone przez Spółkę zgodnie z obowiązującym prawem
tj. właściwymi ustawami i statutem.
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Kapitał zakładowy wykazywany jest w wartości nominalnej w wysokości określonej w statucie
i wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego.
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
Spółka nie tworzy rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne ze względu na młodą
załogę oraz nie zabezpiecza takich wypłat w wewnętrznych uregulowaniach płacowych.
Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe
zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować.
Zobowiązania
Zobowiązania finansowe wycenia się na dzień bilansowy w wysokości zamortyzowanego kosztu
przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
Zobowiązania inne niż finansowe są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.
Zobowiązania w walutach obcych na dzień bilansowy są przeliczane na złote przy zastosowaniu
kursu średniego ustalonego dla danej waluty na ten dzień przez NBP.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe dokonywane są w wysokości prawdopodobnych
zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:
1. ze świadczeń wykonywanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy
kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny;
2. z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych
świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo że
data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw
gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku;
3. rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady
ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub
należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie
nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.
Rezerwy na koszty niewykorzystanych urlopów
Spółka prowadzi ewidencję urlopów wypoczynkowych pracowników w systemie rocznym i
tworzy rezerwę na niewykorzystane urlopy raz na rok, na koniec każdego roku obrotowego. Ze
względu na sezonowość działalności Spółki, brak aktualizacji rezerwy dla okresów półrocznych
nie powoduje zniekształcenia sytuacji finansowej Spółki za okres 6 miesięcy roku obrotowego.
Przychody netto ze sprzedaży oraz koszty ich uzyskania
Przychody netto ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru lub wykonania
usługi. W przypadku usług o okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy, wykonanych na dzień
bilansowy w istotnym stopniu, przychód na dzień bilansowy ustala się proporcjonalnie do
stopnia zaawansowania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto tj. bez uwzględnienia
podatku od towarów i usług oraz wszelkich udzielonych rabatów.
Zaprezentowane w rachunku zysków i strat przychody ze sprzedaży wykazano w oparciu o
zaliczone do odpowiednich okresów sprawozdawczych wielkości sprzedaży ustalonej na
podstawie wystawionych faktur potwierdzonych przez odbiorców oraz w oparciu o kalkulację
stopnia zaawansowana usługi w przypadku usług o okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy.
Do kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży zaliczono koszty związane z podstawową
działalnością Spółki z wyjątkiem pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych i strat
nadzwyczajnych. Koszty zawierają podatek VAT tylko w tej części, w której zgodnie z
obowiązującymi przepisami podatek ten nie podlega odliczeniu.
Zarówno przychody, jak i koszty ich uzyskania ujęte są w odpowiednich okresach
sprawozdawczych, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania bądź dokonania płatności.
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Emitent prowadzi ewidencję kosztów działalności podstawowej w układzie rodzajowym, w
którym rozwinięte symbole poszczególnych kont pozwalają na wyodrębnienie układu
funkcjonalnego (kalkulacyjnego) tych kosztów.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Pozostałe przychody i koszty operacyjne obejmują ogół przychodów i kosztów niezwiązanych
bezpośrednio ze zwykłą działalnością operacyjną, a wywierających wpływ na wynik finansowy.
Przychody i koszty finansowe
Przychody i koszty finansowe stanowią wynik operacji finansowych Emitenta.
Przychody finansowe obejmują odsetki od środków na rachunkach bankowych, zrealizowane
dodatnie różnice kursowe. Koszty finansowe obejmują ujemne różnice kursowe, zapłacone
odsetki, oraz prowizje bankowe. W rachunku zysków i strat wykazywany jest wynik na różnicach
kursowych.
Zyski i straty nadzwyczajne
Zyski i straty nadzwyczajne obejmują tylko skutki zdarzeń trudnych do przewidzenia,
powstających niepowtarzalnie poza zwykłą działalnością Spółki i niezwiązane z ogólnym
ryzykiem jej prowadzenia.
Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego
Obowiązkowym obciążeniem wyniku finansowego jest podatek dochodowy od osób prawnych
oraz płatności z nim zrównane na podstawie odrębnych przepisów. Podatek dochodowy
obejmuje część bieżącą i odroczoną, która stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów
z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.
Zasady ustalenia wyniku finansowego
Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z zasadami określonymi w art. 4-8 ustawy o
rachunkowości. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Do
potrzeb sprawozdania finansowego wersja porównawcza została przekształcona na układ
kalkulacyjny.
Podatek dochodowy odroczony
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością
aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz strata podatkową możliwą do odliczenia
w przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalone aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustala się w wysokości kwoty
przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi
różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia
podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy
uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku
dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich
różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku
dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy
uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku
podatkowego.
Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek
okresu sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czym rezerwy i aktywa z tytułu
odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym,
odnoszone są również na kapitał własny.
Sposób sporządzania sprawozdania finansowego i danych porównywalnych.
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Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych.
Sprawozdanie finansowe składa się z:
- bilansu;
- rachunku zysków i strat (w wariancie porównawczym);
- informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
dodatkowe informacje i objaśnienia;
- zestawienie zmian w kapitale własnym;
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią;
Sprawozdanie finansowe sporządza się w języku polskim i walucie polskiej.
Przyjęte zasady rachunkowości Spółka stosuje w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach
obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów,
ustalenia wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata
informacje z nich wynikające były porównywalne.

11. Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EURO
W okresie objętym sprawozdaniami finansowymi oraz danymi porównywalnymi notowania
średnich kursów wymiany złotego w stosunku do EURO, ustalone przez Narodowy Bank Polski
przedstawiały się następująco:
Okres

Średni kurs w
1)
okresie

Minimalny kurs w
okresie 2)

Maksymalny kurs w
okresie 3)

Kurs na ostatni
dzień okresu

01.01.2005 r.-31.12.2005 r.
01.01.2004 r.-31.12.2004 r.

4,0233
4,5182

3,8223
4,0518

4,2756
4,9149

3,8598
4,0790

1)

Średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym
okresie

2)

Tabele kursowe o numerach:
1. 240/A/NBP/2005;
2. 253/A/NBP/2004;

3)

Tabele kursowe o numerach:
3. 83/A/NBP/2005;
4. 42/A/NBP/2004;

12. Podstawowe pozycje ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych
finansowych przeliczonych na euro
12.1. Podstawowe pozycje bilansu
31.12.2005 r.

dane w tys.

PLN

Aktywa łącznie

EURO

31.12.2004 r.
PLN

EURO

126 653

32 813

93 363

22 889

I

Aktywa trwałe

40 419

10 472

54 216

13 291

II

Aktywa obrotowe

86 234

22 341

39 146

9 597

Pasywa łącznie

126 653

32 813

93 363

22 889

I

Kapitał własny

75 813

19 642

56 563

13 867

II

Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania

50 840

13 172

36 800

9 022

1. Do przeliczania danych bilansu na ostatni dzień okresu bieżącego tj. 31-12-2005 przyjęto
kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs 3,8598 zł/EURO.
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3. Do przeliczania danych bilansu na ostatni dzień okresu porównywalnego tj. 31-12-2004
przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,0790 zł/EURO.

12.2. Podstawowe pozycje rachunku zysków i strat
2005 r.

dane w tys.

PLN

2004 r.

EURO

PLN

EURO

I

Przychody netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów

119 551

29 715

97 817

21 650

II

Koszty sprzedanych produktów,
towarów i materiałów

74 033

18 401

60 988

13 501

III

Zysk (strata) brutto na sprzedaży

45 518

11 314

36 829

8 151

IV

Koszty sprzedaży

880

219

552

122

V

Koszty ogólnego zarządu

37 777

9 390

31 784

7 035

VI

Zysk (strata) na sprzedaży

6 861

1 705

4 493

994

VII

Pozostałe przychody operacyjne

17 059

4 240

2 906

643

VIII

Pozostałe koszty operacyjne

1 151

286

1 558

345

IX

Zysk (strata) na działalności
operacyjnej

22 770

5 659

5 842

1 293

X

Przychody finansowe

1 101

274

2 970

657

XI

Koszty finansowe

901

224

814

180

XII

Zysk (strata) brutto na
działalności gospodarczej

22 970

5 709

7 997

1 770

XIII

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

0

0

0

0

XIV

Zysk (strata) brutto

22 970

5 709

7 997

1 770

XV

Podatek dochodowy

3 720

925

434

96

XVI

Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenie zysku (zwiększenie
straty)

0

0

0

0

19 250

4 785

7 563

1 674

XVII

Zysk (strata) netto

1. Do przeliczania danych rachunku zysków i strat za okres od 01-01-2005 do 31-12-2005
przyjęto kurs średni EURO obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących
na ostatni dzień każdego miesiąca i ustalonych przez NBP tj. kurs 4,0233 zł/EURO.
2. Do przeliczania danych rachunku zysków i strat za okres od 01-01-2004 do 31-12-2004
przyjęto kurs średni EURO obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących
na ostatni dzień każdego miesiąca i ustalonych przez NBP tj. kurs 4,5182 zł/EURO.
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12.3. Podstawowe pozycje rachunku przepływów pieniężnych
2005 r.

dane w tys.

PLN

2004 r.

EURO

PLN

EURO

A.

Przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej

12 510

3 109

7 567

1 657

B.

Przepływy pieniężne netto z
działalności inwestycyjnej

-11 182

-2 779

-13 571

-3 004

C.

Przepływy pieniężne netto z
działalności finansowej

-3 043

-756

7 650

1 693

D.

Przepływy pieniężne netto

-1 715

-426

1 646

364

E.

Bilansowa zmiana stanu
środków pieniężnych

-1 715

-444

1 646

404

F.

Środki pieniężne na początek
okresu

3 516

862

1 870

396

G.

Środki pieniężne na koniec
okresu

1 801

467

3 516

862

1. Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01-01-2005 do 31-12-2005
r. przyjęto następujące kursy:
a) przepływy pieniężne z poszczególnych działalności – kurs średni obliczony jako
średnia arytmetyczna kursów na ostatni dzień każdego miesiąca ustalonych przez
NBP – tj. 4,0233 zł/EURO
b) bilansową zmianę stanów środków oraz środki pieniężne na koniec okresu – wg kursu
z 31-12-2005 tj. 3,8598 zł/EURO
c) środki pieniężne na początek okresu wg kursu z dnia 31-12-2004 r. tj. 4,0790
zł/EURO
2. Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych za okres porównywalny od 01-01-2004
do 31-12-2004 r. przyjęto:
a) przepływy pieniężne z poszczególnych działalności – kurs średni obliczany jako
średnia arytmetyczna kursów na ostatni dzień każdego miesiąca ustalonych przez
NBP – tj. 4,5182 zł/ EURO
b) bilansową zmianę stanów środków oraz środki pieniężne na koniec okresu – wg kursu
z 31-12-2004 tj. 4,0790 zł/EURO
c) środki pieniężne na początek okresu wg kursu z dnia 31-12-2003 r. tj. 4,7170 zł/EURO
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13. Wskazanie i objaśnienie różnic w wartościach ujawnionych danych oraz
istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości a MSR lub
GAAP – odpowiednio zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
16 października 2001 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien
odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz. U. Nr 139 poz. 1568 i z
2002 roku nr 36, poz. 328)
Zgodnie z wymogami § 18 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r.
w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót
prospektu Spółka powinna zaprezentować uzgodnienie wyniku finansowego netto i kapitałów
własnych (aktywów netto) wynikających ze sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z
przepisami o rachunkowości obowiązującymi w Polsce, a danymi, które wynikałyby ze sprawozdania
finansowego sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej (MSSF). Ponadto Spółka powinna przedstawić opis istotnych różnic pomiędzy przyjętymi
zasadami rachunkowości zastosowanymi do sporządzenia raportu półrocznego a zasadami
rachunkowości, które byłyby zastosowane gdyby sporządzano sprawozdania finansowe zgodnie z
MSSF.
Zgodnie z przepisami obowiązującymi spółki publiczne w Unii Europejskiej spółki te mają
obowiązek sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSR za rok
obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2005 r. Spółka nie sporządza sprawozdania
skonsolidowanego, w związku z tym na dzień 31 grudnia 2005 r. nie sporządziła pełnego
sprawozdania finansowego zgodnego z MSR.
Sporządzając niniejszą informację Zarząd Spółki wykorzystał swoja najlepszą wiedzę o
standardach i interpretacjach, faktach i okolicznościach, zasadach rachunkowości, które obowiązują
przy sporządzaniu sprawozdania zgodnego z MSR. W wyniku przeprowadzonej analizy na dzień 31
grudnia 2005 r. nie zidentyfikowano istotnych różnic pomiędzy zasadami rachunkowości przyjętymi
przez Spółkę a MSR.
Jakkolwiek analiza potencjalnych różnic została przeprowadzona na podstawie najlepszej wiedzy
Zarządu o przepisach MSR oraz obecnych faktach i okolicznościach powyższe czynniki mogą ulec
zmianie. Dlatego też dopóki Spółka nie sporządzi swojego pierwszego pełnego sprawozdania
finansowego zgodnego z MSR i ostatecznie nie ustali dnia przejścia na MSR w rozumieniu MSSF nr 1
nie można wykluczyć, że prezentowane informacje będą mogły być zmienione.
.
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BILANS
Noty

2005

AKT YWA

I. Aktywa trwałe

1

1. Wartości niem aterialne i prawne, w tym:

2. Rzeczowe aktywa trwałe

2

3

3. NaleŜności długoterminowe

3.1. Od pozostałych j ednostek

4.1. Długoterminowe aktywa finansowe

a) w j ednostkach powiązanych, w tym :

8

5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2.1. Od jednostek powi ązanyc h

6

7

2.2. Od pozostałych j ednostek

3. Inwestycj e krótkoterminowe

9

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

a) w pozostałych jednostkac h

b) środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne

4. Krótkoterm inowe rozl iczenia m iędzyokresowe

A kt y w a r a z e m

10

PASYWA

I. Kapitał własny

1. Kapitał zakładowy

38 302

51 957

339

665

339

54

869

580

290

II. Aktywa obrotowe

2. NaleŜności krótkotermi nowe

53 887

54

5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe

1. Zapasy

39 837

54

5

5. Długoterm inowe rozliczenia międzyokresowe

2004

273

4

4. Inwestycj e długoterminowe

w tys. zł

12
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369

665

54

54

54

843

690

153

86 816

39 476

80 313

27 768

80 313

27 638

1 801

6 924

2 364

0

1 801

0

1 801

2 338

4 058

129

6 924

3 408

3 516

726

126 653

93 363

75 813

56 563

24 526

24 526

2
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Noty

2. Kapitał zapasowy

13

3. Pozostałe kapitały rezerwowe

2005

14

4. Zysk (strata) netto

II. Zobowiązani a i rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania

15

2. Zobowiązania długoterminowe

16

3. Zobowiązania krótkoterminowe

17

1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2.1. Wobec pozostałyc h jednostek
3.1. Wobec jednostek powiązanych
3.3. Fundusze specjalne

162

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akc ję (w zł)

19

Nota

225

2 663
56

2 606

93 363
56 563

3 227 040

3 227 040

3 227 040

3 227 040

17,53

23,49

17,53

w tys. zł
291

2004

291

-

291

28 268

2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytuł u)

34 004

28 268

- udzielonyc h gwarancj i i poręczeń

34 004

4 718

- zabezpiec zeń hipotecznych
- zabezpiec zeń zastawem

1 576

23 550

30 550

28 559

34 295

0

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty

2005

I. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i m ateriałów, w tym:
- od jednostek powi ązanyc h

1. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów

20

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:

21

22

22
22

VII. Pozostałe przychody operacyjne

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
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1 707

w tys. zł
119 551
38

2004

97 817
76

67 970

57 024

86 065

70 673

51 580
13

40 793
31

44 924

39 463

33 485

27 144

41 141
380

31 210
395

26 244

22 255

17 059

2 906

6 861

15 926
23

291
291

291

2. Zobowiązania warunkowe

3. Inne przyc hody operac yjne

2 663

23,49

1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)

VIII. Pozostałe koszty operacyjne

3 019
3 019

2005

1. NaleŜnośc i warunkowe

2. Dotacje

17 038

187

POZYCJE POZABILANSOWE

VI. Zysk (strata) ze sprzedaŜy

115

43 469

75 813

19

V. Koszty ogólnego zarządu

17 378

15 999

126 653

Rozwodniona liczba akc ji (w szt.)

IV. Koszty sprzedaŜy

43 818

2 969

Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł)

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

15 999

50

Liczba akcj i (w szt.)

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy

760

2 562
2 562

Wartość księgowa

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

760

1 442

P a sy w a r a z e m

- jednostkom powiązanym

7 563

36 800

1 442

b) krótkoterm inowe

21 159
3 315

50 840

a) długotermi nowe

2. Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiał ów

2004

19 250

18

4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe

20 987
11 050

3.2. Wobec pozostałyc h jednostek
4. Rozliczeni a międzyokresowe

w tys. zł

4 493
51

0

1 124

1 151

1 558

1 133

1 732

3
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1. Aktual izac ja wartości aktywów niefinansowych

2005

2. Inne koszty operac yjne

24

X. Przychody finansowe

25

IX. Zysk (strata) z działalności operacyj nej
1. Odsetki, w tym:
2. Inne

XI. Koszty finansowe

186

2004

1 460

1 101

2 970

5 842

310

241

791

2 729

687

703

901

2. Inne

814

214

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej
XIII. Zysk (strata) brutto

XIV. Podatek dochodowy
a) część bieŜąca

111

22 970

7 997

3 720

434

22 970

27

7 997

2 929

b) część odroc zona

791

XV. Zysk (strata) netto

434

19 250

Zysk (strata) netto (zanualizowany)

7 563

19 250

Średnia waŜona lic zba akcji zwykł ych (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

29

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

29

Średnia waŜona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu
1.1. Zmiany kapitał u zakładowego

2 913 351

3 227 040

2 913 351

2,60

5,97

2005

I. Kapitał własny na poc zątek okresu (BO)

7 563

3 227 040
5,97

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

98

965

22 770

26

1. Odsetki w tym:

w tys. zł

2,60

w tys. zł
56 563
56 563
24 526

a) zwiększenia (z tytułu)

2004

42 088
42 088
21 258
3 268
3 268

- emisji akc ji (wydania udziałów)

1.2. Kapitał zakł adowy na koniec okresu

24 526

2. Kapitał zapasowy na początek okresu

20 987

2.1. Zmiany kapitał u zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu)

- emisji akc ji powyŜej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ponad wym aganą ustawowo minimal ną wartość)

2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu

3. Pozostałe kapitały rezerwowe na poc zątek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)

20 987

7 736

1 879

11 050

4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

7 736

4.1. Zysk z lat ubiegłyc h na początek okresu

7 736

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

4.2. Zysk z lat ubiegłyc h na początek okresu
a) zmniejszenia (z tytułu)

- przeniesienie na kapitał zapasowy

4.3. Zysk z lat ubiegłyc h na koniec okresu

a) zysk netto

III. Kapi tał własny, po uwzględnieniu proponowanego podzi ału zysku (pokrycia straty)
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3 315
2 401
2 401

173

1 879

2 401
522
173
173

19 250

7 563

75 813

56 563

19 250

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )

1 879

7 736

0

5. Wynik netto

1 879

2 574

0

4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

1 436

7 736
7 736

- przeniesienie na kapitał rezerwowy

521

20 987

7 736

3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

3 992
3 471

7 736

- z podziału zysku

16 994
3 992

3 315

3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

3 268

24 526

68 875

7 563

56 563

4
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH
2005

A. Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem

w tys. zł

2004

19 250

7 563

6 280

5 133

-7 322

1. Am ortyzac ja

2. (Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowych

-1 193

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

720

4. (Zysk) strata z dzi ałalności inwestycyjnej

-15 907

5. Zmiana stanu rezerw

681

6. Zmiana stanu zapasów

7. Zmiana stanu naleŜnośc i

9. Zmiana stanu rozliczeń m iędzyokresowyc h

664
13

330

-1 690

13 278

3 721

-1 282

10. Inne korekty

-2 522

1 694

-11 592

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm inowych, z wyjątkiem poŜyczek i kredytów

4

-4 913

392

0

-1 124

I. Wpływy

5 150

948

2. Z aktywów finansowyc h, w tym:

3 537

91

III. Przepływy pienięŜne netto z dzi ałalności operacyjnej (I+/-II) - m etoda pośrednia

11 928

B. Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej

1. Zbyc ie wartości niematerialnych i prawnyc h oraz rzeczowych aktywów trwałych

1 598

a) w pozostałych jednostkac h

3 537

- zbycie aktywów finansowych

3 408

- odsetki

3. Inne wpł ywy inwestycyjne
1. Nabyc ie wartości niematerialnych i prawnyc h oraz rzeczowych aktywów trwałych

91
91

15 750

14 519

15 724

2. Na aktywa finansowe, w tym:

841

129
16

II. Wydatki

7 567

a) w pozostałych jednostkac h

16

11 090
3 408
3 408

- nabycie aktywów fi nansowych

3. Inne wydatki i nwestycyjne

26

III. Przepł ywy pienięŜne netto z działal ności i nwestyc yjnej (I-II)

C. Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej
I. Wpływy

Wpływy netto z em isji akcji (wydania udziałów) i innych instrum entów kapitał owyc h oraz dopłat do
1.
kapitału
2. Kredyty i poŜyczki

-13 571

1 069

13 706

0

6 912

444

1 339

II. Wydatki

4 112

2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

1 008

1. Spł aty kredytów i poŜyczek

2 180

3. Odsetki

848

4. Inne wydatki finansowe

75

III. Przepł ywy pienięŜne netto z działal ności finansowej (I-II)

D. Przepływy pienięŜne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
F. Środki pieni ęŜne na początek okresu

2005

a) koszty zakońc zonych prac rozwojowych

b) koncesje, patenty, lic encj e i podobne wartości, w tym:

w tys. zł
2004
202
71

- oprogram owanie komputerowe

71

Wartości niem ateri alne i prawne, razem

273
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567
755
158

1 646

95

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

4 577

-1 715

1 801

- o ograniczonej moŜliwości dysponowania

6 056

7 650

3 516

G. Środki pienięŜne na koniec okresu (F+/- D), w tym:

5 455

-3 043
-1 715

E. Bilansowa zm iana stanu środków pienięŜnych, w tym :

21

-10 600

625

3. Inne wpł ywy finansowe

3 408

1 646
1 870
3 516
53

283
86
86

369

5
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ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
a

w tys. zł

b

koszty zakończonyc h
wartość firmy
prac rozwojowych
wartość brutto wartości niematerial nyc h i prawnych na
początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
- zakończeni e prac rozwojowych
a)

- zakup

283
18
18

c ) zmniejszenia (z tytułu)
- likwidacja

wartość brutto wartości niematerial nyc h i prawnych na koniec
okresu
e) skumulowana amortyzac ja (umorzenie) na początek okresu
d)

c

d

koncesje, patenty, licencje i podobne
wartości, w tym:
- oprogramowanie
komputerowe

i nne wartości
niematerialne i
prawne

1 796

1 796

59

59

5

5

59
5

59
5

e

zali czki na wartości
niematerialne i
prawne

Wartości
niematerialne i
prawne, razem
2 079
77
18
59
5
5

301

1 850

1 850

2 151

f) amortyzac ja za okres (z tytułu)
- odpisy planowe

99

69

69

168

g) skumulowana amortyzac ja (umorzenie) na koniec okresu

99

- likwidacja

h)

wartość netto wartości ni ematerialnych i prawnyc h na koniec
okresu

0

99

202

1 711
74
-5

1 779
71
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1 711
74
-5

1 779
71

1 711

173
-5

1 878

273

6
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WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
a) własne

2005

Wartości niem ateri alne i prawne, razem

w tys. zł
2004
273
273

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

2005

a) środki trwałe, w tym :

- grunty (w tym prawo uŜytkowania wieczystego gruntu)

w tys. zł
2004

- urządzenia techniczne i maszyny

50 709

18 793

34 365

2 008

2 006

14 409

- środki transportu

b) środki trwałe w budowi e

3 092

Rzeczowe aktywa trwałe, razem

38 302
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369

35 209
0

- budynki, lokale i obiekty inŜynieri i lądowej i wodnej

369

4 676
9 662
1 248

51 957

7
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ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)

SA-R 2005

w tys. zł

- grunty (w tym prawo - budynki, lokale i
uŜytkowania
obiekty inŜyni erii
wiec zystego gruntu) lądowej i wodnej
4 676

- zakup, modernizacja
- leasi ng

38 502
6 012
6 012

- urządzenia
- środki transportu
techni czne i maszyny

3 452

68 046

8 200

215

14 427

11 176
2 976

-4 676

-22 542

-2 796

- leasi ng zwrotny

-4 676

-22 542

-1 867

- likwidacja

-179

-18

d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu

0

f) amortyzac ja za okres (z tytułu)

0

e) skumulowana amortyzac ja (umorzenie) na początek okresu
- planowe odpisy

- zmniejszenie z tytułu sprzedaŜy, leasingu zwrotnego, likwidac ji

g) skumulowana amortyzac ja (umorzenie) na koniec okresu
h) wartość netto środków trwałych na koni ec okresu

0

0
0

543
328

-111
-30

-208

- darowizna

- zakończeni e umowy l easingu finansowego

-523

-81

29 797

3 884

1 464

4 166

484

3 179

15 388

1 876

-2 422

18 793

11 754

-532

14 409
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17 731
3 304

-30 124
-209

-29 085
-208

21 972
4 137

Środki trwałe, razem

21 416

c ) zmniejszenia (z tytułu)
- sprzedaŜ

- inne środki trwałe

1 446

-54

2 008

-18

-604

55 652
17 337
6 114

-3 008

20 443
35 209

8
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ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

2005

a) własne

b) uŜywane na podstawie um owy najm u, dzierŜawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym :

30 712

48 285

3 442

1 473

4 498

- urządzenia techniczne i maszyny
- środki transportu

1 056

Środki trwał e bilansowe, razem

35 209

NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

2005

a) od pozostałych jednostek (z tytuł u)

- kaucji gwaranc yjnych z tytułu wykonanych usł ug

w tys. zł
2004

Nal eŜności dł ugoterminowe netto

329

658

0

Nal eŜności dł ugoterminowe brutto

339

ZMIANA STANU NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

2005

a) stan na początek okresu

- depozyt z tytułu rozlic zenia programu opcji m enedŜerskic h

w tys. zł
2004
665
659

- kaucje gwarancyjne z tytułu wykonanych usług

6

b) zwi ększeni a (z tytułu)

5

- depozytu z tytułu rozl iczenia opcji menedŜerskich

0

- kaucji gwarancyjnych z tytułu wykonanych usług

5

c) zm niej szeni a (z tytułu)

331

- depozytu z tytułu rozl iczenia opcji menedŜerskich

329

- kaucji gwarancyjnych z tytułu wykonanych usług

2

d) stan na koni ec okresu

- depozyt z tytułu rozlic zenia programu opcji m enedŜerskic h

NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

jednostka

waluta

2005

b1. w walucie
-

Nal eŜności dł ugoterminowe, razem

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

2005

a) w jednostkach zaleŜnyc h
- udziały lub akcje

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

665
0

665

645
642
3

992
659
3

642
642
665

9

6

w tys. zł
2004

659

339

665

339

665

w tys. zł
2004
54

54

54

54

54

Długoterminowe aktywa finansowe, razem

7

339
329

- kaucje gwarancyjne z tytułu wykonanych usług

951

50 709

665

339

b) odpisy aktualizując e wartość nal eŜności

2 424

339
9

- depozytu z tytułu rozliczenia program u opcji m enedŜerskich

a) w walucie polskiej

w tys. zł
2004

54

9
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UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
a

w tys. zł

b

Lp. nazwa (firma)
j ednostki , ze
si edziba
wskazani em formy
prawnej

c

d

charakter
powiązania
(jednostka
zal eŜna,
jednostka
przedmiot
współzaleŜna,
przedsiębiorstwa jednostka
stowarzyszona, z
wyszczególni enie
m powiązań
bezpośrednich i
pośrednich)
-PKD 22 33 Z
reprodukcja
komputerowych
nośników
i nformacji; -PKD
30 02 Z produkcja
komputerów i
i nnych urządzeń
do przetwarzania
i nformacji; -PKD
31 20 B
działalność
usługowa w
zakresie
i nstalowania,
naprawy i
konserwacj i
elektrycznej
aparatury
rozdzielczej i
sterownic zej ;
-PKD 31 62 A
produkc ja sprzętu
elektrycznego,
gdzi e indziej nie
sklasyfikowana, z
wyjątkiem
działalnośc i
usługowej; -PKD
31 62 B
działalność
usługowa w
zakresie
i nstalowania,
naprawy i
konserwacj i

e

zastosowana
metoda
konsolidacji /
wycena metodą
praw własności,
bądź wskazanie,
Ŝe j ednostka nie
podlega
konsolidacji /
wycenie metodą
praw własności

f

data objęcia
kontroli /
współkontroli /
uzyskania
znaczącego
wpływu

g

h

wartość udziałów korekty
/ akcji według
aktual izujące
ceny nabyc ia
wartość (razem)

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

i

j

procent
wartość bi lansowa posiadanego
udziałów / akc ji kapitału
zakładowego

k

l

wskazanie, innej
niŜ określona pod
udzi ał w ogólnej
lit j) lub k),
l iczbie gł osów na
podstawy kontrol i /
walnym
współkontroli /
zgromadzeni u
znaczącego
wpływu

10

ATM

1.

ATM Elektronika
sp.z o o.

konserwacj i
sprzętu
elektrycznego,
gdzi e indziej nie
sklasyfikowana;
-PKD 45 21 C
wykonywanie
robót
ogólnobudowlany
c h w zakresie
obiektów
l iniowych:
ruroci ągów, linii
elektroenergetyc z
nych,
elektrotrakcyjnyc h
i
telekomunikac yjn
ych przesyłowych;
-PKD 45 21 D
wykonywanie
robót
ogólnobudowlany
c h w zakresie
rozdzielczych
obiektów
l iniowych:
ruroci ągów, linii
elektroenergetyc z
nych i
telekomunikac yjn
ych - lokalnych;
-PKD 45 31 A
wykonywanie
i nstalac ji
elektrycznyc h
budynków i
budowl i; -PKD 45
31 B
wykonywanie
i nstalac ji
elektrycznyc h
sygnalizacyj nyc h;
-PKD 45 31 D
wykonywanie
pozostałych
i nstalac ji
elektrycznyc h;
-PKD 45 34 Z
wykonywanie
pozostałych
i nstalac ji
budowl anych;
-PKD 64 20 A
04-186 Warszawa telefonia
jednostka nie
ul.Grochowska
stacjonarna i
jednostka zaleŜna podlega

SA-R 2005

23.04.2001r.

54

0

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

54

100,00

100,00 brak

11
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sp.z o o.

21a

telegrafia; -PKD
64 20 B telefonia
ruchoma; -PKD
64 20 C
transmi sja danych
i telei nformatyka;
-PKD 64 20 D
radiokomuni kacja
; -PKD 64 20 E
radiodyfuzja;
-PKD 64 20 F
telewizja
kablowa; -PKD 64
20 G pozostałe
usługi
telekomunikac yjn
e; -PKD 71 33 Z
wynaj em maszyn
i urządzeń
biurowych; -PKD
71 34 Z wynajem
pozostałych
maszyn i
urządzeń; -PKD
72 10 Z
doradztwo w
zakresie sprzętu
komputerowego;
-PKD 72 20 Z
działalność w
zakresie
oprogramowania;
-PKD 72 30 Z
przetwarzanie
danych; -PKD 72
40 Z działalność
związana z
bazami danych;
-PKD 72 50 Z
konserwacj a i
naprawa maszyn
biurowych,
księgując ych i
l iczących; -PKD
72 60 Z pozostała
działalność
związana z
i nformatyką; -PKD
73 10 G prace
badawc zo-rozwoj
owe w dziedzini e
nauk
technicznyc h;
-PKD 73 10 H
prace
badawc zo-rozwoj
owe w dziedzini e

konsolidacji

SA-R 2005
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owe w dziedzini e
pozostałych nauk
p rzyrodniczych i
t echnicznyc h;
-PKD 74 14 A
d oradztwo w
zakresie
p rowadzenia
d ziałalnośc i
g ospodarczej i
zarządzani a;
-PKD 74 14 B
zarządzani e i
kierowani e w
zakresie
p rowadzenia
d ziałalnośc i
g ospodarczej;
-PKD 24 65 Z
p rodukc ja ni e
zapi sanyc h
n ośników
i nformacji; -PKD
5 1 64 Z sprzedaŜ
h urtowa maszyn i
u rządzeń
b iurowych; -PKD
5 2 48 A sprzedaŜ
d etali czna mebli,
wyposaŜenia
b iurowego,
komputerów oraz
sprzętu
t elekomunikac yjn
e go.

SA-R 2005
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ATM

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
a
Lp.

1.

w tys. zł

kapitał własny jednostki, w tym:

- naleŜne
wpłaty na
- kapitał
kapitał
- kapitał
zakładowy zakł adowy zapasowy
(wielkość
u jemna)

nazwa
j ednostki

ATM
E lektronika
S p. z o.o.

m

49

50

n

- pozostały kapitał wł asny, w tym:

zysk (strata)
zysk (strata)
z lat
n etto
u biegłyc h

-1

zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania jednostki, w tym:

o

naleŜności j ednostki, w tym:

49

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

r

aktywa
- naleŜności - naleŜności j ednostki,
d ł ugotermin krótkotermin razem
o we
o we

zobowi ązan zobowiązan
ia
ia
d ł ugotermin krótkotermin
o we
o we

-1

p

49

przychody
ze
sprzedaŜy

s

t

nieopłac on
a przez
e mi tenta
wartość
u działów /
a kcji w
j ednostce

otrzymane
l ub naleŜne
d ywidendy
o d j ednostki
za ostatni
rok obrotowy

49

14
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PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA
FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

jednostka

waluta

a) w walucie polskiej

2005

b1. w walucie
-

Papiery wartośc iowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
c 1).....

w tys. zł
54

2004

54

2005

54

54

w tys. zł

2004

c 2).....
c 1).....
c 2).....
c 1).....
c 2).....

A. Z ograniczoną zbywal nością (wartość bilansowa)
a. udział y i akcje (wartość bilansowa):

54

54

54

54

54

- wartość na początek okresu

- wartość wedł ug cen nabyc ia

54

c 1).....
c 2).....

54
54

Wartość według cen nabycia, razem

54

54

Wartość bilansowa, razem

54

54

Wartość na początek okresu, razem

54

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:

2005

a) odniesionych na wynik finansowy

w tys. zł
2004
690

794

48

230

690

2. Zwiększenia

a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi ązku z uj emnymi róŜnicam i przejści owym i (z tytułu)

230

3. Zm niejszenia

158

- powstania róŜni c przejściowych

48

a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi ązku z uj emnymi róŜnicam i przejści owym i (z tytułu)

59

- odwróceni a się róŜni c przejściowych

1

- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

58

b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi ązku ze stratą podatkową (z tytułu)

99

- wykorzystania straty podatkowej za 2002r.

99

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem , w tym:

580

a) odniesionych na wynik finansowy

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

580

2005

a) czynne rozlic zenia mi ędzyokresowe kosztów, w tym:
- opłacone koszty serwisu

w tys. zł
2004
290
116

- odsetki od um ów leasingu

174

Inne rozlic zenia m iędzyokresowe, razem

290

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

54

794
230
230
334
334
303
31

690
690

153
59
94

153
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ZAPASY

2005

a) materiał y
b) towary

c) zaliczki na dostawy

w tys. zł
2004
932

3 047

2 364

4 058

33

Zapasy, razem

NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

2005

a) od jednostek powiązanych

- z tytuł u dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięc y

998

1 398

w tys. zł
2004

13

129
129

b) nal eŜności od pozostałych jednostek
- z tytuł u dostaw i usług, o okresie spłaty:

80 313

129
27 638

1 199

213

79 304
78 105

- do 12 miesięc y

- powyŜej 12 miesięcy
- z tytuł u podatków, dotac ji, ceł, ubezpi eczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

15
994

- inne

- doc hodzone na drodze sądowej

0

26 825
26 612
149
664
0

Nal eŜności krótkoterm inowe netto, razem

80 313

27 767

Nal eŜności krótkoterm inowe brutto, razem

80 801

28 234

c) odpisy aktualizując e wartość nal eŜności

488

NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH

2005

a) z tytułu dostaw i usług, w tym:

w tys. zł
2004

- od j ednostek zal eŜnych

129

b) odpisy aktualizując e wartość nal eŜności od jednostek powiązanych

0

Nal eŜności krótkoterm inowe od jednostek powiązanych brutto, razem

129

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
Stan na początek okresu

2005

a) zwi ększeni a (z tytułu)

b) zm niej szeni a (z tytułu)

248

38

228

5

- rozwiązanie

12

Stan odpisów aktualizujących wartość naleŜności krótkoterminowych na koniec okresu

jednostka

488

waluta

a) w walucie polskiej

po przelic zeniu na tys. zł

467

17

- wykorzystanie

b1. w walucie

w tys. zł
2004
38

- utworzenie

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeni u na zł)

129
129

Nal eŜności krótkoterm inowe od jednostek powiązanych netto, razem

NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)

467

w tys.
w tys.

USD

EUR

-

Nal eŜności krótkoterm inowe, razem

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

2005

w tys. zł
2004

80 762
39
10

228
9
1
8

467

28 223
11
4

39

11

80 801

28 234
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NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO
OKRESIE SPŁATY:
a) do 1 miesi ąca

2005

b) powyŜej 1 m iesiąc a do 3 miesi ęcy

w tys. zł

2004

66 843

c) powyŜej 3 m iesięc y do 6 m iesięcy

565

0

d) powyŜej 6 m iesięc y do 1 roku

0

30

e) powyŜej 1 roku

16 496

8 982

8 658

1 199

213

Nal eŜności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)

79 792

27 170

Nal eŜności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)

79 304

26 955

f) naleŜności przeterminowane

914

3 062

g) odpisy aktualizując e wartość nal eŜności z tytułu dostaw i usług

215

488

T erminy spłaty do 1 m iesiąca i powyŜej 1 miesiąc a do 3 mi esięcy wiązane są z norm alnym toki em sprzedaŜy (w zaleŜnośc i od kli enta i rodzaju
świadczonej usługi). T ermi n powyŜej 1 roku zwi ązany j est z zatrzymaniem przez klienta kaucji gwaranc yjnej.

NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM
NA NALEśNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
a) do 1 miesi ąca

2005

b) powyŜej 1 m iesiąc a do 3 miesi ęcy

w tys. zł

2004

1 572

c) powyŜej 3 m iesięc y do 6 m iesięcy

57

70

d) powyŜej 6 m iesięc y do 1 roku

21

1

e) powyŜej 1 roku

475

215

488

215

Nal eŜności z tytułu dostaw i usług, przetermi nowane, razem (brutto)

3 062

Nal eŜności z tytułu dostaw i usług, przetermi nowane, razem (netto)

2 574

f) odpisy aktualizując e wartość naleŜności z tytułu dostaw i usł ug, przeterminowane

375

246

944

914

699

Nota 8
w tys. zł

NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE (BRUTTO) (DŁUGOI KRÓTKOTERMINOWE WG TYTUŁÓW

2005

2004
0
3 062
2 574
2 770
0
0

a) należności długoterminowe, w tym
b) należności z tytułu robót i usług, w tym
- od których nie dokonano odpisów aktualizujących
- których nie wykazano jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"
c) inne
d) z tytułu podatków, dotacji i ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz
innych świadczeń

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

2005

a) w pozostał ych jednostkach

0
1 610
1 143
1 358
0
0

w tys. zł
2004

- inne papiery wartości owe (wg rodzaju)

3 408

3 408

-

3 408

b) środki pienięŜne i inne aktywa pi enięŜne

1 801

- inne środki pienięŜne

1 285

2 963

1 801

6 924

- środki pienięŜne w kasie i na rac hunkach

517

- inne aktywa pienięŜne

Krótkoterm inowe aktywa finansowe, razem

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA
jednostka
FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

waluta

a) w walucie polskiej

b1. w walucie

-

Papiery wartośc iowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa fi nansowe, razem

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

2005

3 516

532

21

w tys. zł

2004

3 408

3 408
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PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)

2005

c 1).....

w tys. zł

2004

c 2).....

c 1).....

c 2).....

c 1).....

c 2).....

A. Z ograniczoną zbywal nością (wartość bilansowa)

3 408

a. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

3 408

c 1).....

3 408

- wartość wedł ug cen nabyc ia

3 408

c 2).....

Wartość według cen nabycia, razem

3 408

Wartość na początek okresu, razem

0

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

0

Wartość bilansowa, razem

3 408

UDZIELONE POśYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
b1. w walucie

jednostka

waluta

2005

w tys. zł
2004

pozostałe wal uty w tys. zł

ŚRODKI PIENIĘśNE I INNE AKTYWA PIENIĘśNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka

waluta

a) w walucie polskiej

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeni u na zł)

b1. w walucie

w tys.

USD

b2.w walucie

w tys.

EUR

po przelic zeniu na tys. zł

po przelic zeniu na tys. zł

2005

w tys. zł

1 770

2004

32

3

9

6

23

Środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne, razem

1 801

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

2005

a) czynne rozlic zenia mi ędzyokresowe kosztów, w tym:

- opłacone za przyszłe lata koszty serwisu

w tys. zł
2004

- opłacone z góry czynsze

- koszt niezakończonych umów długoterm inowych

b) pozostał e rozliczenia międzyokresowe, w tym:

- koszty finansowe dotyczące odsetek od umów leasingu finansowego

Krótkoterm inowe rozliczenia międzyokresowe, razem

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

94

3 516

21

582

- inne

23

24

850

- niezakończone prace rozwojowe

6

18

655

6

- fakturowane z góry usługi i nternetu

112

2 200

738

- opłacona z góry prenumerata prasy i innych publi kacji

3 404

478

153

3

138

71

2 338

726

138

71

18

ATM

SA-R 2005

Nota 11

SKŁADNIK AKTYWÓW
1. NaleŜności

a. stan odpisu aktualizującego na początek okresu

w tys.zł

2005

2004

467

248

b. dokonanie odpisu

38

228

c. odwrócenie odpisu

17

9

- w tym odniesiony bezpośrednio na kapitał własny

0

- w tym odniesiony bezpośrednio na kapitał własny
- w tym odniesiony bezpośrednio na kapitał własny

d. stan odpisu aktualizującego na koniec okresu

0

0

0
0
0

488

467

a. stan odpisu aktualizującego na początek okresu

434

597

b. dokonanie odpisu

148

97

c. odwrócenie odpisu

52

260

530

434

- w tym odniesiony bezpośrednio na kapitał własny

2. Zapasy

- w tym odniesiony bezpośrednio na kapitał własny

- w tym odniesiony bezpośrednio na kapitał własny
- w tym odniesiony bezpośrednio na kapitał własny

d. stan odpisu aktualizującego na koniec okresu

- w tym odniesiony bezpośrednio na kapitał własny

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

Odpisy aktualizujące naleŜności tworzone są w oparciu o analizę ściągalności naleŜności od poszczególnych dłuŜników oraz w
przypadku dłuŜników, których opóźnienie w spłacie przekracza 1 rok.
Zmiana stanu odpisów aktualizujących naleŜności wynika z rozwiązania odpisu na skutek:
częściowej spłaty wierzytelności (-5 tys.zł)
- uznania wierzytelności za nieściągalną (-12 tys.zł)
Odpisy aktualizujące zapasy tworzone są w oparciu o analizę wiekowości zapasów. Odwrócenie odpisów następuje w wyniku
sprzedaŜy lub likwidacji zapasów

_______________________________________________________________________________________
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KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja

Rodzaj akcji

Rodzaj
Rodzaj
uprzywi lejowani ograni czenia
a akc ji
praw do akcji

A

zwykłe

-

-

1 800 000

C

zwykłe

-

-

180 000

B

D
E
F

zwykłe
zwykłe
zwykłe
zwykłe

Lic zba akcji, razem

-

-

-

Kapi tał zakładowy, razem

187 040

-

-

-

Wartość serii/
Sposób pokrycia
emisji wg wartości
kapitału
nominalnej

630 000

-

-

Wartość nomi nalna jednej akc ji (w
zł)

Liczba akcj i

130 000
300 000

3 227 040

7,60

13 680

udział y w AT M
Sp. z o.o.

4 788 gotówka
1 368 gotówka
1 422 gotówka
988 gotówka

2 280 gotówka

Data
rejestracji

Prawo do
dywi dendy
(od daty)

10.07.1997 10.07.1997
22.09.1998 1.01.1998
13.04.1999 1.01.1999
9.11.2000

1.01.2000

23.09.2004 1.01.2004
23.09.2004 1.01.2004

24 526

INFORMACJA O ZMIANACH W KAPITALE ZAKŁADOWYM
Zgodnie z wiedzą na dzień sporządzenia niniejszego raportu w roku 2006 nie przewiduje się zmian kapitału zakładowego w
wyniku emisji akcji. Emitent ani jednostki powiązane z nim nie posiadają akcji emitenta.
AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ JEDNOSTKI ZALEśNE CO NAJMNIEJ 5%
KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO EMITENTA LUB CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI
Tadeusz Czichon - 686 400 akcji - 21,27% udziału w kapitale zakładowym - Wiceprezes Zarządu ATM SA;

Roman Szwed - 473 136 akcji - 14,66% udziału w kapitale zakładowym - Prezes Zarządu ATM SA;
Polsat OFE - 262 850 akcji - 8,15% udziału w kapitale zakładowym (liczba akcji zgodnie z zawiadomieniem z dnia 17.11.2005
r.) ;
Piotr Puteczny - 241 106 akcji - 7,47% udziału w kapitale zakładowym;
Generali OFE - 200 000 akcji - 6,20% udziału w kapitale zakładowym (liczba akcji zgodnie ze świadectwem depozytowym z
dnia 21.06.2005r. uprawniającym do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki).
Ze względu na brak uprzywilejowanych akcji, liczba posiadanych akcji odpowiada liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Spółki, a udział w kapitale zakładowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów.
PowyŜsze dane pokazują stan na dzień sporządzenia raportu kwartalnego za IV kwartał 2005 r., t.j. 14.02.2006 r.
Spółka nie posiada informacji o ewentualnej zmianie stanu posiadania akcji po wskazanych terminach.

KAPITAŁ ZAPASOWY

2005

a) ze sprzedaŜy akcji powyŜej ic h wartości nominalnej
b) utworzony ustawowo
d) inny (wg rodzaju)

4 558

8 250

8 250

3

- z aktuali zac ji wyc eny sprzedanych lub zlikwidowanych środków trwał ych

3

- ze zwiększenia wartośc i środków trwałych na skutek korekty kosztów z lat ubiegł ych

Kapitał zapasowy, razem

- z tytułu podziału zysku za rok ubiegły

4 558
8 175

c) utworzony zgodnie ze statutem / um ową, ponad wym aganą ustawowo (mi nimalną) wartość

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)

w tys. zł
2004

20 987

2005

Pozostał e kapitały rezerwowe, razem

w tys. zł
2004

11 050
11 050

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:
a) odniesionej na wyni k finansowy

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

2005

w tys. zł
2004
760
760

8 175
176
3

173

21 159

3 315
3 315

431
431
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ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

2005

2. Zwiększenia

a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatni ch róŜnic przejściowych (z tytułu)
- - w związku z powstani em róŜni c przejściowych

330

386

122

330

386

- w aktywach obrotowyc h

122

162

- - w związku z powstani em róŜni c przejściowych

11

162

- w zobowiązaniach i rezerwac h na zobowiązania

11

149

- - w związku z powstani em róŜni c przejściowych

197

149

3. Zm niejszenia

197

16

a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi ązku z dodatnimi róŜni cami przejściowymi (z tytuł u)

16

- w aktywach obrotowyc h

8

- - w związku z wykorzystaniem rezerwy na odroczony podatek dochodowy

8

- w zobowiązaniach i rezerwac h na zobowiązania

8

- - w związku z wykorzystaniem rezerwy na odroczony podatek dochodowy

8

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem

1 442

a) odniesionej na wyni k finansowy

760

1 442

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

2005

a) wobec pozostał ych jednostek
- kredyty i poŜyc zki

- umowy leasingu finansowego

760

w tys. zł
2004

2 562

1 379

2 562

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE
SPŁATY
a) powyŜej 1 roku do 3 lat

2005

b) powyŜej 3 do 5 lat

15 999

w tys. zł
1 802

2004

760

c) powyŜej 5 lat

0

Zobowiązania dł ugoterminowe, razem

2 562

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

jednostka

wal uta

w tys.

EUR

2005

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

2005

a) wobec jednostek zaleŜnych

- z tytuł u dostaw i usług, o okresie wymagalności :

w tys. zł
2004

b) wobec jednostek współzal eŜnych

15 999

w tys. zł
2004

49

49

49

91

- powyŜej 12 miesięcy

3 922
15 999

49

113

- do 12 miesięc y

6 651

15 999

2 562

113

- z tytuł u dostaw i usług, o okresie wymagalności :

4 480

15 999

49

- do 12 miesięc y

4 868

2 562

664
2 562

Zobowiązania dł ugoterminowe, razem

15 999
14 620

2 562

Zobowiązania dł ugoterminowe, razem

po przelic zeniu na tys. zł

697
697

- w aktywach trwałych

a) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeni u na zł)
b1. w walucie

w tys. zł
2004

21

49
66
66
45
21

c) wobec pozostał ych jednostek

43 475

17 038

- z tytuł u dostaw i usług, o okresie wymagalności :

13 648

11 166

14 730

3 344

- kredyty i poŜyc zki, w tym :

13 835

- do 12 miesięc y

13 648

- z tytuł u podatków, c eł, ubezpieczeń i innych świ adczeń
- z tytuł u wynagrodzeń

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

2005

- inne (wg tytułów)

- z tytułu l easingu finansowego
- z tytułu rozl iczeń z prac ownikam i
- Zakładowy Fundusz Świadc zeń Socjalnych

Zobowiązania krótkotermi nowe, razem

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

jednostka

waluta

a) w walucie polskiej

b1. w walucie

w tys.

EUR

b2. w walucie

w tys.

USD

po przelic zeniu na tys. zł

971

33

331

630

7

d) fundusze specjalne (wg tytułów)

po przelic zeniu na tys. zł

1 260
1 220

- z tytułu kaucji

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeni u na zł)

w tys. zł
2004

Zobowiązania krótkotermi nowe, razem

2005

225

43 823

17 378

225

w tys. zł
23 438
20 385
4 065

15 690
1 440
4 695

43 823

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

10

187

2004

14 824
25 534
172
700
620

1 854

17 378
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POśYCZEK
Nazwa (firma)
j ednostki

w tys. zł

Siedziba

BRE Bank S.A.
Warszawa
O ddział Regionalny
u l.Królewska 14
w Warszawie

BRE Bank S.A.
Warszawa
O ddział Regionalny
u l.Królewska 14
w Warszawie

Kwota kredytu/ poŜyczki wg umowy

w tys. zł

w walucie

19 000

3 550

jednostka

4 120 w tys.

825 w tys.

waluta

EUR

EUR

Kwota kredytu/ poŜyc zki pozostała do spłaty

w tys. zł

w waluci e

10 967

2 868

jednostka

2 841 w tys.

743 w tys.

waluta

EUR

EUR

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Warunki
Termin spłaty
o procentowania

Zabezpiec zenia Inne

Odsetki
n alic zane
kwartalnie
według
E URIBOR 3m.
p lus marŜa
b anku

28.02.2012 r.

-Hipoteka na
n i eruchomośc i
p rzy
u l .Grochowskiej
2 1a - Weksel in
b l anco

29.10.2014 r.

- Hipoteka
zwykła oraz
h i poteka
kauc yjna na
n i eruchomośc i
p rzy ul.
G rochowskiej
2 1a -Weksel in
b l anco -cesja
wierzytelności z
tytułu umów
n ajmu w/w
n i eruchomośc i

Odsetki
n alic zane
kwartalnie
według
E URIBOR 3m.
p lus marŜa
b anku

22
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INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

w tys. zł
2004

2005

a) bierne rozlic zenia m iędzyokresowe kosztów

- długoterm inowe (wg tytułów)

1 846

1 942

1 841

1 930

217

407

4

- krótkoterminowe (wg tytułów)

- niezafakturowane koszty dostawy towarów iusług

1 446

- rezerwa na prem ie

- rezerwa na urlopy

12

1 280

216

136

- naliczone odsetki od kredytu

27

38

- inne

4

b) rozliczenia międzyokresowe przyc hodów

720

1 173

- długoterm inowe (wg tytułów)

44

45

- opłacone z góry ni ewykonane świadczenia

44

45

- krótkoterminowe (wg tytułów)

- opłacone z góry ni ewykonane świadczenia

1 127

676

3 019

2 662

676

1 127

Inne rozlic zenia m iędzyokresowe, razem

Nota 19
Dane objaśniające sposób obliczania wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na
jedną akcję
Wartość księgową na jedną akcję ustalono jako iloraz kapitału własnego i liczby akcji na dzień bilansowy
Rozwodnioną wartość księgową na jedną akcję ustalono jako iloraz kapitału własnego i rozwodnionej liczby akcji na dzień
bilansowy.
Rozwodniona liczba akcji jest równa liczbie akcji na dzień bilansowy, Spółka bowiem nie emitowała papierów wartościowych
zamiennych na akcje.

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE
DZIAŁALNOŚCI)
- przychody ze sprzedaŜy usł ug telekomunikacyjnych

2005

- w tym: od jednostek powiązanych

43 398

2004

- w tym: od jednostek powiązanych

24 573

19 294

67 970

57 024

44

24

Przyc hody netto ze sprzedaŜy produktów, razem

- w tym : od jednostek powi ązanyc h

44

24

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
a) kraj

2005

- w tym: od jednostek powiązanyc h

w tys. zł
2004

67 611

56 855

359

169

44

24

b) eksport

Przyc hody netto ze sprzedaŜy produktów, razem

57 024

67 970

- w tym: od jednostek powiązanyc h

44

24

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
- Przychody ze sprzedaŜy towarów

2005

- w tym: od jednostek powiązanych

w tys. zł

51 580

2004

14

Przyc hody netto ze sprzedaŜy towarów i m ateriałów, razem

51 580

- w tym : od jednostek powi ązanyc h

32

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

2005

- w tym: od jednostek powiązanyc h

w tys. zł
2004

51 562

14

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

37 730

0

0

- przychody ze sprzedaŜy pozostałych usług

a) kraj

w tys. zł

40 793

32

40 793

32

40 728

32
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PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
b) eksport

2005

Przyc hody netto ze sprzedaŜy towarów i m ateriałów, razem

w tys. zł
2004
18

51 580

- w tym: od jednostek powiązanyc h

14

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

2005

a) am ortyzac ja

w tys. zł
2004

65

40 793
32

6 280

5 133

c) usługi obc e

37 012

33 345

e) wynagrodzenia

17 811

15 472

b) zuŜycie materiałów i energii

4 204

d) podatki i opłaty

765

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadc zenia

2 999

g) pozostał e koszty rodzajowe (z tytułu)

2 478

2 790

459

2 703
2 211

Koszty według rodzaju, razem

71 549

62 113

Koszty ogól nego zarządu (wiel kość ujem na)

-26 244

-22 255

Koszty sprzedaŜy (wi elkość uj emna)

-380

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

44 924

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE

2005

a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)
- z tytuł u wyc eny zapasów

w tys. zł
2004

- z tytuł u urlopów pracowniczych

233

12

1

79

b) pozostał e, w tym:

16 924

- uzyskane kary i grzywny

- uzyskane rabaty i nagrody
- uzyskane odszkodowania

42

- zysk ze zbycia niefi nansowych aktywów trwałych

15 926

- dotacje

- leasing zwrotny

738

- przedawnienie zobowiązań

84

- inne

134

Inne przychody operacyjne, razem

17 059

INNE KOSZTY OPERACYJNE

2005

a) utworzone rezerwy (z tytułu)

39 463

135
44

- z tytuł u wyc eny nal eŜności

-395

w tys. zł
2004

232

2 673

151
311
51

1 124
1 008
28

2 906

186

347

- wyc ena zapasów

148

98

b) pozostał e, w tym:

965

1 211

38

31

- wyc ena naleŜności

38

- rezerwa na url opy
- darowizny

149

- kary, prowizje i grzywny

strata ze zbyc ia niefinansowyc h aktywów trwał ych
- braki remanentowe, likwidacja aktywów

38

- leasing zwrotny
- inne

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

19
57

79

738

1 008

1 151

1 558

2

Inne koszty operacyj ne, razem

230

36
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PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

2005

a) pozostał e odsetki
- od pozostałych jednostek

310

241

310

241

310

Przyc hody finansowe z tytułu odsetek, razem

INNE PRZYCHODY FINANSOWE

2005

a) dodatnie róŜnice kursowe
- zrealizowane

w tys. zł
2004

Inne przychody finansowe, razem

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

2005

a) od kredytów i poŜyczek
- dla innych jednostek

2 729

791

2 729

w tys. zł
2004

- dla innych jednostek

702

5

1

6

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem

687

INNE KOSZTY FINANSOWE

2005

a) pozostał e, w tym:
- prowizje bankowe

w tys. zł
2004
214
47

- koszty leasi ngu

167

Inne koszty finansowe, razem

214

PODATEK DOCHODOWY BIEśĄCY

2005

1. Zysk (strata) brutto

RóŜnice pom iędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg
tytułów)

- przychody niezali czane do podstawy opodatkowania

w tys. zł
2004

22 970
-1 844

- koszty nieuznawane za koszt uzyskania przychodu

1 484

- przychody podatkowe nieujęte w wyniku roku obrotowego

532
2 197

681
681

b) pozostał e odsetki

241

791
69
722

- niezrealizowane

2.

w tys. zł
2004

21

702
1

703

111
58
53

111

7 997

-7 997
-3 181

1 537
45

- koszty stanowiące koszt uzyskania przychodu, nieujęte w wyniku roku obrotowego

-2 702

-1 275

- strata z lat ubi egłych

-4 366

-5 066

2 929

0

- darowizny podlegające odli czeniu od podatku

-149

3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

15 415

4. Podatek doc hodowy według stawki 19 %

5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniŜki podatku

6. Podatek doc hodowy bieŜący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:

2 929

- wykazany w rachunku zysków i strat

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:
- zm niejszenie (zwiększeni e) z tytułu powstania i odwróceni a się róŜni c przejściowych
- ul ga inwestycyjna

Podatek dochodowy odroczony, razem

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

2 929

2005

w tys. zł
2004

-57

0
0
0

791

435

791

434

-1
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Nota 28a
Sposób podziału zysku
Zysk netto w wysokości 19.250 tys.zł Spółka proponuje przeznaczyć na:
•
Zwiększenie kapitału rezerwowego 16.023 tys.zł
•
Wypłatę dywidendy 6 938 tys.zł (2,15 zł na akcję)
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Nota 29a
Zysk na jedną akcję zwykłą

Zysk na jedną akcję zwykłą ustalono jako iloraz zysku netto za dany okres obrotowy i średniej waŜonej liczby akcji
pozostających w posiadaniu akcjonariuszy w danym okresie.
Rozwodniony zysk na jedną akcję ustalono jako iloraz zysku netto i średniej waŜonej rozwodnionej liczby akcji.

Średnia waŜona rozwodniona liczba akcji jest równa średniej waŜonej liczbie akcji na dzień bilansowy, jako Ŝe Spółka nie
dokonywała emisji obligacji i innych papierów wartościowych zamiennych na akcje.
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Noty objaśniające do rachunku przepływów pienięŜnych

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH DO
SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH
1. środki pienięŜne w kasie i na rachunkach bankowych

w tys.zł

2005

517

- na rachunkach bankowych
- w kasie

2004

532

491

489

26

43

2. inne środki pienięŜne

1285

2 963

Razem

1801

3 516

3. inne aktywa pienięŜne

0

21

Wykaz korekt, wpływów lub wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt,
wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w pozycjach
"Inne korekty", "Inne wpływy" i "Inne wydatki"

POZYCJA W RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH
A.II.10 Inne korekty
- dotacje

B.I.4 Inne wpływy inwestycyjne

w tys.zł
2005

2004

16

- dodatnie róŜnice kursowe od zakupów inwestycyjnych

16

- ujemne róŜnice kursowe od zakupów inwestycyjnych

26

B.II.4 Inne wydatki inwestycyjne
C.I.4 Inne wpływy finansowe
- dotacje

-1 124

26

444

- dodatnie róŜnice kursowe od środków pienięŜnych

444

- ujemne róŜnice kursowe od środków pienięŜnych

75

C.II.9 Inne wydatki finansowe

-1 124

1 339
1 124

75
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B. Dodatkowe noty objaśniające
Dodatkowa nota objaśniająca nr 1.
1.

Informacja o instrumentach finansowych

1.1. Instrumenty finansowe w podziale na grupy:
w tys.zł

1.

Stan na 01.01.2005

2.

Zwiększenia

3.

Pozostałe
zobowiązania
finansowe

Aktywa
finansowe
dostępne do
sprzedaŜy

3 408

0

0

0

0

25 761

0

0

0

0

25 761

0

0

0

0

- wycena bilansowa
zaciągniętych kredytów
w walutach obcych

0

0

0

0

0

- aktualizacja wartości

Zmniejszenia

0

29 169

0

0

0

0

- zbycie, spłata

29 169

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- aktualizacja wartości

0

0

0

0

0

Stan na 31.12.2005

0

0

0

0

0

- nabycie, zaciągnięcie,
naliczanie odsetek

- wycena bilansowa
zaciągniętych kredytów
w walutach obcych
4.

Aktywa
finansowe
utrzymywane
do terminu
wymagalności

PoŜyczki
udzielone i
naleŜności
własne

Zobowiązania
finansowe
przeznaczone
do obrotu

Aktywa
finansowe
przeznaczone
do obrotu

0

0

0

18 184
3 883
3 838
45

0

4 450
4 228
222
17 617

W pozycji aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Spółka wykazuje wartość Bonów Korporacyjnych w cenie nabycia.
Wartość ta odpowiada ich wartości godziwej.
W pozycji pozostałe zobowiązania finansowe ujęte są kredyty zaciągnięte przez Spółkę oraz zobowiązania z tytułu leasingu
finansowego
Kredyty wycenione zostały w skorygowanej cenie nabycia (zamortyzowanym koszcie). Wartość ta odpowiada ich wartości
godziwej.
Z uwagi na rynkowe oprocentowanie umów leasingowych ich wartość bilansowa nie odbiega znacząco
godziwej.

od ich wartości

1.2. Pozostałe zobowiązania finansowe
W roku 2005 Spółka korzystała z kredytów bankowych :

I. Kredytu inwestycyjnego wielowalutowego zaciągniętego w banku BRE Bank S.A.
a. Warunki zaciągniętego kredytu:
- Kwota udzielonego kredytu
- Stan na dzień 31.12.2005 r.
- Termin zapadalności: kredyt spłacany w 10 równych ratach rocznych, począwszy od 28.02.2003 r. (w
2004r. spłacona została II i III rata)
- Oprocentowanie kwoty udzielonego kredytu: Odsetki naliczane kwartalnie według EURIBOR 3M plus
marŜa banku
- Odsetki naliczane w okresach 3 miesięcznych
-- odsetki naliczone w okresie 1.01.2005 - 31.12.2005 r.
-- odsetki zapłacone w okresie 1.01.2005 - 31.12.2005 r.
- Odsetki naliczone, nie zapłacone w 2005 roku są płatne w terminie:
-- do 3 miesięcy
-- powyŜej 3 do 12 miesięcy
-- powyŜej 12 miesięcy
b. Wycena na dzień 31.12.2005 r.

4.120 tys. EUR
2.841 tys. EUR

497 tys. PLN
475 tys. PLN
22 tys. PLN
0
0
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- Kurs przyjęty do wyceny (EUR/PLN)
-- część kredytu przypadająca do spłaty w ciągu 12 miesięcy
-- wartość po wycenie
-- długoterminowa część kredytu
- Wartość po wycenie
II. Kredytu inwestycyjnego dewizowego zaciągniętego w banku BRE Bank S.A.
a. Warunki zaciągniętego kredytu:
- Kwota udzielonego kredytu
- Stan na dzień 31.12.2004 r.
- Termin zapadalności: kredyt spłacany w 9 ratach rocznych, począwszy od 28.02.2005 r. (w 2004r.
spłacona została I rata)
- Oprocentowanie kwoty udzielonego kredytu: odsetki naliczane kwartalnie według EURIBOR 3M plus
marŜa banku
- Odsetki naliczane w okresach 3 miesięcznych:
-- odsetki naliczone w okresie 1.01.2005 - 31.12.2005 r.
-- odsetki zapłacone w okresie 1.01.2005 - 31.12.2005 r.
- Odsetki naliczone, nie zapłacone w 2005 roku są płatne w terminie:
-- do 3 miesięcy
-- powyŜej 3 do 12 miesięcy
-- powyŜej 12 miesięcy
b. Wycena na dzień 31.12.2005 r.
- Kurs przyjęty do wyceny (EUR/PLN)
-- część kredytu przypadająca do spłaty w ciągu 12 miesięcy
-- wartość po wycenie
-- długoterminowa część kredytu
- Wartość po wycenie
III. Kredytu odnawialnego złotowego zaciągniętego w banku BRE Bank S.A.
a. Warunki zaciągniętego kredytu:
- Kwota udzielonego kredytu
- Stan na dzień 31.12.2005 r.
- Termin zapadalności: spłata kaŜdego ciągnienia kredytu w ciągu 270 dni po dacie ciągnienia
- Oprocentowanie kwoty udzielonego kredytu: odsetki naliczane miesięcznie według WIBOR 1M plus
marŜa banku
-- odsetki naliczone w okresie 1.01.2005 - 31.12.2005 r.

3,8598
2.841 tys. EUR
10 967 tys. PLN
0
0
825 tys. EUR
743 tys. EUR

147 tys. PLN
131 tys. PLN
6 tys. PLN
0
0
3,8598
743 tys. EUR
2 868 tys. PLN
0
0
nie więcej niŜ 15.000
tys. PLN
0

1 tys. PLN

--odsetki zapłacone w okresie 1.01.2005 - 31.12.2005 r.

IV. Kredytu inwestycyjnego złotowego zaciągniętego w banku BRE Bank S.A.
a. Warunki zaciągniętego kredytu:
- Kwota udzielonego kredytu
- Kredyt spłacony całkowicie w 2005 roku.
-- odsetki naliczone w okresie 1.01.2005 - 31.12.2005 r.
--odsetki zapłacone w okresie 1.01.2005 - 31.12.2005 r.
V. Kredytu inwestycyjnego złotowego zaciągniętego w banku BRE Bank S.A.
a. Warunki zaciągniętego kredytu:
- Kwota udzielonego kredytu
- Kredyt spłacony całkowicie w 2005 roku.
-- odsetki naliczone w okresie 1.01.2005 - 31.12.2005 r.
--odsetki zapłacone w okresie 1.01.2005 - 31.12.2005 r.
VI. Kredytu w rachunku bieŜącym w banku BRE Bank S.A.
a. Warunki zaciągniętego kredytu:
- kwota udzielonego kredytu
- termin zapadalności
- kwota wykorzystania kredytu na 31.12.2005 r.
- oprocentowanie kwoty udzielonego kredytu: odsetki naliczane miesięcznie według WIBOR 1M plus marŜa
banku
-- odsetki naliczone w okresie 1.01.2005 - 31.12.2005 r.
--odsetki zapłacone w okresie 1.01.2005 - 31.12.2005 r.

1 tys. PLN
313 tys. PLN
7 tys. PLN
7 tys. PLN
313 tys. PLN
7 tys. PLN
7 tys. PLN
1.500 tys. PLN
30-03-2005
0
0
0

W 2005 roku Spółka korzystała z umów leasingu finansowego:
I. Umowa nr 61/0101/02/2003/LO z firmą Kredyt Lease Spółka Akcyjna
1. Przedmiot umowy: środki transportu
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2. Wartość przedmiotu leasingu (netto)
3. Czas trwania leasingu
4. Płatności
- opłata wstępna
- raty: kapitałowa i odsetkowa płatne miesięcznie o jednakowej sumie wartości
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksle własne in blanco
6. Odsetki zapłacone w okresie 1.01.2005 - 31.12.2005 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2005 r.
- raty kapitałowe płatne w ciągu 12 miesięcy
- raty kapitałowe długoterminowe
- raty odsetkowe płatne w terminie:
-- do 3 miesięcy
-- powyŜej 3 do 12 miesięcy
-- powyŜej 12 miesięcy
II. Umowa nr 61/0215/04/2003/LO z firmą Kredyt Lease Spółka Akcyjna
1. Przedmiot umowy: środki transportu
2. Wartość przedmiotu leasingu (netto)
3. Czas trwania leasingu
4. Płatności
- opłata wstępna
- raty: kapitałowa i odsetkowa płatne miesięcznie o jednakowej sumie wartości
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksle własne in blanco
6. Odsetki zapłacone w okresie 1.01.2005 - 31.12.2005 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2005 r.
- raty kapitałowe płatne w ciągu 12 miesięcy
- raty kapitałowe długoterminowe
- raty odsetkowe płatne w terminie:
-- do 3 miesięcy
-- powyŜej 3 do 12 miesięcy
-- powyŜej 12 miesięcy
III. Umowa nr 01097/06/2003/O z firmą Fortis Lease sp. z o.o.
1. Przedmiot umowy: urządzenia techniczne i maszyny
2. Wartość przedmiotu leasingu (netto)
3. Czas trwania leasingu
4. Płatności
- opłata wstępna
- raty: kapitałowa i odsetkowa płatne miesięcznie o jednakowej sumie wartości
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksle własne in blanco
6. Odsetki zapłacone w 2005 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2005 r.
- raty kapitałowe płatne w ciągu 12 miesięcy
- raty kapitałowe długoterminowe
- raty odsetkowe płatne w terminie:
-- do 3 miesięcy
-- powyŜej 3 do 12 miesięcy
-- powyŜej 12 miesięcy
IV. Umowa nr 01823/11/2003/O z firmą Fortis Lease sp. z o.o.
1. Przedmiot umowy: środki transportu
2. Wartość przedmiotu leasingu (netto)
3. Czas trwania leasingu
4. Płatności
- opłata wstępna
- raty: kapitałowa i odsetkowa płatne miesięcznie o jednakowej sumie wartości
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco
6. Odsetki zapłacone w 2005 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2005 r.
- raty kapitałowe płatne w ciągu 12 miesięcy
- raty kapitałowe długoterminowe

260 tys. PLN
36 miesięcy
10%
3%
4 tys. PLN
8 tys. PLN
0
0
0
0
157 tys. PLN
36 miesięcy
10%
3%
3 tys. PLN
15 tys. PLN
0
0
0
0
95 tys. PLN
72 miesiące
10%
24%
2 tys. PLN
9 tys. PLN
48 tys. PLN
1 tys. PLN
2 tys. PLN
5 tys. PLN
64 tys. PLN
36 miesięcy
10%
1%
1 tys. PLN
16 tys. PLN
0
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- raty odsetkowe płatne w terminie:
-- do 3 miesięcy
-- powyŜej 3 do 12 miesięcy
-- powyŜej 12 miesięcy
V. Umowa nr 01972/12/2003/O z firmą Fortis Lease sp. z o.o.
1. Przedmiot umowy: środki transportu
2. Wartość przedmiotu leasingu (netto)
3. Czas trwania leasingu
4. Płatności
- opłata wstępna
- raty: kapitałowa i odsetkowa płatne miesięcznie o jednakowej sumie
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco
6. Odsetki zapłacone w 2005 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2005 r.
- raty kapitałowe płatne w ciągu 12 miesięcy
- raty kapitałowe długoterminowe
- raty odsetkowe płatne w terminie:
-- do 3 miesięcy
-- powyŜej 3 do 12 miesięcy
-- powyŜej 12 miesięcy
VI. Umowa nr 01973/12/2003/O z firmą Fortis Lease sp. z o.o.
1. Przedmiot umowy: środki transportu
2. Wartość przedmiotu leasingu (netto)
3. Czas trwania leasingu
4. Płatności
- opłata wstępna
- raty: kapitałowa i odsetkowa płatne miesięcznie o jednakowej sumie
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco
6. Odsetki zapłacone w 2005 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2005 r.
- raty kapitałowe płatne w ciągu 12 miesięcy
- raty kapitałowe długoterminowe
- raty odsetkowe płatne w terminie:
-- do 3 miesięcy
-- powyŜej 3 do 12 miesięcy
-- powyŜej 12 miesięcy
VII. Umowa nr 01974/12/2003/O z firmą Fortis Lease sp. z o.o.
1. Przedmiot umowy: środki transportu
2. Wartość przedmiotu leasingu (netto)
3. Czas trwania leasingu
4. Płatności
- opłata wstępna
- raty: kapitałowa i odsetkowa płatne miesięcznie o jednakowej sumie
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco
6. Odsetki zapłacone w 2005 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2005 r.
- raty kapitałowe płatne w ciągu 12 miesięcy
- raty kapitałowe długoterminowe
- raty odsetkowe płatne w terminie:
-- do 3 miesięcy
-- powyŜej 3 do 12 miesięcy
-- powyŜej 12 miesięcy
VIII. Umowa nr 02402/04/2004/O z firmą Fortis Lease sp. z o.o.
1. Przedmiot umowy: środki transportu
2. Wartość przedmiotu leasingu (netto)
3. Czas trwania leasingu
4. Płatności
- opłata wstępna
- raty: kapitałowa i odsetkowa płatne miesięcznie o jednakowej sumie

0
0
0
45 tys. PLN
36 miesięcy
10%

wartości

1%
1 tys. PLN
12 tys. PLN
0
0
0
0
45 tys. PLN
36 miesięcy
10%

wartości

1%
1 tys. PLN
12 tys. PLN
0
0
0
0
45 tys. PLN
36 miesięcy
10%

wartości

1%
1 tys. PLN
12 tys. PLN
0
0
0
0
65 tys. PLN
36 miesięcy
20%

wartości
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- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco
6. Odsetki zapłacone w 2005 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2005 r.
- raty kapitałowe płatne w ciągu 12 miesięcy
- raty kapitałowe długoterminowe
- raty odsetkowe płatne w terminie:
-- do 3 miesięcy
-- powyŜej 3 do 12 miesięcy
-- powyŜej 12 miesięcy
IX. Umowa nr 02404/04/2004/O z firmą Fortis Lease sp. z o.o.
1. Przedmiot umowy: środki transportu
2. Wartość przedmiotu leasingu (netto)
3. Czas trwania leasingu
4. Płatności
- opłata wstępna
- raty: kapitałowa i odsetkowa płatne miesięcznie o jednakowej sumie wartości
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco
6. Odsetki zapłacone w 2005 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2005 r.
- raty kapitałowe płatne w ciągu 12 miesięcy
- raty kapitałowe długoterminowe
- raty odsetkowe płatne w terminie:
-- do 3 miesięcy
-- powyŜej 3 do 12 miesięcy
-- powyŜej 12 miesięcy
X. Umowa nr 02405/04/2004/O z firmą Fortis Lease sp. z o.o.
1. Przedmiot umowy: środki transportu
2. Wartość przedmiotu leasingu (netto)
3. Czas trwania leasingu
4. Płatności
- opłata wstępna
- raty: kapitałowa i odsetkowa płatne miesięcznie o jednakowej sumie wartości
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco
6. Odsetki zapłacone w 2005 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2005 r.
- raty kapitałowe płatne w ciągu 12 miesięcy
- raty kapitałowe długoterminowe
- raty odsetkowe płatne w terminie:
-- do 3 miesięcy
-- powyŜej 3 do 12 miesięcy
-- powyŜej 12 miesięcy
XI. Umowa nr 02507/04/2004/F z firmą Fortis Lease sp. z o.o.
1. Przedmiot umowy: urządzenia techniczne i maszyny
2. Wartość przedmiotu leasingu (netto)
3. Czas trwania leasingu
4. Płatności
- opłata wstępna
- raty: kapitałowa i odsetkowa płatne miesięcznie o jednakowej sumie wartości
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco
6. Odsetki zapłacone w 2005 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2005 r.
- raty kapitałowe płatne w ciągu 12 miesięcy
- raty kapitałowe długoterminowe
- raty odsetkowe płatne w terminie:
-- do 3 miesięcy
-- powyŜej 3 do 12 miesięcy
-- powyŜej 12 miesięcy

1%
1 tys. PLN
14 tys. PLN
5 tys. PLN
0
1 tys. PLN
0
67 tys. PLN
36 miesięcy
20%
1%
1 tys. PLN
15 tys. PLN
6 tys. PLN
0
0
0
69 tys. PLN
36 miesięcy
20%
1%
1 tys. PLN
15 tys. PLN
6 tys. PLN
0
0
0
185 tys. PLN
36 miesięcy
15%
0.1%
3 tys. PLN
43 tys. PLN
15 tys. PLN
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XII. Umowa nr 02508/04/2004/F z firmą Fortis Lease sp. z o.o.
1. Przedmiot umowy: urządzenia techniczne i maszyny
2. Wartość przedmiotu leasingu (netto)
3. Czas trwania leasingu
4. Płatności
- opłata wstępna
- raty: kapitałowa i odsetkowa płatne miesięcznie o jednakowej sumie
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco
6. Odsetki zapłacone w 2005 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2005 r.
- raty kapitałowe płatne w ciągu 12 miesięcy
- raty kapitałowe długoterminowe
- raty odsetkowe płatne w terminie:
-- do 3 miesięcy
-- powyŜej 3 do 12 miesięcy
-- powyŜej 12 miesięcy
XIII. Umowa nr 03125/08/2004/O z firmą Fortis Lease sp. z o.o.
1. Przedmiot umowy: urządzenia techniczne i maszyny
2. Wartość przedmiotu leasingu (netto)
3. Czas trwania leasingu
4. Płatności
- opłata wstępna
- raty: kapitałowa i odsetkowa płatne miesięcznie o jednakowej sumie
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco
6. Odsetki zapłacone w 2005 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2005 r.
- raty kapitałowe płatne w ciągu 12 miesięcy
- raty kapitałowe długoterminowe
- raty odsetkowe płatne w terminie:
-- do 3 miesięcy
-- powyŜej 3 do 12 miesięcy
-- powyŜej 12 miesięcy
XIV. Umowa nr 03206/09/2004/O z firmą Fortis Lease sp. z o.o.
1. Przedmiot umowy: urządzenia techniczne i maszyny
2. Wartość przedmiotu leasingu (netto)
3. Czas trwania leasingu
4. Płatności
- opłata wstępna
- raty: kapitałowa i odsetkowa płatne miesięcznie o jednakowej sumie
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco
6. Odsetki zapłacone w 2005 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2005 r.
- raty kapitałowe płatne w ciągu 12 miesięcy
- raty kapitałowe długoterminowe
- raty odsetkowe płatne w terminie:
-- do 3 miesięcy
-- powyŜej 3 do 12 miesięcy
-- powyŜej 12 miesięcy
XV. Umowa nr 03216/09/2004/O z firmą Fortis Lease sp. z o.o.
1. Przedmiot umowy: urządzenia techniczne i maszyny
2. Wartość przedmiotu leasingu (netto)
3. Czas trwania leasingu
4. Płatności
- opłata wstępna
- raty: kapitałowa i odsetkowa płatne miesięcznie o jednakowej sumie
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco
6. Odsetki zapłacone w 2005 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2005 r.

202 tys. PLN
36 miesięcy
15%

wartości

0.1%
3 tys. PLN
47 tys. PLN
16 tys. PLN
1 tys. PLN
1 tys. PLN
0
608 tys. PLN
60 miesięcy
10%

wartości

15%
11 tys. PLN
78 tys. PLN
311 tys. PLN
4 tys. PLN
10 tys. PLN
21 tys. PLN
271 tys. PLN
60 miesięcy
10%

wartości

15%
5 tys. PLN
36 tys. PLN
147 tys. PLN
2 tys. PLN
5 tys. PLN
10 tys. PLN
161 tys. PLN
60 miesięcy
10%

wartości
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- raty kapitałowe płatne w ciągu 12 miesięcy
- raty kapitałowe długoterminowe
- raty odsetkowe płatne w terminie:
-- do 3 miesięcy
-- powyŜej 3 do 12 miesięcy
-- powyŜej 12 miesięcy
XVI. Umowa nr 03449/10/2004/O z firmą Fortis Lease sp. z o.o.
1. Przedmiot umowy: środki transportu
2. Wartość przedmiotu leasingu (netto)
3. Czas trwania leasingu
4. Płatności
- opłata wstępna
- raty: kapitałowa i odsetkowa płatne miesięcznie o jednakowej sumie wartości
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco
6. Odsetki zapłacone w 2005 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2005 r.
- raty kapitałowe płatne w ciągu 12 miesięcy
- raty kapitałowe długoterminowe
- raty odsetkowe płatne w terminie:
-- do 3 miesięcy
-- powyŜej 3 do 12 miesięcy
-- powyŜej 12 miesięcy
XVII. Umowa nr 03450/10/2004/O z firmą Fortis Lease sp. z o.o.
1. Przedmiot umowy: środki transportu
2. Wartość przedmiotu leasingu (netto)
3. Czas trwania leasingu
4. Płatności
- opłata wstępna
- raty: kapitałowa i odsetkowa płatne miesięcznie o jednakowej sumie wartości
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco
6. Odsetki zapłacone w 2005 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2005 r.
- raty kapitałowe płatne w ciągu 12 miesięcy
- raty kapitałowe długoterminowe
- raty odsetkowe płatne w terminie:
-- do 3 miesięcy
-- powyŜej 3 do 12 miesięcy
-- powyŜej 12 miesięcy
XVIII. Umowa nr 03451/10/2004/O z firmą Fortis Lease sp. z o.o.
1. Przedmiot umowy: środki transportu
2. Wartość przedmiotu leasingu (netto)
3. Czas trwania leasingu
4. Płatności
- opłata wstępna
- raty: kapitałowa i odsetkowa płatne miesięcznie o jednakowej sumie wartości
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco
6. Odsetki zapłacone w 2005 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2005 r.
- raty kapitałowe płatne w ciągu 12 miesięcy
- raty kapitałowe długoterminowe
- raty odsetkowe płatne w terminie:
-- do 3 miesięcy
-- powyŜej 3 do 12 miesięcy
-- powyŜej 12 miesięcy
XIX. Umowa nr 03452/10/2004/O z firmą Fortis Lease sp. z o.o.
1. Przedmiot umowy: środki transportu
2. Wartość przedmiotu leasingu (netto)
3. Czas trwania leasingu
4. Płatności

22 tys. PLN
91 tys. PLN
1 tys. PLN
3 tys. PLN
7 tys. PLN
52 tys. PLN
36 miesięcy
10%
1%
1 tys. PLN
14 tys. PLN
13 tys. PLN
0
1 tys. PLN
0
52 tys. PLN
36 miesięcy
10%
1%
1 tys. PLN
14 tys. PLN
13 tys. PLN
0
1 tys. PLN
0
52 tys. PLN
36 miesięcy
10%
1%
1 tys. PLN
14 tys. PLN
13 tys. PLN
0
1 tys. PLN
0
69 tys. PLN
36 miesięcy
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- opłata wstępna
- raty: kapitałowa i odsetkowa płatne miesięcznie o jednakowej sumie
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco
6. Odsetki zapłacone w 2005 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2005 r.
- raty kapitałowe płatne w ciągu 12 miesięcy
- raty kapitałowe długoterminowe
- raty odsetkowe płatne w terminie:
-- do 3 miesięcy
-- powyŜej 3 do 12 miesięcy
-- powyŜej 12 miesięcy
XIX. Umowa nr 03604/12/2004/O z firmą Fortis Lease sp. z o.o.
1. Przedmiot umowy: urządzenia techniczne i maszyny
2. Wartość przedmiotu leasingu (netto)
3. Czas trwania leasingu
4. Płatności
- opłata wstępna
- raty: kapitałowa i odsetkowa płatne miesięcznie o jednakowej sumie
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco
6. Odsetki zapłacone w 2005 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2005 r.
- raty kapitałowe płatne w ciągu 12 miesięcy
- raty kapitałowe długoterminowe
- raty odsetkowe płatne w terminie:
-- do 3 miesięcy
-- powyŜej 3 do 12 miesięcy
-- powyŜej 12 miesięcy
XX. Umowa nr 03632/12/2004/O z firmą Fortis Lease sp. z o.o.
1. Przedmiot umowy: środki transportu
2. Wartość przedmiotu leasingu (netto)
3. Czas trwania leasingu
4. Płatności
- opłata wstępna
- raty: kapitałowa i odsetkowa płatne miesięcznie o jednakowej sumie
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco
6. Odsetki zapłacone w 2005 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2005 r.
- raty kapitałowe płatne w ciągu 12 miesięcy
- raty kapitałowe długoterminowe
- raty odsetkowe płatne w terminie:
-- do 3 miesięcy
-- powyŜej 3 do 12 miesięcy
-- powyŜej 12 miesięcy
XXI. Umowa nr 03633/12/2004/O z firmą Fortis Lease sp. z o.o.
1. Przedmiot umowy: sprzęt komputerowy
2. Wartość przedmiotu leasingu (netto)
3. Czas trwania leasingu
4. Płatności
- opłata wstępna
- raty: kapitałowa i odsetkowa płatne miesięcznie o jednakowej sumie
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco
6. Odsetki zapłacone w 2005 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2005 r.
- raty kapitałowe płatne w ciągu 12 miesięcy
- raty kapitałowe długoterminowe
- raty odsetkowe płatne w terminie:
-- do 3 miesięcy
-- powyŜej 3 do 12 miesięcy

10%

wartości

1%
1 tys. PL
18 tys. PLN
18 tys. PLN
0
1 tys. PLN
0
93 tys. PLN
36 miesięcy
10%

wartości

20%
1 tys. PLN
20 tys. PLN
39 tys. PLN
1 tys. PLN
1 tys. PLN
1 tys. PLN
61 tys. PLN
36 miesięcy
10%

wartości

1%
1 tys. PLN
16 tys. PLN
18 tys. PLN
0
1 tys. PLN
0
129 tys. PLN
36 miesięcy
10%

wartości

0,1%
1 tys. PLN
37 tys. PLN
42 tys. PLN
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-- powyŜej 12 miesięcy
XXII. Umowa nr 03709/01/2005/O z firmą Fortis Lease sp. z o.o.
1. Przedmiot umowy: urządzenia techniczne i maszyny
2. Wartość przedmiotu leasingu (netto)
3. Czas trwania leasingu
4. Płatności
- opłata wstępna
- raty: kapitałowa i odsetkowa płatne miesięcznie o jednakowej sumie
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco
6. Odsetki zapłacone w 2005 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2005 r.
- raty kapitałowe płatne w ciągu 12 miesięcy
- raty kapitałowe długoterminowe
- raty odsetkowe płatne w terminie:
-- do 3 miesięcy
-- powyŜej 3 do 12 miesięcy
-- powyŜej 12 miesięcy
XXIII. Umowa nr 03710/01/2005/O z firmą Fortis Lease sp. z o.o.
1. Przedmiot umowy: urządzenia techniczne i maszyny
2. Wartość przedmiotu leasingu (netto)
3. Czas trwania leasingu
4. Płatności
- opłata wstępna
- raty: kapitałowa i odsetkowa płatne miesięcznie o jednakowej sumie
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco
6. Odsetki zapłacone w 2005 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2005 r.
- raty kapitałowe płatne w ciągu 12 miesięcy
- raty kapitałowe długoterminowe
- raty odsetkowe płatne w terminie:
-- do 3 miesięcy
-- powyŜej 3 do 12 miesięcy
-- powyŜej 12 miesięcy
XXIV. Umowa nr 03735/01/2005/O z firmą Fortis Lease sp. z o.o.
1. Przedmiot umowy: urządzenia techniczne i maszyny
2. Wartość przedmiotu leasingu (netto)
3. Czas trwania leasingu
4. Płatności
- opłata wstępna
- raty: kapitałowa i odsetkowa płatne miesięcznie o jednakowej sumie
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco
6. Odsetki zapłacone w 2005 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2005 r.
- raty kapitałowe płatne w ciągu 12 miesięcy
- raty kapitałowe długoterminowe
- raty odsetkowe płatne w terminie:
-- do 3 miesięcy
-- powyŜej 3 do 12 miesięcy
-- powyŜej 12 miesięcy
XXV. Umowa nr 04886/05/2005/O z firmą Fortis Lease sp. z o.o.
1. Przedmiot umowy: środki transportu
2. Wartość przedmiotu leasingu (netto)
3. Czas trwania leasingu
4. Płatności
- opłata wstępna
- raty: kapitałowa i odsetkowa płatne miesięcznie o jednakowej sumie
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco
6. Odsetki zapłacone w 2005 r.

1 tys. PLN
235 tys. PLN
36 miesięcy
10%

wartości

0,1%
3 tys. PLN
68 tys. PLN
77 tys. PLN
1 tys. PLN
3 tys. PLN
2 tys. PLN
66 tys. PLN
36 miesięcy
10%

wartości

0,1%
1 tys. PLN
19 tys. PLN
22 tys. PLN
0
1 tys. PLN
1 tys. PLN
108 tys. PLN
36 miesięcy
10%

wartości

0,1%
1 tys. PLN
32 tys. PLN
39 tys. PLN
1 tys. PLN
2 tys. PLN
1 tys. PLN
107 tys. PLN
36 miesięcy
10%

wartości
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7. Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2005 r.
- raty kapitałowe płatne w ciągu 12 miesięcy
- raty kapitałowe długoterminowe
- raty odsetkowe płatne w terminie:
-- do 3 miesięcy
-- powyŜej 3 do 12 miesięcy
-- powyŜej 12 miesięcy
XXVI. Umowa nr 05269/07/2005/O z firmą Fortis Lease sp. z o.o.
1. Przedmiot umowy: urządzenia techniczne i maszyny
2. Wartość przedmiotu leasingu (netto)
3. Czas trwania leasingu
4. Płatności
- opłata wstępna
- raty: kapitałowa i odsetkowa płatne miesięcznie o jednakowej sumie wartości
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco
6. Odsetki zapłacone w 2005 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2005 r.
- raty kapitałowe płatne w ciągu 12 miesięcy
- raty kapitałowe długoterminowe
- raty odsetkowe płatne w terminie:
-- do 3 miesięcy
-- powyŜej 3 do 12 miesięcy
-- powyŜej 12 miesięcy
XXVII. Umowa nr 05271/07/2005/O z firmą Fortis Lease sp. z o.o.
1. Przedmiot umowy: urządzenia techniczne i maszyny
2. Wartość przedmiotu leasingu (netto)
3. Czas trwania leasingu
4. Płatności
- opłata wstępna
- raty: kapitałowa i odsetkowa płatne miesięcznie o jednakowej sumie wartości
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco
6. Odsetki zapłacone w 2005 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2005 r.
- raty kapitałowe płatne w ciągu 12 miesięcy
- raty kapitałowe długoterminowe
- raty odsetkowe płatne w terminie:
-- do 3 miesięcy
-- powyŜej 3 do 12 miesięcy
-- powyŜej 12 miesięcy
XXVIII. Umowa nr 05464/08/2005/O z firmą Fortis Lease sp. z o.o.
1. Przedmiot umowy: środki transportu
2. Wartość przedmiotu leasingu (netto)
3. Czas trwania leasingu
4. Płatności
- opłata wstępna
- raty: kapitałowa i odsetkowa płatne miesięcznie o jednakowej sumie wartości
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco
6. Odsetki zapłacone w 2005 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2005 r.
- raty kapitałowe płatne w ciągu 12 miesięcy
- raty kapitałowe długoterminowe
- raty odsetkowe płatne w terminie:
-- do 3 miesięcy
-- powyŜej 3 do 12 miesięcy
-- powyŜej 12 miesięcy
XXIX. Umowa nr 05465/08/2005/O z firmą Fortis Lease sp. z o.o.
1. Przedmiot umowy: środki transportu
2. Wartość przedmiotu leasingu (netto)
3. Czas trwania leasingu

30 tys. PLN
51 tys. PLN
1 tys. PLN
2 tys. PLN
2 tys. PLN
147 tys. PLN
36 miesięcy
10%
1%
2 tys. PLN
42 tys. PLN
79 tys. PLN
1 tys. PLN
3 tys. PLN
3 tys. PLN
79 tys. PLN
60 miesięcy
10%
1%
1 tys. PLN
13 tys. PLN
55 tys. PLN
1 tys. PLN
2 tys. PLN
4 tys. PLN
51 tys. PLN
36 miesięcy
10%
1%
1 tys. PLN
15 tys. PLN
27 tys. PLN
0
1 tys. PLN
1 tys. PLN
73 tys. PLN
36 miesięcy
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4. Płatności
- opłata wstępna
- raty: kapitałowa i odsetkowa płatne miesięcznie o jednakowej sumie
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco
6. Odsetki zapłacone w 2005 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2005 r.
- raty kapitałowe płatne w ciągu 12 miesięcy
- raty kapitałowe długoterminowe
- raty odsetkowe płatne w terminie:
-- do 3 miesięcy
-- powyŜej 3 do 12 miesięcy
-- powyŜej 12 miesięcy
XXX. Umowa nr 05466/08/2005/O z firmą Fortis Lease sp. z o.o.
1. Przedmiot umowy: środki transportu
2. Wartość przedmiotu leasingu (netto)
3. Czas trwania leasingu
4. Płatności
- opłata wstępna
- raty: kapitałowa i odsetkowa płatne miesięcznie o jednakowej sumie
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco
6. Odsetki zapłacone w 2005 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2005 r.
- raty kapitałowe płatne w ciągu 12 miesięcy
- raty kapitałowe długoterminowe
- raty odsetkowe płatne w terminie:
-- do 3 miesięcy
-- powyŜej 3 do 12 miesięcy
-- powyŜej 12 miesięcy
XXXI. Umowa nr 05882/10/2005/O z firmą Fortis Lease sp. z o.o.
1. Przedmiot umowy: urządzenia techniczne i maszyny
2. Wartość przedmiotu leasingu (netto)
3. Czas trwania leasingu
4. Płatności
- opłata wstępna
- raty: kapitałowa i odsetkowa płatne miesięcznie o jednakowej sumie
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco
6. Odsetki zapłacone w 2005 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2005 r.
- raty kapitałowe płatne w ciągu 12 miesięcy
- raty kapitałowe długoterminowe
- raty odsetkowe płatne w terminie:
-- do 3 miesięcy
-- powyŜej 3 do 12 miesięcy
-- powyŜej 12 miesięcy
XXXII. Umowa nr 05977/11/2005/O z firmą Fortis Lease sp. z o.o.
1. Przedmiot umowy: urządzenia techniczne i maszyny
2. Wartość przedmiotu leasingu (netto)
3. Czas trwania leasingu
4. Płatności
- opłata wstępna
- raty: kapitałowa i odsetkowa płatne miesięcznie o jednakowej sumie
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco
6. Odsetki zapłacone w 2005 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2005 r.
- raty kapitałowe płatne w ciągu 12 miesięcy
- raty kapitałowe długoterminowe
- raty odsetkowe płatne w terminie:
-- do 3 miesięcy

10%

wartości

1%
1 tys. PLN
20 tys. PLN
37 tys. PLN
1 tys. PLN
1 tys. PLN
1 tys. PLN
48 tys. PLN
36 miesięcy
10%

wartości

1%
1 tys. PLN
13 tys. PLN
24 tys. PLN
0
1 tys. PLN
1 tys. PLN
336 tys. PLN
36 miesięcy
10%

wartości

1%
0
98 tys. PLN
212 tys. PLN
3 tys. PLN
8 tys. PLN
9 tys. PLN
158 tys. PLN
36 miesięcy
10%

wartości

1%
0
46 tys. PLN
98 tys. PLN
1 tys. PLN
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-- powyŜej 3 do 12 miesięcy
-- powyŜej 12 miesięcy
XXXIII. Umowa nr K 061563 z firmą BEL Leasing sp. z o.o.
1. Przedmiot umowy: urządzenia techniczne i maszyny
2. Wartość przedmiotu leasingu (netto)
3. Czas trwania leasingu
4. Płatności
- opłata wstępna
- raty: kapitałowa i odsetkowa płatne miesięcznie o jednakowej
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco
6. Odsetki zapłacone w 2005 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2005 r.
- raty kapitałowe płatne w ciągu 12 miesięcy
- raty kapitałowe długoterminowe
- raty odsetkowe płatne w terminie:
-- do 3 miesięcy
-- powyŜej 3 do 12 miesięcy
-- powyŜej 12 miesięcy
XXXIV. Umowa nr K 061564 z firmą BEL Leasing sp. z o.o.
1. Przedmiot umowy: urządzenia techniczne i maszyny
2. Wartość przedmiotu leasingu (netto)
3. Czas trwania leasingu
4. Płatności
- opłata wstępna
- raty: kapitałowa i odsetkowa płatne miesięcznie o jednakowej
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco
6. Odsetki zapłacone w 2005 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2005 r.
- raty kapitałowe płatne w ciągu 12 miesięcy
- raty kapitałowe długoterminowe
- raty odsetkowe płatne w terminie:
-- do 3 miesięcy
-- powyŜej 3 do 12 miesięcy
-- powyŜej 12 miesięcy
XXXV. Umowa nr F 064169 z firmą BEL Leasing sp. z o.o.
1. Przedmiot umowy: środki transportu
2. Wartość przedmiotu leasingu (netto)
3. Czas trwania leasingu
4. Płatności
- opłata wstępna
- raty: kapitałowa i odsetkowa płatne miesięcznie o jednakowej
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco
6. Odsetki zapłacone w 2005 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2005 r.
- raty kapitałowe płatne w ciągu 12 miesięcy
- raty kapitałowe długoterminowe
- raty odsetkowe płatne w terminie:
-- do 3 miesięcy
-- powyŜej 3 do 12 miesięcy
-- powyŜej 12 miesięcy
XXXVI. Umowa nr K 068967 z firmą BEL Leasing sp. z o.o.
1. Przedmiot umowy: urządzenia techniczne i maszyny
2. Wartość przedmiotu leasingu (netto)
3. Czas trwania leasingu
4. Płatności
- opłata wstępna
- raty: kapitałowa i odsetkowa płatne miesięcznie o jednakowej
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco

4 tys. PLN
4 tys. PLN
188 tys. PLN
48 miesięcy
10%

sumie wartości

19%
7 tys. PLN
31 tys. PLN
110 tys. PLN
2 tys. PLN
5 tys. PLN
9 tys. PLN
46 tys. PLN
48 miesięcy
10%

sumie wartości

19%
2 tys. PLN
8 tys. PLN
27 tys. PLN
0
1 tys. PLN
2 tys. PLN
48 tys. PLN
36 miesięcy

sumie wartości

10%
2 tys. PLN
0
14 tys. PLN
21 tys. PLN
1 tys. PLN
3 tys. PLN
5 tys. PLN
415 tys. PLN
48 miesięcy

sumie wartości

10%
24,1%
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6. Odsetki zapłacone w 2005 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2005 r.
- raty kapitałowe płatne w ciągu 12 miesięcy
- raty kapitałowe długoterminowe
- raty odsetkowe płatne w terminie:
-- do 3 miesięcy
-- powyŜej 3 do 12 miesięcy
-- powyŜej 12 miesięcy
XXXVII. Umowa nr ATM_1(1)/WA/28558/2005 z firmą BRE Leasing sp. z o.o.
1. Przedmiot umowy: urządzenia techniczne i maszyny
2. Wartość przedmiotu leasingu (netto)
3. Czas trwania leasingu
4. Płatności
- opłata wstępna
- raty: kapitałowa i odsetkowa płatne miesięcznie o jednakowej sumie wartości
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco i umowa przelewu wierzytelności
6. Odsetki zapłacone w 2005 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2005 r.
- raty kapitałowe płatne w ciągu 12 miesięcy
- raty kapitałowe długoterminowe
- raty odsetkowe płatne w terminie:
-- do 3 miesięcy
-- powyŜej 3 do 12 miesięcy
-- powyŜej 12 miesięcy
XXXVIII. Umowa nr ATM_1(1)/WA/28578/2005 z firmą BRE Leasing sp. z o.o.
1. Przedmiot umowy: urządzenia techniczne i maszyny
2. Wartość przedmiotu leasingu (netto)
3. Czas trwania leasingu
4. Płatności
- opłata wstępna
- raty: kapitałowa i odsetkowa płatne miesięcznie o jednakowej sumie wartości
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco i umowa przelewu wierzytelności
6. Odsetki zapłacone w 2005 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2005 r.
- raty kapitałowe płatne w ciągu 12 miesięcy
- raty kapitałowe długoterminowe
- raty odsetkowe płatne w terminie:
-- do 3 miesięcy
-- powyŜej 3 do 12 miesięcy
-- powyŜej 12 miesięcy

0
65 tys. PLN
322 tys. PLN
5 tys. PLN
15 tys. PLN
36 tys. PLN
182 tys. PLN
60 miesięcy
8,5%
14,3%
1 tys. PLN
25 tys. PLN
135 tys. PLN
2 tys. PLN
6 tys. PLN
17 tys. PLN
353 tys. PLN
60 miesięcy
8,5%
1%
3 tys. PLN
57 tys. PLN
251 tys. PLN
4 tys. PLN
11 tys. PLN
27 tys. PLN
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Dodatkowa nota objaśniająca nr 2.
Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym
równieŜ udzielonych przez Emitenta gwarancjach i poręczeniach (takŜe wekslowych), z
wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych
POZYCJE POZABILANSOWE
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek pozostałych, w tym:
- z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
- z tytułu zobowiązań hipotecznych
- z tytułu zastawu środków trwałych
Zobowiązania warunkowe, razem

w tys.zł

2005 rok
28 268
4 718
23 550
0
28 268

2004 rok
34 004
1 747
30 550
1 707
34 004

Jednostka wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 nie udzieliła gwarancji ani poręczeń (takŜe wekslowych) na rzecz jednostek
powiązanych.

Dodatkowa nota objaśniająca nr 3.

Zobowiązania wobec budŜetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności
budynków i budowli.
W okresie sprawozdawczym tj w roku 2005 w jednostce nie wystąpiły zobowiązania wobec budŜetu państwa lub jednostek
samorządu państwa lub jednostek zarządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynku i budowli.

Dodatkowa nota objaśniająca nr 4.

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do
zaniechania w następnym okresie
W okresie od 01.01.2005 do 31.12.2005 r. nie miały miejsca przypadki zaniechania jakichkolwiek rodzajów działalności, jak
równieŜ nie przewiduje się takich zaniechań w okresie następnym.

Dodatkowa nota objaśniająca nr 5.

Informacja o koszcie wytworzenia środków trwałych w budowie i środków trwałych na własne potrzeby
W okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Spółka nie poniosła Ŝadnych kosztów na wytworzenie środków trwałych w budowie
i na własne potrzeby.

Dodatkowa nota objaśniająca nr 6.

Poniesione i planowane nakłady inwestycyjne w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego
W roku 2006 Spółka zaplanowała przeznaczyć na inwestycje rozwojowe kwotę
z tego:

23,0 mln zł

- na rozbudowę sieci ATMAN

17,0 mln zł

- na zakup pozostałych środków trwałych

6,0 mln zł

W pierwszym kwartale 2006 roku Spółka wydatkowała na inwestycje kwotę

3,2 mln zł

W 2005 roku Spółka nie ponosiła i nie planowała ponieść w 2006 roku nakładów na ochronę środowiska naturalnego.

Dodatkowa nota objaśniająca Nr 7.1.

Informacje o transakcjach Emitenta z podmiotami powiązanymi
W okresie od 01.01.2005 do 31.12.2005 r. nie wystąpiły w Spółce Ŝadne transakcje z jednostkami powiązanymi dotyczącymi
przeniesienia praw i zobowiązań.

Dodatkowa nota objaśniająca Nr 7.2.

Dane liczbowe dotyczące jednostek powiązanych:

Wyszczególnienie

w tys.zł
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NaleŜności

ATM Elektronika Sp. z o.o.

A. Chalimoniuk i Wspólnicy, ATM S.J.

0

Zobowiązania

49

0

ATM PP Sp. z o.o.

24

0

Razem

Koszty

0

67

0

0

Przychody

13

140

13

Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego w oparciu o artykuł 58 ust.1 Ustawy o rachunkowości.

Dodatkowa nota objaśniająca nr 8.

Wspólne przedsięwzięcia, które podlegały by konsolidacji metodą pełną lub praw własności.
W 2005 roku nie wystąpiły wspólne przedsięwzięcia, które podlegałyby konsolidacji metodą pełną lub praw własności.

Dodatkowa nota objaśniająca nr 9.

Informacja o przeciętnym zatrudnieniu

Liczba zatrudnionych

Pracownicy fizyczni

31.12.2005 r.

Pracownicy umysłowi

10

31.12.2004 r.

189

Razem zatrudnieni

9

160

199

169

Dodatkowa nota objaśniająca nr 10.

Informacja o łącznej wartości wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu i w naturze) wypłaconych lub naleŜnych członkom
Zarządu i Radzie Nadzorczej.
Łączna wartość wynagrodzeń wypłaconych lub naleŜnych wyniosła:

31.12.2005 r.

Dla Zarządu

900

31.12.2004 r.

996

Dla Rady Nadzorczej łącznie, w
tym:

216

401

- tytułu pełnienia funkcji członka
Rady Nadzorczej

216

216

0

185

- z tytułu umowy – zlecenia na
usługi doradcze na rzecz spółki

W 2005 roku członkom Zarządu i Rady Nadzorczej nagród nie przyznano i nie wypłacono.
Członkowie Zarządu objęli 8 512 sztuk akcji Spółki przyznanych przez Radę Nadzorczą w ramach Programu Motywacyjnego .

Dodatkowa nota objaśniająca nr 11.

Informacje o wartości niespłaconych zaliczek , kredytów , poŜyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów
zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zaleŜnych, współzaleŜnych, z nim
stowarzyszonych udzielonych przez emitenta osobom zarządzającym i nadzorującym.
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Na dzień 30 czerwca 2005 r. nie wystąpiły Ŝadne nie spłacone zaliczki, poŜyczki, kredyty i gwarancje, poręczenia ani inne
umowy zobowiązujące do świadczeń na rzecz Spółki, jednostek od niej zaleŜnych, współzaleŜnych i z nim stowarzyszonych,
udzielonych osobom zarządzającym i nadzorującym.

Dodatkowa nota objaśniająca nr 12.

Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieŜący
okres
W sprawozdaniu za bieŜący okres nie ujęto Ŝadnych znaczących zdarzeń dotyczących lat ubiegłych.

Dodatkowa nota objaśniająca nr 13.

Informacja o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu
finansowym.
Po dniu bilansowym nie miały miejsca istotne zdarzenia wpływające na sytuację majątkową i finansową Spółki, a
nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

Dodatkowa nota objaśniająca nr 16.

Zestawienia i objaśnienie róŜnic pomiędzy danymi porównywalnymi a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi
sprawozdaniami finansowymi.
Dane porównywalne zawarte w sprawozdaniu za 2005 r. róŜnią się od danych zawartych w opublikowanym sprawozdaniu za
2004 r.

W prezentowanym sprawozdaniu finansowym za 2005 rok wprowadzona została zmiana przyporządkowania niektórych
kosztów ogólnego zarządu do kosztów wytworzenia sprzedanych produktów. Zmiana ta nie wynika ze zmiany sposobu
prowadzenia działalności przez Emitenta, ale ze zmiany firmy badającej sprawozdanie finansowe. Według opinii aktualnego
audytora dwa rodzaje kosztów:
•

wynagrodzenia osób zatrudnionych w Spółce na stanowiskach inŜynierskich, oraz

•

amortyzacja sieci telekomunikacyjnej,

winne być kwalifikowane - nie jak dotychczas - do kosztów ogólnego zarządu, ale jako koszty wytworzenia produktów. Spółka w
związku z tym dokonała przeniesienia w prezentowanym sprawozdaniu, odpowiednio dla roku 2004 i 2005, kwoty 9685 tys. zł
oraz 12001 tys. zł z kosztów ogólnego zarządu do kosztów wytworzenia sprzedanych produktów.
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PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data

Imi ę i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Roman Szwed

Prezes Zarządu

T adeusz Czichon

Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data

Imi ę i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Marzena Kuśnierz

Główna Księgowa

Podpis

Podpis
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W ROKU
2005
1. Informacje określone w przepisach o rachunkowości
1.1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku
obrotowym, a takŜe po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania
finansowego

W roku 2005 Spółka rozwijała swoje dotychczasowe kompetencje w zakresie integracji systemów
teleinformatycznych oraz usług telekomunikacyjnych z wartością dodaną. Jednocześnie został
wyodrębniony trzeci obszar zainteresowań Spółki, związany z wdraŜaniem własnych rozwiązań
softwarowych.

W minionym roku Spółka kontynuowała i rozszerzyła swoje zainteresowania w kierunku poszukiwania
nowych rozwiązań technologicznych w obszarze teleinformatyki i mediów - takich rozwiązań, które
pozwoliłyby na wykreowanie rynków na nowe produkty i usługi i zajęcie na tych rynkach znaczącej
pozycji. W związku z coraz większym znaczeniem tych działań Spółka zmodyfikowała i ogłosiła w
lutym 2006 r. swoją misję, jako „Budowanie wartości firmy poprzez innowacyjne przedsięwzięcia
teleinformatyczne kreujące nowe rynki w Polsce i na świecie”. Wynikiem nowej strategii były przejęcia
w lutym 2006 r. kontrolnych pakietów udziałów w spółkach ATM-Mobile sp. z o.o. (i za jej
pośrednictwem w spółkach mPay S.A. i rec-order sp. z o.o.) oraz iloggo sp. z o.o., a w maju 2006 r.
reaktywowanie działalności spółki ATM-Elektronika sp. z o.o., która odtąd będzie prowadziła
działalność pod firmą ATM Services sp. z o.o. Działania w tym kierunku mają takŜe swoje
odzwierciedlenie w podpisanym w maju 2006 r. liście intencyjnym z Monolith Films sp. z o.o., w
którym strony przewidują powołanie spółki, mającej stanowić przełomową inicjatywę na polskim rynku
cyfrowej dystrybucji filmów.

Pierwszy nowy produkt o znaczących przychodach został wytworzony przez Spółkę i wdroŜony do
sprzedaŜy w 2005 r. pod nazwą handlową ATM-IndoorTV i stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie
rynku reklamowego na centralnie zarządzany system do dystrybucji reklamy multimedialnej w
punktach sprzedaŜy. Zgodnie z trendami światowymi w tej dziedzinie, sprzedaŜ nowego produktu
powinna charakteryzować się duŜym potencjałem wzrostu.
W minionym roku Spółka sfinalizowała przedsięwzięcie związane z wybudowaniem i uruchomieniem
Centrum Telekomunikacyjnego zlokalizowanego wokół siedziby firmy w Warszawie przy ul.
Grochowskiej 21a. W wyniku inwestycji własnych Spółki powstał kompleks techniczno-biurowo, który
Spółka zdecydowała się sprzedać w połączeniu z umową leasingu, w celu uzyskania wolnych
środków finansowych na dalszy rozwój.

1.2. Przewidywany rozwój jednostki

Ze względu na korzystne warunki rynkowe, Spółka będzie nadal się rozwijała, zwiększając swoje
przychody i zyski. Nadal będzie inwestowała w budowę istotnych dla swojej działalności fragmentów
infrastruktury telekomunikacyjnej. Zamierza dalej realizować swoją misję zwiększania wartości firmy
poprzez innowacyjne przedsięwzięcia teleinformatyczne kreujące nowe rynki w Polsce i na świecie.
Będzie w związku z tym tworzyła i przejmowała inne spółki mające słuŜyć temu celowi, a takŜe
zwiększaniu pozycji rynkowej w tradycyjnych dziedzinach działalności.

Załącznik: Sprawozdanie Zarządu
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1.3. WaŜniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

W roku 2005 Spółka uczestniczyła w następujących projektach badawczo-rozwojowych:
Projekt celowy „System udostępniania sygnału audiowizualnego w Polskim Internecie
Optycznym w sposób zapewniający realizację Telewizji Interaktywnej”
ATM S.A. współuczestniczy w konsorcjum realizatorów (jedyna firma komercyjna w gronie instytucji
naukowych pod kierownictwem ACK Cyfronet AGH). Projekt prowadzi Telewizja Polska S.A. Faza
badawczo-rozwojowa projektu została zakończona w marcu 2006 r. Aktualnie projekt wszedł w fazę
wdroŜeniową, w której ATM S.A. będzie z pewnością uczestniczyć. Udział w tym projekcie stanowił
pole rozwoju know-how Spółki w dziedzinie przygotowania i dystrybucji materiałów audiowizualnych
w sieciach IP. Spółka wyprodukowała m.in. system NPVR (Network Personal Video Recorder)
umoŜliwiający uŜytkownikom odtworzenie wybranego programu nadanego wcześniej. Czas
dostępności nagrań byłby ustalony przez nadawcę, będącego równocześnie właścicielem serwera
sieciowego tej usługi.
Platforma POS-TV

Spółka prowadziła (zakończony w maju 2006 r.) projekt wewnętrzny pod nazwą SSM (Spread
Screens Manager). W ramach tego projektu została rozwinięta platforma technologiczna do
zarządzania dystrybucją i emisją materiałów informacyjnych i reklamowych w rozproszonej sieci
ekranów wideo (POS-TV, Point-Of-Sales TV). Unikatowa funkcjonalność platformy SSM pozwala na
prowadzenie elastycznych kampanii reklamowych przy zachowaniu centralnego sterowania emisją
i raportowania. Na podstawie wytworzonej platformy świadczona jest usługa o nazwie ATM Indoor
TV, która została nagrodzona przez wydawnictwo Migut Media „Złotą Anteną Świata Telekomunikacji
2006” w kategorii „Produkt roku – rozwiązanie stacjonarne dla biznesu”. Ta kompleksowa usługa
obejmuje dzierŜawę terminali (ekranów), obsługę telekomunikacyjną sieci oraz udostępnienie
platformy SSM.
Atmosfera-BCP

W ramach innego projektu wewnętrznego Emitent wytworzył produkt o nazwie Atmosfera-BCP.
Produkt ten stanowi kolejny element rodziny produktów ATM S.A. o nazwie grupowej Atmosfera.
Wcześniejsze produkty tej rodziny słuŜyły wsparciu procesów biznesowych w przedsiębiorstwach, w
tym np. wsparciu funkcjonowania słuŜb teleinformatycznych (Service Desk) zgodnie z powszechnie
zaakceptowanym standardem ITIL. Nowy produkt, korzystający ze wspólnej bazy technologicznej
rodziny Atmosfera, dotyczy obszaru planowania ciągłości działania (BCP, Business Continuity
Planning) – wspomaga analizę zagroŜeń, konstruowanie planów awaryjnych, ich aktualizację i
stosowanie. Trafia w zapotrzebowanie sektora bankowego, słuŜąc spełnieniu rekomendacji nadzoru
bankowego związanych z tzw. Nową Umową Kapitałową (Bazylea II).
PC-TV

Kolejnym projektem wewnętrznym realizowanym przez Emitenta w 2005 roku jest budowa platformy
technologicznej telewizji internetowej, słuŜącej do emisji programów telewizyjnych „na Ŝywo”,
dystrybucji materiałów w trybie „wideo na Ŝądanie” oraz w trybie pobierania (download). Odbiornikiem
sygnału z budowanej platformy ma być komputer osobisty (PC). Platforma ma być gotowa do
produkcyjnego wykorzystania około połowy 2006 roku. Obecnie ATM S.A. pracuje nad pozyskaniem
treści telewizyjnych i filmowych do dystrybucji, co stanowi m.in. przedmiot wspomnianego w pkt 1.1
listu intencyjnego podpisanego z firmą Monolith Films Sp. z o.o.
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1.4. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Spółka posiada stabilną sytuację finansową i nie znane są czynniki, które mogłyby tę sytuację
pogorszyć w przyszłości.

1.5. Nabycie akcji własnych

Emitent w roku 2005 nie nabywał akcji własnych i nie nosi się z takim zamiarem w roku bieŜącym.

1.6. Posiadane przez jednostkę oddziały

Spółka nie posiada oddziałów samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą. Posiada
natomiast Oddział w Katowicach, poprzez który realizuje działalność Spółki w regionie południowej
Polski.

1.7. Informacje o stosowanych instrumentach finansowych

Podstawowym instrumentem finansowym, z którego korzystała Spółka w 2005 r. były kredyty
inwestycyjne denominowane do Euro. W styczniu 2006 roku Spółka spłaciła te kredyty w całości.
Obecnie posługuje się leasingiem operacyjnym w odniesieniu do Centrum Telekomunikacyjnego,
realizowanego w oparciu o umowę na 15 lat, gdzie wartość przedmiotu leasingu jest denominowana
do Euro.

Spółka korzysta takŜe z leasingu finansowego przy zakupie urządzeń do rozbudowy posiadanej
infrastruktury telekomunikacyjnej. Okresy tego leasingu to 3-5 lat. Wartość przedmiotu leasingu
wyraŜana jest takŜe w Euro.

2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych

W prezentowanym sprawozdaniu finansowym za 2005 rok wprowadzona została zmiana
przyporządkowania niektórych kosztów ogólnego zarządu do kosztów wytworzenia sprzedanych
produktów. Zmiana ta nie wynika ze zmiany sposobu prowadzenia działalności przez Emitenta, ale ze
zmiany firmy badającej sprawozdanie finansowe. Według opinii aktualnego audytora dwa rodzaje
kosztów:
•
•

wynagrodzenia osób zatrudnionych w Spółce na stanowiskach inŜynierskich, oraz

amortyzacja sieci telekomunikacyjnej,

winne być kwalifikowane - nie jak dotychczas - do kosztów ogólnego zarządu, ale jako koszty
wytworzenia produktów. Spółka w związku z tym dokonała przeniesienia w prezentowanym
sprawozdaniu, odpowiednio dla roku 2004 i 2005, kwoty 9685 tys. zł oraz 12001 tys. zł z kosztów
ogólnego zarządu do kosztów wytworzenia sprzedanych produktów.
Zmiana taka - zdaniem Spółki - nie ma znaczenia z punktu widzenia oceny wyników finansowych
Spółki, a ma na celu jedynie spełnienie pewnych wymogów formalnych.

PoniŜsza tabela przedstawia najwaŜniejsze pozycje rachunku wyników w roku 2005 i w roku 2004
wraz z porównaniem obu sposobów prezentacji wyników (dane w tysiącach złotych):
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Standard dotychczasowy

2005
Przychody ze sprzedaŜy
119 551
Koszty bezpośrednie sprzedaŜy
74 065
Zysk brutto ze sprzedaŜy
45 486
Rentowność na zysku brutto
38.0%
Koszty ogólne
38 625
Zysk ze sprzedaŜy
6 861
Pozost.przychody operac.
15 909
Zysk operacyjny
22 770
Koszty finansowe
-200
ZYSK BRUTTO
22 970
Podatek dochodowy
3 720
ZYSK NETTO
19 250

2004 Wzrost
97 817
22%
60 988
21%
36 829
24%
37.7%
32 336
19%
4 493
53%
1 348
5 842
290%
-2 156
7 997
187%
434
7 563
155%

Standard wprowadzony w
roku 2005
2005
2004 Wzrost
119 551 97 817
22%
86 066 70 673
22%
33 485 27 144
23%
28.0% 27.7%
26 624 22 651
18%
6 861
4 493
53%
15 909
1 348
22 770
5 842
290%
-200 -2 156
22 970
7 997
187%
3 720
434
19 250
7 563
155%

NiezaleŜnie od sposobu prezentacji, wyniki roku 2005 były znacząco lepsze od wyników roku
poprzedniego. Przychody ze sprzedaŜy na podstawowej działalności operacyjnej wzrosły o 22%, zysk
brutto ze sprzedaŜy o 23-24% i zysk ze sprzedaŜy o 53%. Ze względu na inny sposób prezentacji
wyników rentowność na zysku brutto spadła pozornie o 10%, ale nie ma to Ŝadnego uzasadnienia ani
konsekwencji merytorycznych w funkcjonowaniu Spółki.

Wzrost przychodów i zysków brutto ze sprzedaŜy wskazuje na rosnące zapotrzebowanie rynku na
usługi teleinformatyczne. Godny podkreślenia jest ponad 50-procentowy wzrost zysku ze sprzedaŜy,
który pokazuje, Ŝe na trudnym konkurencyjnym rynku, Spółka potrafi poprawić rentowność swojej
podstawowej działalności operacyjnej.
Znaczącą pozycję w wynikach Spółki zajmuje zysk zakwalifikowany do tzw. pozostałych przychodów
operacyjnych. Tak znaczące zyski zostały osiągnięte przez Emitenta w wyniku sprzedaŜy
wybudowanego Centrum Telekomunikacyjnego. Zysk ten jest efektem wytworzenia znacznej
wartości, przy wykorzystaniu zgromadzonej kompetencji i wiedzy technologicznej przy budowie
zaawansowanych technologicznie obiektów. Ta wiedza jest wykorzystywana w normalnej działalności
operacyjnej spółki przy budowie rozwiązań dla naszych klientów. PoniewaŜ jednak w tym przypadku
osiągnięty zysk dotyczył własnych aktywów trwałych, musiał zostać wykazany nie w zysku ze
sprzedaŜy, ale w pozostałych przychodach operacyjnych.
Spółka takŜe w przyszłości przewiduje nie poprzestawać na osiąganiu zysków z działalności poza
„normalną” działalnością operacyjną. Poprzez wykorzystanie kompetencji, wiedzy i doświadczenia
przewiduje tworzenie, rozwijanie i osiąganie dodatkowych zysków z tworzenia nowych produktów poprzez sprzedaŜ zaawansowanych technologicznie aktywów, nowych platform sprzętowoprogramistycznych, własnych jednostek biznesowych czy wydzielonych spółek.

Według stanu na koniec roku 2005 istotnym zmianom podlegały takŜe najwaŜniejsze pozycje bilansu
Spółki. W związku ze sprzedaŜą znaczących aktywów (Centrum Telekomunikacyjnego) zmniejszyła
się o 14 mln zł wartość aktywów trwałych netto. Liczba ta stanowi wypadkową zmniejszenia wartość
netto środków trwałych wynikających z tej sprzedaŜy (25 mln zł) oraz bieŜących inwestycji w dalszą
intensywną rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej.

Znaczny wzrost naleŜności na koniec 2005 r. wynika wyłącznie z tego, Ŝe naleŜności związane z
zakupem Centrum Telekomunikacyjnego (49.4 mln zł) zostały uregulowane dopiero na początku
2006 roku.
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Kapitał własny Emitenta zwiększył się znacznie o zysk roku 2005 i przekroczył kwotę 75 mln zł.

Zobowiązania długoterminowe wynikające z kredytu inwestycyjnego zostały w całości
przekwalifikowane na zobowiązania krótkoterminowe, w związku z całkowitą spłatą kredytu w
styczniu 2006. O tę samą kwotę wzrosły zatem zobowiązania krótkoterminowe Spółki. Dodatkowy
(lokalny w czasie) wzrost zobowiązań krótkoterminowych wynika ze zobowiązań podatkowych (VAT i
podatek dochodowy) regulowanych na początku 2006 roku.

3. Opis istotnych czynników ryzyka i zagroŜeń

Rok 2005 potwierdził, Ŝe wzrasta w Polsce popyt na usługi integracyjne w zakresie systemów
teleinformatycznych. Coraz bardziej odczuwalne jest zapotrzebowanie klientów na usługi o wysokim
poziomie kompetencji, idących coraz częściej w kierunku pełnego outsourcingu infrastruktury
teleinformatycznej klienta lub jej funkcjonalnie wydzielonej części. Tego typu zapotrzebowanie
najlepiej wpisuje się w ofertę Spółki i stwarza przesłanki do jeszcze szybszego wzrostu przychodów
ze sprzedaŜy tego typu usług. Obecnie nie obserwujemy znaczącego ryzyka ze względu na moŜliwy
wzrost konkurencji ze strony innych podmiotów, ze względu na dość wyjątkowe połączenie
kompetencji w ATM S.A.

TakŜe rozwój rynku usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Spółkę wydaje się niezagroŜony.
Pomimo ciągłego spadku jednostkowych cen na usługi telekomunikacyjne (np. cen za ilość
przesłanych danych albo wielkość zapewnionego pasma transmisyjnego), zapotrzebowanie na ilość
przesyłanych danych rośnie jeszcze szybciej. Powoduje to ciągły wzrost przychodów z tego typu
usług przy praktycznie nie zmieniającej się rentowności.
DuŜe znaczenie dla przyszłej działalność i wyników Spółki będzie miała dobra koniunktura
gospodarcza, wzrost nakładów inwestycyjnych w Polsce, napływ inwestycji zagranicznych i unifikacja
rynku europejskiego (zwiększanie poziomu rozwoju polskiej infrastruktury teleinformatycznej do
średniej europejskiej).
Do zagroŜeń naleŜy zatem zaliczyć ryzyko załamania pozytywnych trendów i dobrej koniunktury
gospodarczej, a takŜe procesu integracji europejskiej. Wszystkie te czynniki mogłyby wystąpić w
przypadku destabilizacji politycznej w Polsce. Wydaje się jednak, Ŝe potencjalne zagroŜenia
pojawiające się w związku z wyborami w roku 2005 oraz tworzenia się nowej koalicji rządowej, mamy
juz za sobą.
W przypadku spokojnej, stabilnie rozwijającej się polskiej gospodarki, nie znajdujemy zagroŜeń
mogących przeszkodzić w dalszym rozwoju firmy.

4. Pozostałe informacje
4.1. Informacje o podstawowych produktach

Działalność Spółki polega na świadczeniu usług teleinformatycznych. W ramach wykonania usługi
często ma takŜe miejsce dostawa towarów, ale charakter wykonywanych kontraktów wskazuje na
zakwalifikowanie tej działalności do kategorii usług.

Spółka nie wytwarza i nie oferuje usług skierowanych na rynek detaliczny. Większość usług ma
złoŜony, a często unikalny charakter i nie poddaje się prostej klasyfikacji. Praktycznie kaŜda usługa
Spółki jest dopasowana do potrzeb konkretnego klienta. Usługi świadczone przez Spółkę opierają się
na połączeniu kompetencji integratora systemowego i operatora telekomunikacyjnego. Jak wynika z
zamieszczonych poniŜej opisów poszczególnych usług, w wielu przypadkach trudno rozdzielić
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składową typowo „integracyjną” od „telekomunikacyjnej”, zatem Zarząd Spółki ocenia rygorystyczne
traktowanie takiej klasyfikacji jako mylące.
Są to usługi polegające na projektowaniu
• Outsourcing telekomunikacyjny.
i zestawianiu kompletnych sieci teleinformatycznych.
Na bazie łączy własnych
i dzierŜawionych od innych operatorów ATM buduje infrastrukturę transmisyjną, uzbrojoną w
urządzenia własne lub naleŜące do Klienta. W skład kompleksowej usługi wchodzi teŜ
opieka eksploatacyjna nad całością zbudowanej infrastruktury na podstawie umów o
gwarantowanych poziomach obsługi (SLA, Service Level Agreements).
• Szybki dostęp do Internetu. Są to usługi polegające na zestawianiu i nadzorowaniu
szerokopasmowego połączenia do Internetu dla klientów biznesowych i dla operatorów
usług internetowych (ISP/ASP). Oferowane usługi charakteryzują się bardzo wysoką
szybkością transmisji i niezawodnością połączenia. Osiągane jest to między innymi przez
redundantne połączenia z operatorami krajowymi i zagranicznymi. W ramach usług
szybkiego dostępu do Internetu realizowana jest wymiana ruchu pomiędzy dostawcami a
odbiorcami informacji w sieci. Spółka jest uczestnikiem węzłów międzyoperatorskich.
Usługa jest świadczona w wariantach dopasowanych do potrzeb poszczególnych grup
odbiorców, w tym ostatnio równieŜ klientów (np. z sektora finansowego) wykorzystujących
Internet do zastosowań o krytycznym znaczeniu dla ich podstawowej działalności. Dla tego
typu klientów wprowadzono usługę niezawodnego dostępu do Internetu RAIL.Internet.
• Szerokopasmowa transmisja danych. Są to usługi teletransmisyjne świadczone na terenie
całego kraju, o bardzo wysokich parametrach dotyczących jakości transmisji. Na terenie
Warszawy usługi szerokopasmowej transmisji danych świadczone są bez ograniczeń w
przepustowości, w oparciu o własną sieć telekomunikacyjną. W ramach tych usług Spółka
realizuje transmisję poprzez punkty styku z głównymi operatorami teletransmisji
międzymiastowej i międzynarodowej.
• Inne rodzaje usług telekomunikacyjnych. Na inne rodzaje usług telekomunikacyjnych
świadczonych przez Spółkę składają się m.in. usługi kolokacji, hostingu i prowadzenie
zapasowych centrów danych.
• Integracja sieci teletransmisyjnych. Są to usługi polegające na projektowaniu, budowie i
wdroŜeniu u klienta do eksploatacji sieci teletransmisyjnych: korporacyjnych i operatorskich.
ATM oferuje wykonanie nawet bardzo duŜych projektów, z zastosowaniem
najnowocześniejszych technologii, bez ograniczeń co do wyboru producenta. Projekty
integratorskie połączone są często z budową systemów bezpieczeństwa przesyłania danych
oraz systemów zarządzania zasobami teleinformatycznymi.
• Integracja systemów komputerowych. Są to usługi polegające na projektowaniu, budowie,
oprogramowaniu i wdroŜeniu do eksploatacji systemów komputerowych wykorzystujących
zaawansowane technologicznie urządzenia, w tym superkomputery i superserwery
wizualizacyjne. Budowane systemy komputerowe obejmują między innymi profesjonalne
systemy obliczeniowe i systemy baz danych. Związane są z zastosowaniem jednostek
centralnych o wielkiej mocy obliczeniowej, klastrów komputerowych, serwerów, stacji
roboczych i specjalistycznych systemów oprogramowania.
• Oprogramowanie dla biznesu. Tym określeniem obejmuje się usługi polegające na
projektowaniu, dostawie i wdroŜeniu oprogramowania dla klientów instytucjonalnych. ATM
specjalizuje się w projektowaniu systemów do wspomagania działów IT w duŜych
korporacjach, systemów do zarządzania kontaktami z klientem zewnętrznym (CRM —
Customer Relationship Management) i wewnętrznym (Help Desk).
• Infrastruktura sieciowa i bezpieczeństwo. Tym określeniem obejmowane są usługi
związane z projektowaniem, budową i wdroŜeniem projektów związanych z koncepcją
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„inteligentnego budynku” i sieciami strukturalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem budowy
systemów bezpieczeństwa, monitoringu i kontroli dostępu.
• Kontrakty serwisowe. W wyniku realizacji wszystkich wyŜej wymienionych usług, systemy
teleinformatyczne budowane u klienta obejmowane są najczęściej umowami (kontraktami) o
świadczenie usług serwisowych i eksploatacyjnych.
DuŜe zróŜnicowanie wartości poszczególnych usług oraz ich jednostkowy charakter sprawiają, Ŝe
prezentacja wyników sprzedaŜy w ujęciu ilościowym ma znikomą wartość informacyjną. Biorąc pod
uwagę stosowaną klasyfikację usług, wartość i struktura sprzedaŜy Spółki w 2005 roku, w porównaniu
z analogicznym podziałem dla roku poprzedniego, przedstawia się następująco:
Grupy produktów i usług
szybki dostęp do Internetu
szerokopasmowa transmisja danych
outsourcing telekomunikacyjny
inne usługi telekomunikacyjne
integracja sieci teletransmisyjnych
integracja systemów komputerowych
oprogramowanie dla biznesu
infrastruktura sieciowa i bezpieczeństwo
kontrakty serwisowe w ww. obszarach
inne usługi integracyjne
Razem
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2004
18 094
13 507
8 337
352
26 617
13 946
4 863
5 214
5 894
993
97 817

2005
19 348
15 654
11 345
590
36 287
17 190
8 110
4 446
5 894
687
119 551
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Udział poszczególnych grup produktów i usług w przychodach Spółki w latach 2004-2005
przedstawia poniŜszy rysunek:
100%
szybki dostęp do Internetu

90%

szerokopasmowa transmisja danych

80%

outsourcing telekomunikacyjny

70%

inne usługi telekomunikacyjne

60%

integracja sieci teletransmisyjnych

50%

integracja systemów komputerowych

40%

oprogramowanie dla biznesu

30%

infrastruktura sieciowa i bezpieczeństwo

20%

kontrakty serwisowe w ww. obszarach

10%
0%

inne usługi integracyjne
2004

2005

4.2. Informacje o zmianach rynków zbytu i zaopatrzenia

W roku 2005 nie nastąpiły zmiany w układzie terytorialnym rynków zbytu ATM S.A. w stosunku do
roku poprzedniego. Działalność Spółki skierowana była prawie wyłącznie na rynek krajowy.
Realizowane projekty bardzo często obejmują infrastrukturę teleinformatyczną połoŜoną na terenie
całego kraju, a zatem prezentacja rynków zbytu w bardziej szczegółowym układzie terytorialnym nie
jest moŜliwa. Większość usług ATM S.A. moŜe być lokowana w kaŜdym zakątku kraju i poza
granicami Polski. Klienci Spółki wywodzą się ze wszystkich regionów Polski. Szczególnie silną
pozycję ma ATM w Warszawie oraz na Górnym Śląsku, gdzie funkcjonuje oddział Spółki z siedzibą w
Katowicach.
NajwaŜniejsi Klienci Spółki wywodzą się z sektorów: telekomunikacji (w tym telewizje kablowe),
bankowości i finansów (w tym firmy ubezpieczeniowe), przemysłu (w tym dystrybucja energii), nauki,
mediów i administracji publicznej. Podział rynku wg odbiorców nie zawsze pokrywa się z podziałem
wg asortymentu produktów i usług.
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W roku 2005 nie nastąpiły istotne zmiany w strukturze źródeł zaopatrzenia Spółki w materiały do
produkcji, w towary lub usługi.
W strukturze zaopatrzenia Spółki występują dwie zasadnicze grupy: związane ze świadczeniem usług
telekomunikacyjnych oraz związane z usługami integracji systemów teleinformatycznych.

W stosunku do tych pierwszych po stronie zakupów usług występują usługi telekomunikacyjne, które
kupowane są od krajowych operatorów telekomunikacyjnych. W stosunku do drugich, istnieje bardzo
długa lista towarów i usług, które nabywane są od dostawców i podwykonawców w związku z
realizacją projektów integratorskich. MoŜna je podzielić na następujące grupy: sprzęt sieciowy,
sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz usługi instalacyjne i serwisowe. Dostawcy towarów do
projektów integracyjnych wywodzą się z Polski i z zagranicy — prawie wyłącznie z USA.

Spółka jest w niewielkim stopniu uzaleŜniona od konkretnych odbiorców. W 2005 roku przychody ze
sprzedaŜy do jednego z klientów – UPC Polska sp. z o o – przekroczyły 10% sprzedaŜy ogółem
(wyniosły 13,3%). Ze względu na zróŜnicowanie asortymentu dostaw i usług kupowanych przez tego
klienta Zarząd ocenia ryzyko związane z tym uzaleŜnieniem jako niegroźne dla przyszłych wyników
finansowych Spółki.
Spółka jest równieŜ w niewielkim stopniu uzaleŜniona od dostawców. Tylko zakupy od jednego
dostawcy przekraczają próg 10% zakupów ogółem. Jest nim Cisco Systems (udział 20,1%). Spółka
jest Złotym Partnerem firmy Cisco Systems. Wśród wymagań certyfikacji jest m.in. posiadanie
realnych perspektyw rozwoju sprzedaŜy, które przy ponownej certyfikacji wiosną roku 2005 zostały
przez Cisco ocenione pozytywnie. Oznacza to, Ŝe współpraca z firmą Cisco nie jest w Ŝaden sposób
zagroŜona. Udział w sprzedaŜy usług opartych na technologii i sprzęcie tego producenta wzrósł z
15,6% do 20,1%.
Ze względu na stabilną pozycję Cisco jako lidera rynku technologii
teleinformatycznych na świecie oraz na wysoce pozytywny rozwój współpracy, Zarząd ATM S.A.
ocenia to uzaleŜnienie jako niegroźne dla przyszłości Spółki.
Pomiędzy Spółką a wskazanym wyŜej podmiotem nie występują inne powiązania, niŜ wynikające
z umów partnerskich.
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4.3. Informacje o umowach znaczących dla działalności Emitenta

Umowami znaczącymi dla działalności Emitenta są niewątpliwie umowy zawierane z dostawcami i
klientami, które dotyczą dostaw towarów i usług o znacznej wartości. Informacje na ich temat, gdy ich
wartość (w stosunku do jednego podmiotu) liczona zgodnie z definicją zawartą w „Rozporządzeniu
Ministra Finansów w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych” przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, Spółka przekazuje do
wiadomości publicznej w postaci raportów bieŜących. NaleŜy jednak mieć na uwadze, Ŝe zarówno po
stronie dostawców, jak i po stronie odbiorców, nie ma firmy, która byłaby wyraźnie dominującą.
Dlatego Ŝadna z umów nie jest krytyczna względem moŜliwości funkcjonowania Spółki. TakŜe Ŝadna
z umów, która dla Spółki jest istotna, nie została w minionym okresie wypowiedziana lub
niekorzystnie dla Spółki zmieniona.
Emitentowi nie znane są znaczące dla działalności Emitenta umowy zawarte między akcjonariuszami,
ani umowy ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji, które mogłyby istotnie wpłynąć na działalność
Emitenta.

4.4. Informacje o powiązaniach organizacyjnych
podmiotami oraz określenie głównych inwestycji

lub

kapitałowych

z

innymi

W omawianym okresie nie nastąpiły Ŝadne zmiany w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych
Emitenta. W 2005 r. Emitent nadal był jednostką dominującą w stosunku do ATM Elektronika Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Grochowska 21a. Emitent nie sporządził skonsolidowanego
sprawozdania finansowego swojej grupy kapitałowej, korzystając ze zwolnienia wynikającego z art.
58 ust.1 ustawy o rachunkowości. Spółka zaleŜna ATM Elektronika Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Grochowska 21a zawiesiła swą działalność z dniem 30.06.2002 r. i stan ten nie zmienił się do
końca 2005 r.
Emitent dokonywał wyłącznie inwestycji krajowych.

W zakresie inwestycji w instrumenty finansowe Emitent lokował wolne środki w krótkoterminowych
bonach komercyjnych o krótkim okresie wykupu. W sumie w przeciągu roku wydatkowane było 25.8
mln zł na nabycie takich instrumentów dłuŜnych, a 29.2 mln wpłynęło z tytułu ich wykupu. Na koniec
2005 roku Spółka nie miała otwartych inwestycji tego rodzaju.
Inwestycje w wartości niematerialne i prawne dotyczyły:
• zakupu licencji na oprogramowanie za 59 tys. zł,
• sfinansowania prac badawczo rozwojowych za kwotę 18 tys. zł związanych z rozbudową
systemu operacyjnego ALTIX (Silicon Graphics) o funkcje Check Point Restart .

Inwestycje w wartości niematerialne i prawne były finansowane ze środków własnych Emitenta.

Spółka w roku 2005 nie dokonywała inwestycji w nieruchomości. Posiadana nieruchomość
obejmująca Centrum Telekomunikacyjne została w 2005 roku sprzedana na rzecz Fortis Lease Sp. z
o.o. i objęta umową leasingu o charakterze leasingu operacyjnego (pozabilansowego) na okres 15
lat.

4.5. Opis transakcji z podmiotami powiązanymi

W 2005 roku nie zostały zawarte przez Emitenta ani przez jednostkę od niego zaleŜną transakcje z
podmiotami powiązanymi, których łączna wartość przekroczyłaby wyraŜoną w złotych równowartość
kwoty 500 000 EURO.
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4.6. Informacje o zaciągniętych kredytach, udzielonych Emitentowi poŜyczkach,
poręczeniach i gwarancjach

W roku 2005 Emitent spłacał raty kredytów inwestycyjnych zaciągniętych na sfinansowanie
wybudowania Centrum Telekomunikacyjnego w Warszawie, przy ul. Grochowskiej 21a. Kredyty te był
denominowane do Euro i w walucie odniesienia na koniec 2005 r. były wyraŜone kwotą 3 584 tys.€.
Omawiane kredyty zostały w całości spłacone przez Spółkę w styczniu 2006 r.
W 2005r. Emitent zawarł z BRE Bankiem S.A. dwie umowy kredytowe o kredyt inwestycyjny na
łączną kwotę 625 tys. zł. Kredyt przeznaczony był na rozbudowę i modernizację infrastruktury
telekomunikacyjnej ATM S.A. na terenie Warszawy i Katowic. Kredyty
te zostały
spłacone całkowicie w listopadzie 2005r.

W początkach roku 2005 Spółka miała zawarte umowy na kredyt odnawialny (stand-by) oraz na
kredyt w rachunku bieŜącym. Ze względu na brak zapotrzebowania Spółki na te produkty, umowy te
nie zostały przedłuŜone (umowa na kredyt odnawialny wygasła 31 sierpnia 2005 r., a umowa na
kredyt w rachunku bieŜącym - 30 marca 2005r.).
Emitentowi w 2005 r. nie były udzielane poŜyczki, poręczenia ani gwarancje.

4.7. Informacje o
gwarancjach

udzielonych

przez

Emitenta

poŜyczkach,

poręczeniach

i

W roku 2005 Emitent nie udzielał poŜyczek, za wyjątkiem drobnych poŜyczek z Funduszu Świadczeń
Socjalnych, udzielanych pracownikom Spółki (z wyłączeniem Zarządu Spółki).

Emitent nie udzielał takŜe bezpośrednio Ŝadnych gwarancji. JednakŜe na zlecenie Emitenta
wystawiane są gwarancje przez banki na rzecz klientów Emitenta. Są to gwarancje wadialne
(przetargowe) i gwarancje dobrego wykonania kontraktu. Na koniec 2005 r. całkowita wartość
gwarancji bankowych wystawionych na rzecz klientów Emitenta wyniosła:
• gwarancje udzielone przez BRE Bank S.A.: 1435 tys. zł,
• gwarancje udzielone przez Bank Millennium S.A.: 783 tys. zł.

Emitent udzielił poręczeń wekslowych na rzecz banków z tytułu udzielonych kredytów i wystawionych
gwarancji do wysokości zaciągniętych zobowiązań.

Ponadto w 2005 roku Emitent wystawił weksle na łączną kwotę 2.5 mln zł stanowiące poręczenie na
zabezpieczenie umów na dofinansowanie dwóch projektów ze środków unijnych:
• rozbudowa i modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej ATM S.A. na terenie Warszawy
oraz rozbudowa Centrum Kolokacyjnego w Warszawie,
• rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej ATM S.A. na terenie Katowic i
kilkunastu miast województwa śląskiego.

Emitent nie udzielił poŜyczek, gwarancji ani poręczeń na rzecz jednostek powiązanych.

4.8. Opis wykorzystania przez Emitenta wpływów z emisji akcji

W ciągu 2005 roku ATM S.A. nie emitowała Ŝadnych papierów wartościowych.

Wpływ z emisji w 2004 r. 300 tys. akcji serii F w wysokości 5751 tys. zł, pomniejszony o koszty emisji,
został przeznaczony w całości na rozbudowę sieci telekomunikacyjnej.
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4.9. Objaśnienie róŜnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie
rocznym a publikowanymi prognozami
Emitent podał do wiadomości publicznej prognozy podstawowych parametrów finansowych na rok
2005 w prospekcie emisyjnym. Realizację prognoz przedstawia poniŜsza tabela:
Prognoza z
Prospektu
Emisyjnego

Prognoza z
Raportu
BieŜącego
3/2006 z
27.01.2006 r.

Przychody ze sprzedaŜy

108 121

Zysk brutto ze sprzedaŜy

49 376

45 561

Zysk operacyjny

10 176

22 707

119 551
(45 486)
33 485
22 770

Zysk netto

8 033

19 202

19 250

Zysk brutto

8 965

119 551

Realizacja

22 907

22 970

Realizacja zysku brutto ze sprzedaŜy została podana zgodnie z układem sprawozdania finansowego,
w którym część kosztów ogólnego zarządu została zakwalifikowana do kosztów sprzedanych
produktów (zgodnie z opisem w pkt 2 niniejszego Sprawozdania). Tym samym koszty ogólne zostały
zmniejszone o 12 mln zł, a koszty bezpośrednie sprzedaŜy zwiększone o 12 mln zł. Tym samym zysk
brutto ze sprzedaŜy został wykazany w kwocie o 12 mln zł mniejszej. W ujęciu porównywalnym z
opublikowaną wcześniej prognozą zysk brutto ze sprzedaŜy wyniósł 45 486 tys. zł
Opublikowana w prospekcie emisyjnym prognoza została znacznie przekroczona w związku z
lepszymi od przewidywanych wynikami Spółki. Prognoza opublikowana raportem bieŜącym w
styczniu 2006 r. odpowiadała z duŜą dokładnością wynikom faktycznie zrealizowanym.

4.10. Ocena dotycząca zarządzania zasobami finansowymi

Emitent prawidłowo i efektywnie zarządza swoimi zasobami finansowymi. Dowodem tego są dobre
wyniki zarówno na poziomie operacyjnym, jak i na poziomie zysku netto. Emitent jest zadłuŜony w
nieznacznym stopniu.
Spółka nie ma Ŝadnych problemów z wywiązywaniem się z zaciągniętych zobowiązań i nie znane są
Ŝadne zagroŜenia, które mogłyby tę sytuację zmienić.

4.11. Ocena moŜliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych

Emitent posiada wystarczające środki do realizacji swoich bieŜących zamierzeń inwestycyjnych. W
roku 2006 przewidywane są dalsze inwestycje w zakresie rozbudowy sieci telekomunikacyjnej
Emitenta oraz ewentualne niewielkie inwestycje kapitałowe związane z zakupem spółek o profilu
kompatybilnym z działalnością Emitenta. Na inwestycje te wystarczą środki własne Emitenta
wspomagane ewentualnymi środkami dłuŜnymi (leasing finansowy środków trwałych).
Emitent rozwaŜa takŜe moŜliwość dokonania przejęć lub połączeń większych spółek, mających na
celu konsolidację podmiotów działających w tych samych lub kompatybilnych branŜach. W
przypadku, gdyby takie projekty miały być zrealizowane, Spółka rozwaŜy emisję nowych akcji.
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4.12. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności
za rok 2005

W 2005 r. nie zaobserwowano czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik
działalności. TakŜe sprzedaŜ Centrum Telekomunikacyjnego nie jest postrzegane przez Spółkę jako
zdarzenie nietypowe, jako Ŝe Emitent planuje takŜe w następnych okresach sprawozdawczych
osiągać zyski z przychodów kwalifikowanych jako pozostałe przychody operacyjne.

Nie zmienia to faktu, Ŝe sprzedaŜ ta miała niezwykle pozytywny wpływ na wyniki Spółki, poprzez
zwiększenie zysku netto i tym samym kapitałów własnych Spółki, uwolnienie znacznych środków
pienięŜnych na dalsze inwestycje, obniŜenie stanu aktywów i tym samym poprawę wskaźnika ROA,
całkowitą spłatę kredytów inwestycyjnych i uzyskanie jeszcze większej niŜ dotychczas zdolności
kredytowej. Jednocześnie umowa leasingu nie będzie miała Ŝadnego negatywnego wpływu na koszty
ponoszone przez Spółkę, w porównaniu z kosztami związanym z obsługą dotychczasowych kredytów
inwestycyjnych.

4.13. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju
przedsiębiorstwa Emitenta oraz perspektyw rozwoju do końca roku 2006

Do najistotniejszych czynników zewnętrznych warunkujących rozwój przedsiębiorstwa Emitenta
naleŜy utrzymanie się wysokiego popytu na usługi w zakresie integracji systemów
teleinformatycznych i stały wzrost zapotrzebowania na przesyłanie informacji.

Szczególnie istotnym warunkiem do znacznego pobudzenia rynku i tym samym moŜliwości
znacznego zwiększenia przychodów ze sprzedaŜy usług teleinformatycznych jest poprawa
skuteczności wydawania pomocowych środków unijnych oraz trybu rozstrzygania przetargów
publicznych. Dotychczas ciągle jeszcze nie nastąpił przełom w tym zakresie.
Wewnętrznym czynnikiem istotnym dla rozwoju Emitenta jest utrzymanie i ciągłe pozyskiwanie
wysokich kompetencji w zakresie najnowszych technologii informatycznych, w szczególności poprzez
ciągłe podnoszenie kwalifikacji zespołów inŜynierskich.

Największą szansę na dalszy intensywny wzrost zysku Spółka widzi w wynikach swoich prac w
zakresie tworzenia nowych rynków i produktów w obszarze teleinformatyki. KaŜdy z rozwijanych
aktualnych produktów, w przypadku pozytywnego przyjęcia nowej technologii, moŜe spowodować
zajęcie rynku porównywalnego z całą dotychczasową działalnością ATM S.A. Do nowych produktów
posiadających największe szanse na osiągnięcie spektakularnych sukcesów moŜna zaliczyć:
- system płatności mobilnych rozwijanych w spółce zaleŜnej mPay S.A.
- produkty związane z powstawaniem i wdraŜaniem telewizji interaktywnej (ATM PC-TV, ATM
Internet-TV),
- produkt związany ze zdalnym zarządzaniem emisją treści reklamowych (ATM Indoor-TV),
- nowa koncepcja serwisu internetowego rozwijana w spółce zaleŜnej iloggo sp. z o.o.
- usługi obsługi informatycznej MSP wprowadzane w spółce zaleŜnej ATM Services sp z o.o.
- produkt związany ze sprzedaŜą nadawanych przez rozgłośnie/stacje TV utworów muzycznych
lub filmów, wprowadzany w spółce zaleŜnej rec-order sp. z o.o
NaleŜy zaznaczyć, Ŝe inwestycje Spółki w tworzenie i wprowadzenie na rynek nowych produktów z
wykorzystaniem nowych technologii teleinformatycznych, prowadzone są z duŜą ostroŜnością, przy
ciągłym monitoringu poszczególnych etapów opracowania i wdroŜenia, aby w przypadku
ewentualnego niepowodzenia przedsięwzięcia nie miało ono istotnego negatywnego wpływu na
bieŜącą działalność Spółki.
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4.14. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta

W roku 2005 nie nastąpiły Ŝadne istotne zmiany w zasadach zarządzania przedsiębiorstwem lub jego
grupą kapitałową.

4.15. Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących Emitenta w roku 2005

W roku 2005 nie miały miejsce Ŝadne zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących
Emitenta ani zasady dotyczące ich powoływania lub odwoływania.

4.16. Umowy zawarte między Emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące
rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego
stanowiska

W umowach z członkami zarządu zawarta jest klauzula o zakazie prowadzenia działalności
konkurencyjnej przez okres 3 miesięcy od zakończenia pełnienia swojej funkcji. Z tego tytułu Spółka
zobowiązana jest do wypłaty rekompensaty w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia.
Rekompensata taka podlega zwrotowi w podwojonej wysokości, jeŜeli warunek zakazu działalności
konkurencyjnej nie byłby dotrzymany.

4.17. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, wypłaconych lub naleŜnych dla osób
zarządzających i nadzorujących Emitenta w 2005 r.

Łączne wynagrodzenia wypłacone w 2005 r. osobom zarządzającym i nadzorującym Emitenta były
następujące:
- 480 000,00 zł
• Roman Szwed
• Tadeusz Czichon
- 420 000,00 zł
• Jan Wojtyński
- 72 000,00 zł
• Tomasz Chiliński
- 36 000,00 zł
• Jan Madey
- 36 000,00 zł
• Zbigniew Mazur
- 36 000,00 zł
- 36 000,00 zł
• Tomasz Tuchołka

Ponadto członkowie zarządu: Roman Szwed i Tadeusz Czichon partycypują w Programie
Motywacyjnym zdefiniowanym w Prospekcie Emisyjnym. Za rok 2005 mogli nabyć akcje ATM S.A. w
ramach tego Programu Motywacyjnego w łącznej ilości nie przekraczającej 1% ogólnej liczby akcji
spółki, po wypełnieniu planów finansowych spółki określonych przez Radę Nadzorczą (osiągniecie
przez Spółkę w 2005 r. zysku netto nie mniejszego niŜ w ogłoszonej prognozie, tj. 8033 zł). W dniu
24.05.2006 r. Rada Nadzorcza przyznała członkom Zarządu prawo do nabycia w ramach Programu
Motywacyjnego za rok 2005 łącznie 32 270 akcji, to jest Romanowi Szwedowi 17 210 akcji i
Tadeuszowi Czichonowi 15 060 akcji.

4.18. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji Emitenta
będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących
Łączna liczba wszystkich akcji Emitenta wynosi 3 227 040, a ich wartość nominalna 24 525 504 zł.

W posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Emitenta na dzień 8.06.2006 r. znajdują się
następujące ilości akcji:
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Nazwisko i imię

Funkcja

Tadeusz Czichon

Wiceprezes Zarządu

Roman Szwed

Tomasz Tuchołka

Prezes Zarządu

Członek Rady Nadzorczej

Ilość
akcji

687 300

423 136

2 273

Wartość
nominalna

5 223 480.00
3 215 833.60
17 274.80

4.19. Wskazanie akcjonariuszy posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, co
najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta

Na dzień 8.06.2006 r. następujący akcjonariusze posiadają ponad 5% ogólnej liczby głosów na WZ
Emitenta:
Imię i nazwisko
lub nazwa firmy
Tadeusz Czichon
Roman Szwed

Liczba
posiadanych
akcji

Udział w
kapitale
zakładowym

Liczba głosów
na WZ

Udział w ogólnej
liczbie głosów

423 136

13.11%

687 300

423 136

21.30%

13.11%

208 000

6.45%

208 000

6.45%

687 300

POLSAT PTE

262 850

Generali OFE

200 000

Piotr Puteczny

21.30%
8.15%

262 850

6.20%

200 000

8.15%

6.20%

PowyŜsze dane uwzględniają stan posiadania akcji na dzień 8.06.2006 r. Dane dotyczące Generali
OFE odnoszą się do liczby akcji podanej w świadectwie depozytowym uprawniającym do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 21.06.2005 r., natomiast dane dotyczące
POLSAT OFE odnoszą się do liczby akcji podanej w zawiadomieniu z dnia 17.11.2005 r. Spółka nie
posiada informacji o ewentualnej zmianie stanu posiadania akcji przez tych Akcjonariuszy po dniu
otrzymania tych zawiadomień.
Zarząd Spółki nie otrzymał takŜe innych zawiadomień o przekroczeniu progu 5% przez innych
akcjonariuszy nabywających akcje w obrocie giełdowym.

4.20. Informacje o znanych Emitentowi umowach, w wyniku których mogą w
przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji

Emitentowi nie są znane umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w
proporcjach posiadanych akcji.

W wyniku skorzystania z uprawnienia do nabycia akcji w ramach Programu Motywacyjnego za lata
2004 i 2005 r., zgodnie z liczbą akcji przyznaną uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta, liczba akcji
posiadana przez Romana Szweda moŜe wzrosnąć o 29 089 akcji, a Tadeusza Czichona o 26 939
akcji.

4.21. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne
uprawnienia kontrolne w stosunku do Emitenta

Nie występują papiery wartościowe, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do
Emitenta.
Załącznik: Sprawozdanie Zarządu
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4.22. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych

Emitent realizuje Program Motywacyjny dla Kadry Zarządzającej, Pracowników Spółki,
Współpracowników Spółki i Innych Osób Wskazanych przez Zarząd, zgodnie z postanowieniami
Regulaminu tego Programu, który został opublikowany w Prospekcie Emisyjnym z dnia 12.05.2004 r.
Zgodnie z postanowieniami tego Regulaminu, Rada Nadzorcza w kaŜdym roku ustala liczbę akcji
przeznaczonych do nabycia przez poszczególnych członków Zarządu oraz przez pozostałe osoby
uprawnione. Listę pozostałych osób uprawnionych wraz z liczbą przysługujących im akcji ustala
Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

4.23. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności
papierów wartościowych Emitenta oraz wszelkich ograniczeń w zakresie
wykonywania prawa głosu przypadającego na akcje Emitenta

Nie ma Ŝadnych ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych
Emitenta oraz ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu przypadającego na akcje Emitenta,
za wyjątkiem zobowiązania subemitenta usługowego do sprzedaŜy posiadanych przez niego akcji
serii E wyłącznie osobom uprawnionym w związku z realizacją Programu Motywacyjnego.

4.24. Informacje dotyczące podmiotu
finansowego

uprawnionego

do badania

sprawozdania

a) W dniu 31 sierpnia 2005 roku została podpisana umowa o przeprowadzenie przeglądu
półrocznego sprawozdania finansowego oraz badania rocznego sprawozdania finansowego z
podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych – firmą BDO Polska Sp. z o.o
. Przedmiotem umowy jest:
– przegląd sprawozdania za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 roku
– badanie sprawozdania za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku
b) Łączna wysokość wynagrodzenia wynikająca z umowy z podmiotem uprawnionym do badania
i przeglądu sprawozdania finansowego za rok 2005 wynosi 65 tys. złotych.
c) W 2005 roku nie zostały wypłacone Ŝadne dodatkowe wynagrodzenia i nie były podpisane
inne umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego.
d) Łączna wysokość wynagrodzenia dla firmy PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o za badanie
sprawozdania finansowego za rok 2004 i przegląd sprawozdania półrocznego wyniosła 130
tys. zł netto.

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Roman Szwed

Tadeusz Czichon

Załącznik: Sprawozdanie Zarządu
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ATM

SA-R 2005

W niniejszym raporcie nie wypełniono następując ych not:
Środki trwałe wykazywane pozabi lansowo
Zmi ana stanu odpisów aktualizując ych wartość naleŜnośc i długoterminowych
Zmi ana stanu ni eruchomośc i (wg grup rodzajowych), Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnyc h (wg grup rodzajowych), Udziały lub akc je w jednostkac h
podporządkowanyc h wyc enianyc h metodą praw własności, w tym :, Zm iana stanu wartości firmy - jednostki zaleŜne, Zmiana wartości fi rmy - jednostki współ zal eŜne, Zm iana
stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - j ednostki zaleŜne, Zm iana stanu ujemnej wartości fi rmy - jednostki współ zaleŜne, Zm iana
stanu ujem nej wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Zm iana stanu długoterm inowych aktywów finansowych (wg grup rodzajowyc h), Udział y lub akcje w pozostał ych
jednostkach, Udzi elone poŜyc zki długoterminowe (struktura walutowa), Inne inwestycje długoterm inowe (wg rodzaju), Zmiana stanu innych inwestycji długoterminowyc h (wg
grup rodzajowych), Inne inwestycje długoterm inowe (struktura walutowa)
Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju), Inne i nwestycje krótkoterm inowe (struktura walutowa)
Akcje (udzi ały) własne, Akc je (udzi ały) emitenta będące własnością j ednostek podporządkowanych
Kapitał z aktuali zac ji wyceny
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu)
Zmi ana stanu dł ugoterminowej rezerwy na świadc zenia em erytalne i podobne (wg tytułów), Zm iana stanu krótkoterm inowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wg
tytułów), Zmiana stanu pozostał ych rezerw dł ugoterminowyc h (wg tytuł ów), Zm iana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowyc h (wg tytuł ów)
Zobowiązania długoterm inowe z tytułu kredytów i poŜyczek, Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemi towanych dłuŜnyc h instrumentów finansowych
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłuŜnyc h instrumentów finansowych
Zmi ana stanu uj emnej wartości firm y
NaleŜności warunkowe od jednostek powiązanyc h (z tytułu), Zobowi ązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskac h
Zysk (strata) na sprzedaŜy całośc i lub części udziałów jednostek podporządkowanych
Zyski nadzwyc zajne
Straty nadzwyczajne
Łąc zna kwota podatku odroc zonego, Podatek doc hodowy wykazany w rachunku zysków i strat dotyczący
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększeni a straty), z tytułu:
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanyc h wyc enianyc h metodą praw wł asności, w tym :
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