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Raport półroczny zawiera:

Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przegl ądu półroc znego sprawozdania finansowego

Oświadczeni e zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

Oświadczeni e zarządu w sprawie podmi otu uprawnionego do badania sprawozdań fi nansowych

Półroczne sprawozdanie finansowe

Wprowadzenie

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Rachunek zysków i strat

Dodatkowe informacj e i objaśnienia

Rachunek przepływów pi enięŜnych

Bilans

Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z dział alności emitenta)

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

w tys. zł
półroc ze / 2006 pół rocze / 2005

57 090
3 885

50 462
1 089

2 403
-5 497

440
7 498

3 010

V. Przepływy pienięŜne netto z dział alności operacyjnej
VI. Przepływy pi enięŜne netto z działalnośc i inwestycyjnej

796

20 734
6 625

10 552
57 003

5 780
18 571

2 612
14 109

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

23 373
75 092

XIII. Kapi tał własny
XIV. Kapitał zakładowy

XV. Liczba akc ji (w szt.)

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)

XX.

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

108
1 838

195

26 334
7 762

106 478
31 386

4 528

607
-1 390

761

83 767
26 764

-5 653
-2 233

XI. Zobowiązania długoterm inowe
XII. Zobowiązania krótkoterminowe

12 367
267

-1 385
-547

24 569
-15 641

3 430

14 435
982

6 212
-3 955

VII. Przepływy pienięŜne netto z działalnośc i finansowej

VIII. Przepływy pienięŜne netto, razem
IX. Aktywa, razem

w tys. EUR
półrocze / 2006 półrocze / 2005

-388

14 481

867

1 120

-95

3 584

24 526
3 227 040

24 526
3 227 040

6 066
3 227 040

6 071
3 227 040

0,74
23,27

0,14
17,66

0,18
5,75

0,03
4,37

0,00

0,00

0,74

23,27

0,14

17,66

0,18

5,75

0,00

0,03

4,37

0,00

Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji
inform acyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisam i prawa
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Zarząd ATM S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, półroczne sprawozdanie
finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami
rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację
majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy oraz że półroczne sprawozdanie
zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis
podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Roman Szwed

Tadeusz Czichon

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO
DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Zarząd ATM S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, podmiot uprawniony do
badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu półrocznego sprawozdania
finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli
rewidenci dokonujący tego przeglądu spełniali warunki do wyrażenia bezstronnego i
niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Roman Szwed

Tadeusz Czichon
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Sprawozdanie finansowe Spółki ATM S.A.
za okres od 01 stycznia 2006 do 30 czerwca 2006
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Dane jednostki
a) Nazwa:

ATM Spółka Akcyjna

c) organ prowadzący rejestrację:

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

b) siedziba

Warszawa, ul.Grochowska 21a

d) podstawowy przedmiot działalności
1.

PKD 22 33 Z

3.

PKD 30 02 Z

2.
4.

produkcja maszyn biurowych

PKD 31 20 B

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

5.

PKD 31 62 A

6.

PKD 31 62 B

7.

PKD 45 21 A

9.

PKD 45 21 D

8.

reprodukcja komputerowych nośników informacji

PKD 30 01 Z

PKD 45 21 C

10. PKD 45 31 A

11. PKD 45 31 B

12. PKD 45 31 D

produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji

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

działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji gdzie indziej
nie sklasyfikowana
wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wnoszeniem budynków

wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych
rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych –
przesyłowych
wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych
rurociągów, linii elektroenergetycznych, i telekomunikacyjnych – lokalnych
wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli
wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizujących

wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych

13. PKD 45 34 Z

wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

15. PKD 64 20 B

telefonia ruchoma

14. PKD 64 20 A
16. PKD 64 20 A

telefonia stacjonarna i telegrafia

transmisja danych i teleinformatyka

17. PKD 64 20 D

radiokomunikacja

19. PKD 64 20 F

telewizja kablowa

21. PKD 65 21 Z

leasing finansowy

23. PKD 67 11 Z

zarządzanie rynkiem finansowym

18. PKD 64 20 E

20. PKD 64 20 G
22. PKD 65 23 Z
24. PKD 67 13 Z

25. PKD 70 11 Z
26. PKD 70 12 Z
27. PKD 70 20 Z
28. PKD 71 33 Z

radiodyfuzja

pozostałe usługi telekomunikacyjne

pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana
zagospodarowanie i sprzedaŜ nieruchomości na własny rachunek
kupno i sprzedaŜ nieruchomości na własny rachunek
wynajem nieruchomości na własny rachunek
wynajem maszyn i urządzeń biurowych
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29. PKD 71 34 Z

wynajem pozostałych maszyn i urządzeń

31. PKD 72 10 Z

doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego

30. PKD 71 40 Z
32. PKD 72 20 Z
33. PKD 72 30 Z
34. PKD 72 40 Z
35. PKD 72 50 Z

36. PKD 72 60 Z

37. PKD 73 10 G
38. PKD 73 10 H
39. PKD 74 14 A

40. PKD 74 84 A
41. PKD 74 14 B

42. PKD 74 20 A
43. PKD 74 30 Z
44. PKD 74 40 Z
45. PKD 80 42 Z
46. PKD 91 33 Z
47. PKD 92 72 Z

48. PKD 22 15 Z
49. PKD 22 25 Z

50. PKD 24 65 Z
51. PKD 51 64 Z

52. PKD 51 70 A
53. PKD 51 70 B
54. PKD 52 48 A

55. PKD 63 21 Z

wypoŜyczanie artykułów uŜytku osobistego i domowego
działalność w zakresie oprogramowania
przetwarzanie danych

działalność związana z bazami danych

konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i innych
pozostała działalność związana z informatyką

prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych

prace badawczo rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
i technicznych

doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania
działalność związana z organizacją targów i wystaw

zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego
technologicznego
badania i analizy techniczne
reklama

pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane

działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie
sklasyfikowana
pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana
pozostała działalność wydawnicza

działalność usługowa związana z poligrafią pozostała
produkcja nie zapisanych nośników informacji

sprzedaŜ hurtowa maszyn i urządzeń biurowych
pozostała sprzedaŜ hurtowa wyspecjalizowana

pozostała sprzedaŜ hurtowa nie wyspecjalizowana

sprzedaŜ detaliczna mebli, wyposaŜenia biurowego, komputerów oraz sprzętu
technologicznego
pozostała działalność wspomagająca transport lądowy

e) branŜa według klasyfikacji GPW - informatyka

2. Czas trwania Spółki — nieograniczony

3. Prezentowane jest sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 2006 r. do
30.06.2006 r. oraz porównywalne dane za okresy obrotowe:
01-01-2005 r. – 30.06.2005 r.

01-01-2005 r. – 31-12-2005 r.

4. Skład organów Spółki:
Zarząd:

Roman Szwed

Tadeusz Czichon
Rada Nadzorcza:
Jan Wojtyński

Prezes

Wiceprezes
Przewodniczący
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Tomasz Tuchołka

Z-ca Przewodniczącego

Tomasz Chiliński

Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Mazur

Członek Rady Nadzorczej

Jan Madey

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 Services Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Łąkowa 29,
- ATM Mobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Grochowska 21a
- Iloggo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Grochowska 21a
- mPay S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grochowska 21a
- Rec-Order sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Grochowska 21a

Emitent sporządzi pierwsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2006.

7. Sprawozdanie zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuacji działalności gospodarczej w
dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagroŜenie
kontynuacji działalności jednostki.
8.

Porównywalność sprawozdań finansowych

W prezentowanym sprawozdaniu finansowym za okres 01.01.2006 – 30.06.2006 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 przedstawiła za półrocze 2006r koszty wyliczone w
powyŜszy sposób, , natomiast dla półrocza 2005 roku spółka
dokonała przeniesienia w
prezentowanym sprawozdaniu kwoty 5 381 tys. zł z kosztów ogólnego zarządu do kosztów
wytworzenia sprzedanych produktów.
.

9. Korekty wynikające z zastrzeŜeń w opiniach podmiotów uprawnionych do
badania.

W przedstawionym sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych nie
dokonano korekt wynikających z zastrzeŜeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o
sprawozdaniach finansowych za lata, za które prezentowane są sprawozdanie finansowe i
porównywalne dane finansowe.
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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, montaŜu lub ulepszenia
juŜ 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 uŜywania na mocy umowy
leasingu zalicza się do aktywów trwałych, jeŜeli umowa spełnia warunki określone w Ustawie.
Amortyzacja dokonywana jest metoda liniową. Przy ustaleniu okresu amortyzacji i rocznej
stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej uŜyteczności środka trwałego oraz
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 inŜynierii lądowej i wodnej
urządzenia techniczne i maszyny
środki transportu

2 % - 10 %

5 % - 25 %
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 uŜytkowania 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 wyŜszych jednak od cen sprzedaŜy
netto.
NaleŜności

NaleŜności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostroŜnej
wyceny, i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące)

Wartość
naleŜności
podlega
aktualizacji
wyceny
przy
uwzględnieniu
stopnia
prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Na dzień
bilansowy naleŜności wyraŜone w walutach obcych wycenia się po średnim kursie ustalonym
dla danej waluty przez NBP na ten dzień.
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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 takŜe 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 ostroŜnej wyceny.
Kapitały własne

Kapitały własne stanowią kapitały tworzone przez Spółkę zgodnie z obowiązującym prawem
tj. właściwymi ustawami i statutem.

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 duŜym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe
zobowiązania, których kwotę moŜna w sposób wiarygodny oszacować.
Zobowiązania

Zobowiązania finansowe wycenia się na dzień bilansowy w wysokości zamortyzowanego kosztu
przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
Zobowiązania inne niŜ 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 bieŜący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:
1. ze świadczeń wykonywanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy
kwotę zobowiązania moŜna oszacować w sposób wiarygodny;
2. z obowiązku wykonania, związanych z bieŜącą działalnością, przyszłych
świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę moŜna oszacować, mimo Ŝe
data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw
gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego uŜytku;
3. rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady
ostroŜnej wyceny i obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub
naleŜnych 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 kaŜdego 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.
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Przychody netto ze sprzedaŜy oraz koszty ich uzyskania

Przychody netto ze sprzedaŜy są uznawane w momencie dostarczenia towaru lub wykonania
usługi. W przypadku usług o okresie realizacji dłuŜszym niŜ 6 miesięcy, wykonanych na dzień
bilansowy w istotnym stopniu, przychód na dzień bilansowy ustala się proporcjonalnie do
stopnia zaawansowania usługi. SprzedaŜ 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 sprzedaŜy wykazano w oparciu o
zaliczone do odpowiednich okresów sprawozdawczych wielkości sprzedaŜy ustalonej na
podstawie wystawionych faktur potwierdzonych przez odbiorców oraz w oparciu o kalkulację
stopnia zaawansowana usługi w przypadku usług o okresie realizacji dłuŜszym niŜ 6 miesięcy.
Do kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaŜy 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, niezaleŜnie od daty otrzymania bądź dokonania płatności.

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 róŜnice kursowe. Koszty finansowe obejmują ujemne róŜnice kursowe, zapłacone
odsetki, oraz prowizje bankowe. W rachunku zysków i strat wykazywany jest wynik na róŜnicach
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 obciąŜenie wyniku finansowego

Obowiązkowym obciąŜeniem wyniku finansowego jest podatek dochodowy od osób prawnych
oraz płatności z nim zrównane na podstawie odrębnych przepisów. Podatek dochodowy
obejmuje część bieŜącą i odroczoną, która stanowi róŜnicę 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 róŜnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością
aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz strata podatkową moŜliwą do odliczenia
w przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalone aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego.
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Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustala się w wysokości kwoty
przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi
róŜnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia
podatku dochodowego oraz straty podatkowej moŜliwej do odliczenia, ustalonej przy
uwzględnieniu zasady ostroŜności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku
dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich
róŜnic przejściowych, to jest róŜnic, 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.

RóŜnica 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 równieŜ na kapitał własny.
Sposób sporządzania sprawozdania finansowego i danych porównywalnych.

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 pienięŜnych 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

01.01.2006 r.-30.06.2006 r.
01.01.2005 r.-31.12.2005 r.
01.01.2005 r.-30.06.2005 r.

Średni kurs w
1)
okresie
3,9002
4,0233
4,0805

Minimalny kurs w
2)
okresie
3,7565
3,8223
3,8839

Maksymalny kurs w
3)
okresie
4,1065
4,2756
4,2756

Kurs na ostatni
dzień okresu
4,0434
3,8598
4,0401

Średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień kaŜdego miesiąca w danym
okresie
1)

2)

3)

Tabele kursowe o numerach:
1. 36/A/NBP/2006;
2. 240/A/NBP/2005;
3. 46/A/NBP/2005;

Tabele kursowe o numerach:
4. 122/A/NBP/2006;
5. 83/A/NBP/2005;
6. 83/A/NBP/2005;.
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12. Podstawowe pozycje ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych
finansowych przeliczonych na euro
12.1. Podstawowe pozycje bilansu

30.06.2006 r.

dane w tys.

I

II
I
II

PLN

Aktywa łącznie

106 478

Aktywa obrotowe

55 486

Aktywa Trwałe

50 992

Pasywa łącznie
Kapitał własny

106 478

Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania

75 092

31 386

EURO

31.12.2005 r.

PLN

26 334

126 653

13 723

86 234

12 611

40 419

EURO

32 813
10 472
22 341

26 334

126 653

32 813

7 762

50 840

18 572

75 813

30.06.2005 r.

PLN

83 277

EURO

58 891
24 386

20 613
14 577
6 036

19 642

83 277

57 003

20 613

13 172

26 274

6 503

14 109

1. Do przeliczania danych bilansu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego tj. 30-06-2006
przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,0434 zł/EURO.

2. Do przeliczania danych bilansu na ostatni dzień okresu porównywalnego tj. 31-12-2005
przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs 3,8598 zł/EURO.
3. Do przeliczania danych bilansu na ostatni dzień okresu porównywalnego tj. 30-06-2005
przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,0401 zł/EURO.
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12.2. Podstawowe pozycje rachunku zysków i strat
01.01.200630.06.2006

dane w tys.
I

Przychody netto ze sprzedaŜy
produktów, towarów i materiałów

PLN

2005 r.

EURO

PLN

01.01.200530.06.2005

EURO

PLN

EURO

57 090

14 638

119 551

29 715

50 462

12 367

39 160

10 041

74 033

18 401

30 362

7 441

Zysk (strata) brutto na sprzedaŜy

17 931

4 597

45 518

11 314

20 100

4 926

V

Koszty ogólnego zarządu

13 728

3 520

37 777

9 390

18 738

4 592

VII

Pozostałe przychody operacyjne

2 090

536

17 059

4 240

491

120

II
III

IV
VI

VIII
IX
X

XI

XII
XIII

XIV
XV

XVI
XVII

Koszty sprzedanych produktów,
towarów i materiałów
Koszty sprzedaŜy

Zysk (strata) na sprzedaŜy

Pozostałe koszty operacyjne

416

3 787

1 992

107
971
511

880

219

6 861

1 705

1 151

286

389

95

972

238

374

92

Zysk (strata) na działalności
operacyjnej

3 885

996

22 770

5 659

1 089

267

Koszty finansowe

451

1 101

274

197
490

48

Zysk (strata) brutto na
działalności gospodarczej

1 325

116

120

3 010

772

22 970

5 709

796

195

Zysk (strata) brutto

0

3 010

0

772

0

22 970

0

5 709

0

796

0

195

0

0

0

0

0

0

2 403

616

19 250

4 785

440

108

Przychody finansowe

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Podatek dochodowy

Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenie zysku (zwiększenie
straty)
Zysk (strata) netto

607

340

156

901

3 720

224

925

356

87

1. Do przeliczania danych rachunku zysków i strat za okres od 01-01-2006 do 30-06-2006
przyjęto kurs średni EURO obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących
na ostatni dzień kaŜdego miesiąca i ustalonych przez NBP tj. kurs 3,9002 zł/EURO.

2. 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 kaŜdego miesiąca i ustalonych przez NBP tj. kurs 4,0233 zł/EURO.
3. Do przeliczania danych rachunku zysków i strat za okres od 01-01-2005 do 30-06-2005
przyjęto kurs średni EURO obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących
na ostatni dzień kaŜdego miesiąca i ustalonych przez NBP tj. kurs 4,0805 zł/EURO.
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12.3. Podstawowe pozycje rachunku przepływów pienięŜnych
01.01.200630.06.2006

dane w tys.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Przepływy pienięŜne netto z
działalności operacyjnej
Przepływy pienięŜne netto z
działalności inwestycyjnej

Przepływy pienięŜne netto z
działalności finansowej
Przepływy pienięŜne netto

Bilansowa zmiana stanu
środków pienięŜnych

Środki pienięŜne na początek
okresu
Środki pienięŜne na koniec
okresu

PLN

2005 r.

EURO

PLN

EURO

01.01.200530.06.2005

PLN

EURO

3 230

828

12 510

3 109

7 498

1 838

15 623

4 006

-11 182

-2 779

-5 653

- 1 385

-15 423

-3 954

-3 043

-756

- 2 233

- 547

3 430

879

-1 715

-426

-388

-95

3 430

848

-1 715

-444

-388

-96

1 801

467

3 516

862

3 516

862

5 232

1294

1 801

467

3 128

774

1. Do przeliczenia danych rachunku przepływów pienięŜnych za okres od 01-01-2006 do
30-06-2006 r. przyjęto następujące kursy:
a) przepływy pienięŜne z poszczególnych działalności – kurs średni obliczony jako
średnia arytmetyczna kursów na ostatni dzień kaŜdego miesiąca ustalonych przez
NBP – tj. 3,9002 zł/EURO
b) bilansową zmianę stanów środków oraz środki pienięŜne na koniec okresu – wg kursu
z 30-06-2006 tj. 4,0434 zł/EURO
c) środki pienięŜne na początek okresu wg kursu z dnia 31-12-2005 r. tj. 3,8598 zł/EURO
2. Do przeliczenia danych rachunku przepływów pienięŜnych za okres porównywalny od
01-01-2005 do 31-12-2005 r. przyjęto:
a) przepływy pienięŜne z poszczególnych działalności – kurs średni obliczany jako
średnia arytmetyczna kursów na ostatni dzień kaŜdego miesiąca ustalonych przez
NBP – tj. 4,0233 zł/ EURO
b) bilansową zmianę stanów środków oraz środki pienięŜne na koniec okresu – wg kursu
z 31-12-2005 tj. 3,8598 zł/EURO
c) środki pienięŜne na początek okresu wg kursu z dnia 31-12-2004 r. tj. 4,0790 zł/EURO
3. Do przeliczenia danych rachunku przepływów pienięŜnych za okres porównywalny od
01-01-2005 do 30-06-2005 r. przyjęto:
a) przepływy pienięŜne z poszczególnych działalności – kurs średni obliczony jako
średnia arytmetyczna kursów na ostatni dzień kaŜdego miesiąca ustalonych przez
NBP – tj 4,0805 zł/ EURO
b) bilansową zmianę środków pienięŜnych oraz stan środków pienięŜnych na koniec
okresu – wg kursu z 30-06-2005 tj. 4,0401 zł/ EURO
c) środki pienięŜne na początek okresu wg kursu z dnia 31-12-2004 r. tj 4,0790 zł/ EURO
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13. Wskazanie i objaśnienie róŜnic w wartościach ujawnionych danych oraz
istotnych róŜnic 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 róŜnic 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. Za rok 2005 Spółka nie miała podstaw do
sporządzania sprawozdania skonsolidowanego. W 2006r. nabyła udziały większościowe w kilku
spółkach, przez co stała się wobec nich jednostką dominującą. Opierając się na MSR 14 paragraf 14,
który mówi, Ŝe „skonsolidowany śródroczny raport finansowy jest sporządzany, jeśli ostatnie roczne
sprawozdanie finansowe jednostki gospodarczej było sprawozdaniem skonsolidowanym”, Spółka na
dzień 30 czerwca 2006 r. nie była zobowiązana do sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego.
Pierwsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z MSR zostanie sporządzone na dzień
31.12.2006r.
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 30
czerwca 2006 r. nie zidentyfikowano istotnych róŜnic pomiędzy zasadami rachunkowości przyjętymi
przez Spółkę a MSR.
Jakkolwiek analiza potencjalnych róŜnic została przeprowadzona na podstawie najlepszej wiedzy
Zarządu o przepisach MSR oraz obecnych faktach i okolicznościach powyŜsze czynniki mogą ulec
zmianie. Dlatego teŜ 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 moŜna wykluczyć, Ŝe prezentowane informacje będą mogły być zmienione.
.
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BILANS

w tys. zł

Noty

I. Aktywa trwałe

1

1. Wartości niem aterialne i prawne, w tym:

2. Rzeczowe aktywa trwałe

3

3. NaleŜności długoterminowe

3.1. Od pozostałych j ednostek

2

4

4. Inwestycj e długoterminowe

4.1. Długoterminowe aktywa finansowe

5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

II. Aktywa obrotowe

7

6

8

9

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

a) w j ednostkach powiązanych

57 122

160

339

672

160

b) w pozostałych jednostkac h

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

12

3. Kapitał z aktualizacji wyceny

14

13

2. Kapitał zapasowy

15

4. Pozostałe kapitały rezerwowe

5. Zysk (strata) z l at ubiegłych

6. Zysk (strata) netto

II. Zobowiązani a i rezerwy na zobowiązania

339

54

54

54

869

126

290

580

340

672

54

54

54

703

504

199

55 486

86 816

24 876

26 698

80 313

13 459

25 379

80 313

13 459

23 714

1 801

6 111

2 634

1 319

23 714

200

18 282

c) środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne

273

528

402

2.2. Od pozostałych j ednostek

3. Inwestycj e krótkoterminowe

38 302

1 105

5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe

2.1. Od jednostek powi ązanyc h

48 773

1 105

5

5. Długoterm inowe rozliczenia międzyokresowe

2. NaleŜności krótkotermi nowe

58 891

1 105

udziały l ub akc je w jednostkac h podporządkowanych wyceni ane
m etodą praw własności

1. Zapasy

39 837

1 105

a) w j ednostkach powiązanych, w tym :

-

50 992

427

8

półrocze / 2005

2005

pół rocze / 2006

AKT YWA

2 364

1 801

3 384

6 111

2 983

3 128

5 232

1 801

106 478

126 653

83 767

75 092

75 813

57 003

20 990

20 987

20 987

2 440

24 526

3 812

2 338

24 526

23 362

11 050

2 403

19 250

1 953

1 442

0

31 386

0

1 921

24 526

10 878

173

440

50 840

26 764

1 442

931

1. Rezerwy na zobowiązania

16

2. Zobowiązania długoterminowe

17

4 528

2 562

14 481

3. Zobowiązania krótkoterminowe

18

23 373

43 818

10 552

23 137

43 469

10 252

1 531

3 019

800

17

50

1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2.1. Wobec pozostałyc h jednostek

3.1. Wobec jednostek powiązanych

3.2. Wobec pozostałyc h jednostek

3.3. Fundusze specjalne

19

4. Rozliczeni a międzyokresowe

4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe

a) długotermi nowe

b) krótkoterm inowe

4 528

60

175

1 531

1 514

P a sy w a r a z e m

106 478

Wartość księgowa

75 092

Liczba akcj i (w szt.)

Wartość księgowa na jedną akcj ę (w zł)

20

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akc ję (w zł)

20

Rozwodniona liczba akc ji (w szt.)

1 953
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2 562

162

187

3 019

2 969

126 653

75 813

931

14 481

93

207

800

56

744

83 767

57 003

3 227 040

3 227 040

3 227 040

3 227 040

3 227 040

3 227 040

23,27

23,27

23,49

23,49

17,66

17,66

2
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POZYCJE POZABILANSOWE
Nota

1. NaleŜnośc i warunkowe

w tys. zł

półrocze / 2006

291

1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)

291

- odszkodowanie

291

2. Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytuł u)

- zabezpiec zeń hipotecznych

4 718

4 480

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty

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

2. Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiał ów

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

- jednostkom powiązanym

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy

IV. Koszty sprzedaŜy

V. Koszty ogólnego zarządu

VI. Zysk (strata) ze sprzedaŜy

22

23

23

23

VII. Pozostałe przychody operacyjne

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

2. Inne przyc hody operac yjne

VIII. Pozostałe koszty operacyjne

24

1. Strata ze zbyci a niefinansowych aktywów trwałych

2. Aktual izac ja wartości aktywów niefinansowych

30 701

półrocze / 2006

299

półrocze / 2005

50 462

13

32 009

32 457

39 160

30 362

25 082

8

18 005

3

20 603

20 709

17 931

14 720

18 556

416

15 033

158

13 728

13 590

2 090

491

3 787

11

2 079

1 992

87

X. Przychody finansowe

26

451

972

5

486

374

374

3 885

1 089

451

197

0

27

2 000

w tys. zł

1 905

XI. Koszty finansowe

4 860

28 559

0

2. Inne

30 410

23 550

25

1. Odsetki, w tym:

291

30 410

23 550

3. Inne koszty operac yjne

IX. Zysk (strata) z działalności operacyj nej

291

28 268

57 090

21

1. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów

291

291

4 189

- zabezpiec zeń zastawem

półroc ze / 2005

291

28 268

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

- od jednostek powi ązanyc h

291

4 189

4 189

- udzielonyc h gwarancj i i poręczeń

2005

197

1 325

490

2. Inne

1 278

172

XIII. Zysk (strata) brutto

3 010

1. Odsetki w tym:

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej

XIV. Podatek dochodowy

a) część bieŜąca

3 010

28

b) część odroc zona

684

2 403

Zysk (strata) netto (zanualizowany)

4 805

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

30

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

30

Średnia waŜona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

607

-76

XV. Zysk (strata) netto

Średnia waŜona lic zba akcji zwykł ych (w szt.)

48
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318

796

796

356

356

440

880

3 227 040

3 227 040

3 227 040

3 227 040

1,49

1,49

0,27

0,27
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych
I.a.
porównywalnych

półroc ze / 2005

2005

półrocze / 2006

I. Kapitał własny na poc zątek okresu (BO)

75 813

56 563

56 563

75 813

56 563

56 563

1. Kapitał zakładowy na początek okresu

24 526

24 526

24 526

2. Kapitał zapasowy na początek okresu

20 987

20 987

20 986

1.1. Kapitał zakł adowy na koniec okresu

24 526

2.1. Zmiany kapitał u zapasowego

3

a) zwiększenia (z tytułu)

24 526

3

-

3

2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu

20 987

20 986

11 050

3 315

3 315

12 312

7 736

7 563

20 990

3. Kapitał z aktualizacji wyceny na poc zątek okresu

0

3.1. Zmiany kapitał u z aktuali zac ji wyc eny

3 812

a) zwiększenia (z tytułu)

3 814

-

3 814

b) zmniejszenia (z tytułu)

2

- zbycia środków trwał ych

2

3.2. Kapitał z aktualizac ji wyc eny na koniec okresu

3 812

4. Pozostałe kapitały rezerwowe na poc zątek okresu

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

12 312

a) zwiększenia (z tytułu)

- z podziału zysku

12 312

4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

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

Zysk z lat ubiegłyc h na początek okresu, po uzgodnieniu do danych
5.2.
porównywal nyc h

a) zmniejszenia (z tytułu)

- przeniesienie na kapitał rezerwowy

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

19 250

7 736

7 736

a) zysk netto

7 736

7 736

7 736

19 250

7 736

7 563

0

0

173

2 403

19 250

440

75 092

75 813

2 403

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

7 736

19 250

0

6. Wynik netto

7 563

10 878

6 938

5.3. Zysk z lat ubiegłyc h na koniec okresu

7 736

7 563

11 050

12 312

- przeznac zenie na wypłatę dywidendy

7 736

23 362

19 250

5.1. Zysk z lat ubiegłyc h na początek okresu

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )

24 526

75 092
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7 736

0

19 250

68 875

7 563

173

440

57 003

57 003
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH

w tys. zł

półrocze / 2006

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

2 403

II. Korekty razem

1. Udział w (zyskach) stratac h netto jednostek wycenianych m etodą praw własności
2. Am ortyzac ja

3. (Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowych

5. (Zysk) strata z dzi ałalności inwestycyjnej

7 058

2 668

2 874

959

266

0

-139

6. Zmiana stanu rezerw

7. Zmiana stanu zapasów

9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm inowych, z wyjątkiem poŜyczek i kredytów
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
11. Inne korekty

III. Przepł ywy pienięŜne netto z działal ności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia

B. Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy

1. Zbyc ie wartości niematerialnych i prawnyc h oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbyc ie inwestycj i w nieruchomości oraz wartośc i niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowyc h, w tym:
a) w j ednostkach powiązanych

- dywidendy i udział y w zyskac h

14 301

-1 558

-2 917

-15 387
0

- zbycie aktywów finansowych

904

42 698
0

- spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych
- inne wpł ywy z aktywów finansowych

0

0

II. Wydatki

1. Nabyc ie wartości niematerialnych i prawnyc h oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Inwestyc je w ni eruchomośc i oraz wartości ni ematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:

a) w j ednostkach powiązanych

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

3. Em isja dłuŜnych papi erów wartościowych

14

6 557

0

0

7 836

19 333

205

1. Nabyc ie akcji (udziałów) własnych

3. Inne, niŜ wypłaty na rzecz właścic ieli, wydatki z tytuł u podziału zysku
4. Spł aty kredytów i poŜyczek

5. Wykup dłuŜnych papierów wartośc iowyc h
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki

9. Inne wydatki finansowe

0
0
0
0
0

35

277

0

0

0

0
0

277

15 720

2 510

0

0

0

13 683
0

709

1 255
72
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0

297

0

6. Z tytułu innyc h zobowiązań finansowyc h

0

-5 653

0

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właśc icieli

6 522

15 623

297

II. Wydatki

0

27 373

0

4. Inne wpł ywy finansowe

0

2

0

4. Inne wydatki i nwestycyjne

425

105

18 282

- udzielone poŜyc zki dł ugoterminowe

0

296

18 282

- nabycie aktywów fi nansowych

0

0

0

b) w pozostałych jednostkac h

0

0

0

- udzielone poŜyc zki dł ugoterminowe

0

530

1 051

- nabycie aktywów fi nansowych

0

296

0

4. Inne wpł ywy inwestycyjne

0

530

0

- odsetki

360

296

0

- dywidendy i udział y w zyskac h

0

42 997

0

b) w pozostałych jednostkac h

-7 986

7 498

0

- inne wpł ywy z aktywów finansowych

674

3 230

0

- odsetki

13

14 042

0

- spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych

-338

171

0

- zbycie aktywów finansowych

0

515

-270

8. Zmiana stanu naleŜnośc i

440

828

-2

4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

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

półrocze / 2005

-15 423

0
0

1 555
0
0

520
371
64

-2 233

5
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w tys. zł

półrocze / 2006

D. Przepływy pienięŜne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)

3 430

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

3 430

- zmiana stanu środków pienięŜnych z tytułu róŜnic kursowych

0

F. Środki pieni ęŜne na początek okresu

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

a) koszty zakońc zonych prac rozwojowych

b) koncesje, patenty, lic encj e i podobne wartości, w tym:
- oprogram owanie komputerowe

Wartości niem ateri alne i prawne, razem

32

202

258

71

427

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

0

76

169
258

-388
3 516

w tys. zł

półrocze / 2006 2005

-388

1 801
5 232

- o ograniczonej moŜliwości dysponowania

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

półrocze / 2005

71

273

3 128

półrocze / 2005

253
88
88

340

6
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ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
a

a) wartość brutto wartości niematerial nyc h i prawnych na poc zątek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)

w tys. zł

301

- zakup

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

- sprzedaŜ, li kwidacja

g) skumulowana amortyzac ja (umorzenie) na koniec okresu

272

374

- sprzedaŜ

e) skumulowana amortyzac ja (umorzenie) na początek okresu

1 850

130

c ) zmniejszenia (z tytułu)

d) wartość brutto wartości niematerial nyc h i prawnych na koniec okresu

c

d

koncesje, patenty, licencje i
podobne wartości, w tym:

142

- leasi ng

- likwidacja

b

koszty
zakończonych
wartość firmy
prac rozwojowych

130
244

i nne wartości
niematerialne i
- oprogramowanie
prawne
komputerowe
1 850
272
142
130
374
130
244

e

zaliczki na
wartości
niematerialne i
prawne

Wartości
niemateri alne i
prawne, razem
2 151

272
142
130
374
130
244

301

1 749

1 749

2 050

34

-206

-206

-172

99
34

56

-262

1 779
56

-262

1 878
90

-262

1 574

1 574

1 706

- zwi ększenia

-94

-94

-94

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

-83

-83

-83

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na poc zątek okresu

133

1 779

- zmiejszenia

j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnyc h na koniec okresu

0

11

169

258
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0

11

258

0

11

427
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WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
a) własne

uŜywane na podstawie um owy najm u, dzierŜawy lub innej umowy, w tym umowy
b)
leasingu, w tym :
- licencje na oprogramowanie kom puterowe

Wartości niem ateri alne i prawne, razem

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
a) środki trwałe, w tym :

- grunty (w tym prawo uŜytkowania wieczystego gruntu)
- budynki, lokale i obiekty inŜynieri i lądowej i wodnej
- urządzenia techniczne i maszyny
- środki transportu

b) środki trwałe w budowi e

Rzeczowe aktywa trwałe, razem

w tys. zł

pół rocze / 2006

2005

297
130
130
427

273

273

w tys. zł

półrocze / 2006

43 022

2005

0

35 209
0

półrocze / 2005

340

340

półroc ze / 2005

54 108
4 676

19 389

18 793

35 564

2 791

2 008

1 972

20 842
5 751

48 773
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14 409
3 092

38 302

11 896
3 013

57 122
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ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
- zakup, modernizacja
- leasi ng

c ) zmniejszenia (z tytułu)
- sprzedaŜ

- likwidacja

- zakończeni e umowy l easingu

d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu

e) skumulowana amortyzac ja (umorzenie) na początek okresu
f) amortyzac ja za okres (z tytułu)
- planowe odpisy

- zmniejszenie z tytułu sprzedaŜy, likwidacji

g) skumulowana amortyzac ja (umorzenie) na koniec okresu

SA-P 2006

w tys. zł

- grunty (w tym
prawo
uŜytkowania
wieczystego
gruntu)

- budynki, lokale i - urządzenia
obiekty inŜynierii technic zne i
lądowej i wodnej maszyny

- środki transportu - inne środki trwałe

Środki trwałe,
razem

21 972

29 797

3 884

55 652

952

2 867

220

4 038

952

267
258
9

5 709
2 842
1 323

953
370

830
611
654
318
336

7 491
3 453
2 244
1 529

379
336

22 657

34 183

4 060

60 899

369

1 559

-225

1 703

3 179

413
-44

15 388
1 976
-417

1 876
191

-416

20 443
2 580
-877

3 548

16 948

1 651

22 146

- zwi ększenia

-284

-3 706

-491

-4 481

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

-280

-3 606

-382

-4 268

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na poc zątek okresu
- zmniejszenia

j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu

0
4

19 389

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

0

100
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0

109

2 791

0
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w tys. zł

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

półrocze / 2006

a) własne

35 799

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

2005

7 223

- urządzenia techniczne i maszyny

4 498

5 832

- środki transportu

3 442

1 391

Środki trwał e bilansowe, razem

1 056

43 022

35 209

w tys. zł

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO

uŜywane na podstawie umowy naj mu, dzierŜawy lub innej um owy, w tym um owy l easingu,
w tym:
- grunt, budynki

Środki trwał e wykazywane pozabilansowo, razem

półrocze / 2006

2005

Nal eŜności dł ugoterminowe netto

Nal eŜności dł ugoterminowe brutto

a) stan na początek okresu

- depozyt z tytułu rozlic zenia programu opcji m enedŜerskic h

2005

151

329

0

0

339
339

w tys. zł

pół rocze / 2006

339

2005

b) zwi ększeni a (z tytułu)

6

- kaucji gwarancyjnych z tytułu wykonanych usług

13

659
672
0

672

półrocze / 2005

665
658
6
7

5

179

- depozytu z tytułu rozl iczenia programu opcji menedŜerskich

329

0

d) stan na koni ec okresu

- depozyt z tytułu rozlic zenia programu opcji m enedŜerskic h

2

160

339

672

9

9

13

151

- kaucje gwarancyjne z tytułu wykonanych usług

waluta

7

331

179

- kaucji gwarancyjnych z tytułu wykonanych usług

Nal eŜności dł ugoterminowe, razem

672

0

c) zm niej szeni a (z tytułu)

-

półrocze / 2005

5

- depozytu z tytułu rozl iczenia programu opcji menedŜerskich

a) w walucie polskiej

665
659

9

jednostka

339
9

329

- kaucje gwarancyjne z tytułu wykonanych usług

b1. w walucie

półrocze / 2005

0

160

ZMIANA STANU NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

866

54 108

0

160

b) odpisy aktualizując e wartość nal eŜności

2 606

42 654

42 654

9

- depozytu z tytułu rozliczenia program u opcji m enedŜerskich

3 472

0

160

- kaucji gwaranc yjnych z tytułu wykonanych usł ug

50 636

0

półrocze / 2006

a) od pozostałych jednostek (z tytuł u)

półrocze / 2005

42 654

w tys. zł

NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA
WALUTOWA)

30 712

329

w tys. zł

pół rocze / 2006

2005

658

półrocze / 2005

160

339

672

160

339

672

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
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w tys. zł

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

półrocze/ 2006

a) w jednostkach zaleŜnyc h

1 105

- udziały lub akcje

2005

1 105

w znac ząc ym inwestorze

54
54

półrocze/ 2005

54
54

udziały l ub akc je

dłuŜne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone poŜyc zki

inne długoterminowe aktywa fi nansowe (wg rodzaju)
w jednostc e dominującej
udziały l ub akc je

dłuŜne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone poŜyc zki

inne długoterminowe aktywa fi nansowe (wg rodzaju)
w pozostałych jednostkac h
udziały l ub akc je

dłuŜne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone poŜyc zki

inne długoterminowe aktywa fi nansowe (wg rodzaju)
Długoterminowe aktywa finansowe, razem

1 105

ZMIANA STANU DŁUGOTEROWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP
RODZAJOWYCH)
a) stan na początek okresu
- udziały lub akcje

w tys. zł

półrocze / 2006

54
54

b) zwi ększeni a (z tytułu)

1 051

c) stan na koni ec okresu

1 105

- -nabyci e udziałów lub akcji
- udziały lub akcje

54

1 051
1 105

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

2005

54
54

54
54

54

półrocze / 2005

54
54

54
54
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SA-P 2006

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
a

w tys. zł

Lp. nazwa (firma) jednostki,
ze wskazaniem formy
prawnej

siedziba

b

c

d

charakter
powi ązania
(jednostka
zaleŜna,
jednostka
przedmi ot
współzaleŜna,
przedsiębi orstwa jednostka
stowarzyszona, z
wyszczegól nieni
em powiązań
bezpośrednic h i
pośrednic h)

e

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

f

data objęcia
kontroli /
współkontroli /
uzyskania
znaczącego
wpływu

g

h

i

j

procent
wartość udział ów korekty
wartość
posiadanego
/ akc ji według
aktualizujące
bilansowa
kapitału
ceny nabycia
wartość (razem) udziałów / akcji
zakładowego

k

l

wskazanie, innej
niŜ określona
udział w ogólnej
pod lit j) lub k),
liczbie głosów
podstawy kontrol i
na wal nym
/ współkontrol i /
zgromadzeniu
znaczącego
wpływu

-PKD 22 33 Z
reprodukcja
komputerowych
nośników
informacji ; -PKD
30 02 Z
produkcja
komputerów i
innych urządzeń
do przetwarzania
informacji ; -PKD
31 20 B
dzi ałalność
usługowa w
zakresi e
instalowania,
naprawy i
konserwac ji
elektrycznej
aparatury
rozdzielczej i
sterowni czej;
-PKD 31 62 A
produkcja
sprzętu
elektrycznego,
gdzie indziej nie
sklasyfikowana, z
wyjątki em
dzi ałalności

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
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ATM

dzi ałalności
usługowej; -PKD
31 62 B
dzi ałalność
usługowa w
zakresi e
instalowania,
naprawy i
konserwac ji
sprzętu
elektrycznego,
gdzie indziej nie
sklasyfikowana;
-PKD 45 21 C
wykonywani e
robót
ogólnobudowlan
ych w zakresie
obiektów
liniowych:
ruroc iągów, linii
elektroenergetyc
znych,
elektrotrakcyjnyc
hi
telekomunikacyj
nyc h przesyłowych;
-PKD 45 21 D
wykonywani e
robót
ogólnobudowlan
ych w zakresie
rozdzielczych
obiektów
liniowych:
ruroc iągów, linii
elektroenergetyc
znych i
telekomunikacyj
nyc h - lokalnych;
-PKD 45 31 A
wykonywani e
instalacji
elektrycznyc h
budynków i
budowli; -PKD
45 31 B
wykonywani e
instalacji
elektrycznyc h
sygnalizacyjnyc h
; -PKD 45 31 D
wykonywani e
pozostałych
instalacji
elektrycznyc h;
-PKD 45 34 Z

SA-P 2006
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1.

-PKD 45 34 Z
wykonywani e
pozostałych
instalacji
budowlanych;
-PKD 64 20 A
telefonia
stacjonarna i
04-186 Warszawa
telegrafia; -PKD jednostka
ATM Elektronika sp.z o o.
ul .Grochowska 21a 64 20 B
zaleŜna
telefonia
ruchoma; -PKD
64 20 C
transmisja
danych i
teleinformatyka;
-PKD 64 20 D
radiokomunikacj
a; -PKD 64 20 E
radiodyfuzja;
-PKD 64 20 F
telewizja
kablowa; -PKD
64 20 G
pozostałe usługi
telekomunikacyj
ne; -PKD 71 33 Z
wynajem maszyn
i urządzeń
biurowych; -PKD
71 34 Z wynajem
pozostałych
maszyn i
urządzeń; -PKD
72 10 Z
doradztwo w
zakresi e sprzętu
komputerowego;
-PKD 72 20 Z
dzi ałalność w
zakresi e
oprogramowania
; -PKD 72 30 Z
przetwarzanie
danych; -PKD 72
40 Z dzi ałalność
związana z
bazami danych;
-PKD 72 50 Z
konserwac ja i
naprawa maszyn
biurowych,
księgującyc h i
liczących; -PKD
72 60 Z
pozostała
dzi ałalność

SA-P 2006

jednostka nie
podlega
konsolidacji

23.04.2001r.

54

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

0

54

99,58

99,58 brak
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ATM

dzi ałalność
związana z
informatyką;
-PKD 73 10 G
prace
badawczo-rozwoj
owe w dziedzinie
nauk
technicznyc h;
-PKD 73 10 H
prace
badawczo-rozwoj
owe w dziedzinie
pozostałych nauk
przyrodniczyc h i
technicznyc h;
-PKD 74 14 A
doradztwo w
zakresi e
prowadzenia
dzi ałalności
gospodarczej i
zarządzania;
-PKD 74 14 B
zarządzanie i
ki erowanie w
zakresi e
prowadzenia
dzi ałalności
gospodarczej;
-PKD 24 65 Z
produkcja nie
zapisanych
nośników
informacji ; -PKD
51 64 Z sprzedaŜ
hurtowa maszyn i
urządzeń
biurowych; -PKD
52 48 A sprzedaŜ
detal iczna
mebl i,
wyposaŜenia
biurowego,
komputerów oraz
sprzętu
telekomunikacyj
nego.

SA-P 2006
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2.

SA-P 2006

ATM -Mobile Sp. z o.o.

-64 20 C
transmisja
danych i
teleinformatyka;
-64 20 G
pozostałe usługi
telekomunikacyj
ne;
-65 23 Z
posrednictwo
finansowe
pozostałe, gdzie
indziej
niesklasyfikowan
e;
-72 30 Z
przetwarzanie
danych;
-72 40 Z
dzi ałalność
związana z
bazami danych;
-72 60 Z
dzi ałalność
związana z
informatyką
pozostała
73 10 G prac e
badawczo-rozwoj
owe w dziedzinie
04-186 Warszawa
jednostka
nauk
ul .Grochowska 21a
zaleŜna
technicznyc h;
-73 10 H prace
badawczo-rozwoj
owe w dziedzinie
pozostałych nauk
przyrodniczyc h i
technicznyc h;
-74 14 A
doradztwo w
zakresi e
prowadzenia
dzi ałalności
gospodarczej i
zarządzania;
-74 14 B
zarządzanie i
ki erowanie w
zakresi e
prowadzenia
dzi ałalności
gospodarczej;
- 74 40 Z
reklama;
-74 84 B
pozostała

konsolidacja
metodą peł ną

02.02.2006

750

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

0

750

60,00

60,00 brak
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pozostała
dzi ałalnośćć
komerc yjna,
gdzie indziej
niesklasyfikowan
a

i LogGo Sp. z o.o.

-22 33 Z
reprodukcja
komputerowych
nośników
informacji ; -30
02 Z produkcja
komputerów i
pozostałych
urządzeń do
przetwarzania
informacji ; -72 2
dzi ałalność w
zakresi e
oprogramowania
-64 20 C
transmisja
danych i
teleinformatyka;
-65 23 Z
pośrednictwo
finansowe
pozostałe, gdzie
indziej
niesklasyfikowan
e; -72 30 Z
przetwarzanie
danych; -72 40 Z
04-186 Warszawa
jednostka
dzi ałalność
ul .Grochowska 21a
zaleŜna
związana z
bazami danych;
-72 60 Z
dzi ałalność
związana z
informatyką
pozostała; 73 10
G prace
badawczo-rozwoj
owe w dziedzinie
nauk
technicznyc h;
-74 14 A
doradztwo w
zakresi e
prowadzenia
dzi ałalności
gospodarczej i
zarządzania; -74
14 B
zarządzanie i
ki erowanie w

konsolidacja
metodą peł ną

13.02.2006

300

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

0

300

60,00

60,00 brak
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ATM

ki erowanie w
zakresi e
prowadzenia
dzi ałalności
gospodarczej;
-74 40 Z reklama

SA-P 2006

-74 14 B
zarządzanie i
ki erowanie w
zakresi e
prowadzenia
dzi ałalności
gospodarczej;
-74 13 Z badanie
rynku i opi nii
publi cznej;
-74 40 Z
reklama;
-74 81 Z
dzi ałalność
fotograficzna;
-74 86 Z
dzi ałalność
centrów
telefonicznych;
-74 87 B
pozostała
dzi ałalność
komerc yjna
gdzie indziej
niesklasyfikowan
a;
-92 11 Z
produkcja fi lmów
i nagrań wideo;
-92 12 Z
rozpowszechnian
ie filmów i
nagrań wideo;
-92 13 Z
projekc ja fil mów;
-92 20 Z
dzi ałalność
radiowa i
telewizyjna;
-92 31 G
artystyczna i
literacka
dzi ałalność
twórcza gdzie
indziej
niesklasyfikowan
a;
-52 61 Z

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
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ATM

4.

mPay S.A.

sprzedaŜ
detal iczna
prowadzona
przez domy
sprzedaŜy
wysył kowej;
-52 63 B
sprzedaŜ
04-186 Warszawa
detal iczna
jednostka
ul .Grochowska 21a pozostała
zaleŜna
prowadzona
poza sieci ą
sklepową gdzie
indziej
niesklasyfikowan
a;
--64 20 C
transmisja
danych i
teleinformatyka;
-64 20 G
pozostałe usługi
telekomunikacyj
ne;
-65 23 Z
pośrednictwo
finansowe
pozostałe gdzie
indziej
niesklasyfikowan
e;
-72 10 Z
doradztwo w
zakresi e sprzętu
komputerowego;
-72 21 Z
dzi ałalność
edycyj na w
zakresi e
oprogramowania
-72 30
przetwarzanie
danych;
-72 40 Z
dzi ałalność
związana z
bazami danych;
-72 50 Z
konserwac ja i
naprawa maszyn
biurowych,
księgującyc h i
sprzętu
komputerowego;
-73 10 G prac e
badawczo-rozwoj
owe w dziedzinie

SA-P 2006

konsolidacja
metodą peł ną

02.02.2006

1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

0

1

0,05

99.95% kapitał u
zakładowego i
liczby głosów na
0,05 walnym
zgromadzeniu
ma ATM-Moble
Sp.z o.o.
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owe w dziedzinie
nauk
technicznyc h;
-74 14 A
doradztwo w
zakresi e
prowadzenia
dzi ałalności
gospodarczej i
zarządzania

SA-P 2006

-52 61 Z
sprzedaŜ
detal iczna
prowadzona
przez domy
sprzedaŜy
wysył kowej
-52 63 B
sprzedaŜ
detal iczna
pozostała
prowadzona
poza sieci ą
sklepową gdie
indziej
niesklasyfikowan
a;
-64 20 C
transmisja
danych i
teleinformatyka;
-64 20 G
pozostałe usługi
telekomunikacyj
ne;
-72 10 Z
doradztwo w
zakresi e sprzętu
komputerowego;
-72 21 Z
dzi ałalność
edycyj na w
zakresi e
oprogramowania
-72 22 Z
dzi ałalność w
zakresi e
oprogramowania
pozostała;
-72 30 Z
przetwarzanie

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
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5.

rec-order Sp. z o.o.

przetwarzanie
danych;
-72 40 Z
dzi ałalność
związana z
bazami danych;
-72 50 Z
konserwac ja i
naprawa maszyn
biurowych,
księgującyc h i
sprzętu
komputerowego;
-72 60 Z
04-186 Warszawa
jednostka
dzi ałalność
ul .Grochowska 21a
zaleŜna
związana z
informatyką
pozostała;
73 10 G prac e
badawczo-rozwoj
owe w dziedzinie
nauk
technicznyc h;
-74 14 A
doradztwo w
zakresi e
prowadzenia
dzi ałalności
gospodarczej i
zarządzania;
-74 14 B
zarządzanie i
ki erowanie w
zakresi e
prowadzenia
dzi ałalności
gospodarczej;
-74 13 Z badanie
rynku i opi nii
publi cznej;
-74 40 Z reklama
-74 81 Z
dzi ałalność
fotograficzna;
-74 86 Z
dzi ałalność
centrów
telefonicznych;
-92 11 Z
produkcja fi lmów
i nagrań wideo;
-92 12 Z
rozpowszechnian
ie filmów i
nagrań wideo;
-92 13 Z
projekc ja fil mów;
-92 20 Z

SA-P 2006

konsolidacja
metodą peł ną

02.02.2006

0

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

0

0

0,10

99.9% kapitału
zakładowego i
liczby głosów na
0,10 walnym
zgromadzeniu
ma ATM-Moble
Sp.z o.o.
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-92 20 Z
dzi ałalność
radiowa i
telewizyjna;
-92 31 G
artystyczna i
literacka
dzi ałalność
twórcza, gdzi e
indziej
niesklasyfikowan
a

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd.
a
Lp.

w tys. zł

2.
3.

ATM -Mobi le
Sp. z o.o.

iLogGo Sp. z
o.o.

4. mPay S.A.
5.

rec -order Sp.
z o.o.

n

- pozostały kapitał własny, w tym:
- naleŜne
wpłaty na
- kapitał
kapitał
- kapitał
zysk (strata)
zysk (strata)
zakł adowy zakładowy zapasowy
z l at
netto
(wielkość
ubiegłych
ujemna)

nazwa
jednostki

ATM
1. Elektronika
Sp. z o.o.

m

kapitał własny jednostki, w tym:

50

0

0

-1

-1

1 187

1 250

0

0

-63

-42

-21

12

0

338

500

0

0

-162

-113

-49

1 154

41

100

0

0

-59

-45

-14

5

900

0

0

-214

-159

-55

239

49

12

21

0

0

1 154

51

0

0

0

9

0

239

r

aktywa
- naleŜności - naleŜności jednostki,
dł ugotermin krótkotermin razem
owe
owe

49

0

p

naleŜności j ednostki, w tym:

zobowiązan zobowiązan
ia
ia
długotermin krótkotermi n
owe
owe

49

686

o

zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania jednostki, w tym:

300

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

0

s

t

nieopłacon
a przez
przychody emitenta
ze
wartość
sprzedaŜy udziałów /
akcji w
j ednostce

otrzymane
lub naleŜne
dywidendy
od jednostki
za ostatni
rok obrotowy

49

0

0

0

21

1 199

3

0

0

51

1 492

0

0

0

9

46

1

0

0

300

925

3

0

0

22
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PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(STRUKTURA WALUTOWA)

jednostka

waluta

w tys. zł
półrocze / 2006

2005

a) w walucie polskiej

b1. jednostka / waluta
-

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

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

półrocze / 2005
54

54

54

54

w tys. zł

półrocze / 2006

2005

półrocze / 2005

c 1) ....
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

w tys. zł

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOpółrocze / 2006
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:
a) odniesionych na wynik finansowy

2. Zwiększenia
a)

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

- powstania róŜni c przejściowych

- odwróceni a się róŜni c przejściowych

odniesione na wynik finansowy okresu w zwi ązku z uj emnymi róŜnicam i przejści owym i
a)
(z tytułu)
- odwróceni a się róŜni c przejściowych

- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi ązku ze stratą podatkową (z tytułu)
- wykorzystania straty podatkowej za 2002r.

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

a) odniesionych na wynik finansowy

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

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

Inne rozlic zenia m iędzyokresowe, razem

półrocze / 2005

580

690

42

48

580

690

42
33
220
121

4

158

190

59
1

58

99

99

99

99

402

580

402

580

w tys. zł
126
126
126
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690

230

121

półrocze / 2006

690

48

9

3. Zm niejszenia

4.

2005

54

2005

116
116
116

4

190
190

504
504

półrocze / 2005

59
59
59

23
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w tys. zł

ZAPASY

półrocze / 2006

a) materiał y

1 215

b) towary

c) zaliczki na dostawy

932

2 514

2 634

2 364

3 384

półrocze / 2006

a) od jednostek powiązanych

1 319

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

863

1 398
33

w tys. zł

NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

półrocze / 2005

1 414
5

Zapasy, razem

2005

7

półrocze / 2005

1 319

- do 12 m iesięc y

322

- powyŜej 12 miesi ęcy

997

b) nal eŜności od pozostałych jednostek

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

25 379

80 313

13 459

16 944

78 105

12 410

24 611

- do 12 m iesięc y

-

2005

- powyŜej 12 miesi ęcy

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

- inne

79 304

7 666

1 199

29

15

12 623
213
250

740

994

Nal eŜności krótkoterm inowe netto, razem

26 698

80 313

13 459

Nal eŜności krótkoterm inowe brutto, razem

27 247

80 801

13 915

- doc hodzone na drodze sądowej

0

c) odpisy aktualizując e wartość nal eŜności

549

półrocze / 2006

a) z tytułu dostaw i usług, w tym:

1 319

- od j ednostek zal eŜnych

Stan na początek okresu
a) zwi ększeni a (z tytułu)

2005
467

86

38

- utworzenie

b) zm niej szeni a (z tytułu)

38

25

- wykorzystanie

Stan odpisów aktualizujących wartość naleŜności krótkoterminowych na koniec okresu

jednostka

waluta

a) w walucie polskiej

b1. jednostka / waluta

w tys.

USD

b2. jednostka / waluta

w tys.

EUR

12

549

488

w tys. zł

27 074
173
7

21
38
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0

467

11

5

25

pół rocze / 2006

0

17

0

- rozwiązanie

0

półrocze / 2005

488
86

2005

0
0

0

w tys. zł

półrocze / 2006

półrocze / 2005

0

1 319

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEśNOŚCI
KRÓTKOTERMINOWYCH

456

0

0

Nal eŜności krótkoterm inowe od jednostek powiązanych brutto, razem

0

586

0

1 319

b) odpisy aktualizując e wartość nal eŜności od jednostek powiązanych

po przelic zeniu na tys. zł

2005

1 319

Nal eŜności krótkoterm inowe od jednostek powiązanych netto, razem

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

488

w tys. zł

NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH

NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO
(STRUKTURA WALUTOWA)

0

80 762
39

10

5
6

456

półrocze / 2005

13 847
68
12
39
7

24
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NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO
(STRUKTURA WALUTOWA)
po przelic zeniu na tys. zł

Nal eŜności krótkoterm inowe, razem

SA-P 2006
jednostka

w tys.

waluta

zł

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

b) powyŜej 1 m iesiąc a do 3 miesi ęcy

w tys. zł

pół rocze / 2006

152

2005

d) powyŜej 6 m iesięc y do 1 roku

29

13 915

w tys. zł

pół rocze / 2005

2005

półrocze / 2006

10 031

66 843

8 170

628

0

0

1 275

e) powyŜej 1 roku

półrocze / 2005

80 801

27 247

3 176

c) powyŜej 3 m iesięc y do 6 m iesięcy

39

8 658

30

2 292

5

211

8 372

1 199

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

26 479

79 792

12 832

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

25 930

79 304

12 623

f) naleŜności przeterminowane

2 997

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

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

b) powyŜej 1 m iesiąc a do 3 miesi ęcy

549

d) powyŜej 6 m iesięc y do 1 roku

2 153

209

półrocze / 2005

2005

pół rocze/2006

638

1 572

1 661

98

70

44

97

e) powyŜej 1 roku

488

w tys. zł

1 707

c) powyŜej 3 m iesięc y do 6 m iesięcy

3 062

456

944

1

475

229

10

210

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

2 997

3 062

2 153

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

2 448

2 574

1 944

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

549

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

488

209
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Nota 8a

NALEśNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE (BRUTTO) (DŁUGOI KRÓTKOTERMINOWE WG TYTUŁÓW
półrocze/2006

a) naleŜności długoterminowe, w tym

W tys.zł
0

2005

0

półrocze/2005

0

b) naleŜności z tytułu robót i usług, w tym

2 997

3 062

2 400

- których nie wykazano jako "NaleŜności dochodzone na drodze sądowej"
c) inne

2 706
0

2 770
0

2 153
0

- od których nie dokonano odpisów aktualizujących

d) z tytułu podatków, dotacji i ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz
innych świadczeń

2 449

0

2 574

0

_______________________________________________________________________________________ 1
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w tys. zł

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

półrocze / 2006

a) w jednostkach zaleŜnyc h

200

- udzielone poŜyczki

200

b) w pozostał ych jednostkach

2 983

18 282

- inne papiery wartości owe (wg rodzaju)

2 983

18 282

- bony skarbowe

18 282

c) środki pienięŜne i inne aktywa pi enięŜne

- środki pienięŜne w kasie i na rac hunkach

- inne aktywa pienięŜne

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

jednostka

a) w walucie polskiej

b1. jednostka / waluta

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

waluta

3 128

1 801

4 858

1 285

3 022

23 714

1 801

6 111

517

57

Krótkoterm inowe aktywa finansowe, razem

2 983

5 232

317

- inne środki pienięŜne

-

półrocze / 2005

2005

101

5

w tys. zł

półrocze / 2006

półrocze / 2005

2005

18 282

0

2 983

18 282

0

2 983
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PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA
FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

w tys. zł

półrocze / 2005

2005

półrocze / 2006

c 1) ....

c 2) ....

c 1) ....

c 2) ....

c 1) ....

c 2) ....

A. Z ograniczoną zbywal nością (wartość bilansowa)

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

18 282

2 983

18 282

2 983

bony skarbowe

- wartość godziwa

2 983

18 282

c 2)

Wartość według cen nabycia, razem

2 983

18 282

Wartość na początek okresu, razem

2 983

18 282

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

0

0

Wartość bilansowa, razem

2 983

18 282

UDZIELONE POśYCZKI KRÓTKOTERMINOWE
(STRUKTURA WALUTOWA)

jednostka

waluta

a) w walucie polskiej

w tys. zł

półrocze / 2005

2005

półrocze / 2006

200

b1. jednostka / waluta

-

Udziel one poŜyczki krótkoterminowe, razem

200

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)

w tys. zł

półrocze / 2006

5 027

b1. jednostka / waluta

w tys.

USD

-

w tys.

EUR

2005

3

38

9

121

6

21

23

84

1 801

5 232

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

w tys. zł

półroc ze / 2006

2 440

- opłacone koszty serwisu

2005

w tys. zł

półroc ze / 2006

- opłacona z góry prenumerata prasy

- opłacone z góry czynsze

- niezakończone prace rozwojowe

400

1 422

Krótkoterm inowe rozliczenia międzyokresowe, razem

2 440

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

2 200

738

617

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

1 770

32

205

Środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne, razem

- koszty niezakończonych um ów dł ugoterminowyc h

2 983

18 282

- wartość wedł ug cen nabyc ia

po przelic zeniu na tys. zł

2 983

18 282

- wartość rynkowa

po przelic zeniu na tys. zł

2 983

18 282

2005

850

24

półrocze / 2005

2 908

220

54

220

3 128

półrocze / 2005

1 820

948

półrocze / 2005

872

6

582

2 200

1 820

26
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Nota 11a

SKŁADNIK AKTYWÓW
1. NaleŜności

a. stan odpisu aktualizującego na początek okresu

w tys.zł

półrocze/2006

2005

półrocze/2005

488

467

467

b. dokonanie odpisu

86

38

0

c. odwrócenie odpisu

25

17

11

549

488

456

530

434

434

0

148

0

0

52

530

530

434

0

0

0

4 580

0

0

- 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

- w tym odniesiony bezpośrednio na kapitał własny

2. Zapasy

a. stan odpisu aktualizującego na początek okresu

- w tym odniesiony bezpośrednio na kapitał własny

0

0

0

b. dokonanie odpisu

- w tym odniesiony bezpośrednio na kapitał własny

0

- w tym odniesiony bezpośrednio na kapitał własny

0

c. odwrócenie odpisu

d. stan odpisu aktualizującego na koniec okresu

- w tym odniesiony bezpośrednio na kapitał własny

0

3. Aktywa trwałe

a. stan odpisu aktualizującego na początek okresu

- w tym odniesiony bezpośrednio na kapitał własny

b. dokonanie odpisu

0

- w tym odniesiony bezpośrednio na kapitał własny

4 580

- w tym odniesiony bezpośrednio na kapitał własny

3

c. odwrócenie odpisu

d. stan odpisu aktualizującego na koniec okresu

- w tym odniesiony bezpośrednio na kapitał własny

3

4 577

4 577

0

0

0
0
0

0

0
0
0

0

0
0
0

0
0

0
0
0
0
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 opoźnienie w spłacie przekracza 1 rok.
Zmiana stanu odpisów aktualizacyjnych naleŜności wynika z rozwiązania odpisu na skutek:
częściowej spłaty wierzytelności (-6 tys.zł)
- uznania wierzytelności za nieściągalną (-5 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
uprzywilejowania ograniczenia
praw do akcji
akcji

A

zwykłe

-

-

1 800 000

C

zwykłe

-

-

180 000

zwykłe

B

zwykłe

D

zwykłe

E

F

Lic zba akcji, razem

zwykłe

Kapi tał zakładowy, razem
Wartość nomi nalna jednej akc ji (w zł)

-

-

630 000

-

-

187 040

-

-

130 000

-

-

Li czba akcji

300 000

3 227 040

7,60

Wartość serii/
emisji wg
wartości
nomi nalnej

13 680

Sposób
pokrycia
kapitał u

Data
rejestracji

Prawo do
dywi dendy
(od daty)

udziały w AT M
10.07.1997 10.07.1997
Sp. z o.o.

4 788 gotówka

22.09.1998 1.01.1998

1 422 gotówka

9.11.2000

1 368 gotówka

13.04.1999 1.01.1999

988 gotówka

1.01.2000

23.09.2004 1.01.2004

2 280 gotówka

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
w yniku 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 - 714 839 akcji - 22,15% udziału w kapitale zakładowym - Wiceprezes Zarządu ATM SA;
Roman Szwed - 452 225 akcji - 14,01% udziału w kapitale zakładowym - Prezes Zarządu ATM SA;
Polsat OFE - 253 822 akcji - 7,87% udziału w kapitale zakładowym ;
Piotr Puteczny - 208 000 akcji - 6,45% udziału w kapitale zakładowym;
Generali OFE - 167 147 akcji - 5,18% udziału w kapitale zakładowym .

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
dzień dywidendy, t.j. 14.07.2006 r.

w tys. zł

KAPITAŁ ZAPASOWY

półrocze / 2006

a) ze sprzedaŜy akcji powyŜej ic h wartości nominalnej

4 558

b) utworzony ustawowo

c)

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

d) inny (wg rodzaju)

- z aktualizacj i wyc eny sprzedanych lub zlikwidowanych środków trwałych

Kapitał zapasowy, razem

8 175

8 250

6

6

20 990
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2005

4 558

8 175

8 250

3

3

20 987

półrocze / 2005

4 558

8 175

8 250

3

3

20 987
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w tys. zł

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY

półrocze / 2006

a) z tytułu aktualizacji środków trwałych

4 577

b) z tytułu podatku odroc zonego

2005

półrocze / 2005

-766

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem

3 812

w tys. zł

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)

półrocze / 2006

- z tytułu podziału zysku za rok ubiegły

23 362
23 362

Pozostał e kapitały rezerwowe, razem

2005

11 050
11 050

w tys. zł

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO półrocze / 2006
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:

1 442

a) odniesionej na wyni k finansowy

2005

1 442

2. Zwiększenia

760

938

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatni ch róŜnic przejściowych (z
a)
tytułu)

697

172

- w aktywach trwałych

697

160

- - w związku z powstani em róŜni c przejściowych

386

160

- w aktywach obrotowyc h

386

12

- - w związku z powstani em róŜni c przejściowych

760

162

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi róŜni cami przejściowymi (z tytuł u)

766

- - w związku z powstani em róŜni c przejściowych

766

- w aktywach trwałych

3. Zm niejszenia

odniesione na wynik finansowy okresu w zwi ązku z dodatnimi róŜni cami przejściowymi
a)
(z tytułu)
b) w aktywach trwałych

426
426

- - w związku z wykorzystaniem rezerwy na odroczony podatek dochodowy

3

8

- - w związku z odwróc eniem się róŜni c przejściowych
- w zobowiązaniach i rezerwac h na zobowiązania

423

- - w związku z wykorzystaniem rezerwy na odroczony podatek dochodowy

423

- - w związku z powstani em róŜni c przejściowych

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

Zobowiązania dł ugoterminowe, razem

192
166
166
26
26

8

1 442
1 442

766

w tys. zł

4 528
4 528
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5
5
3
3

14

8

1 187

4 528

22

8

1 953

pół rocze / 2006

22

16

8

- umowy leasingu finansowego

192

16

3

- kredyty i poŜyc zki

760

149

- w aktywach obrotowyc h

a) wobec pozostał ych jednostek

760

766

c) - w związku z odwróc eniem się róŜnic przejści owyc h

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

półrocze / 2005

149

- - w związku z powstani em róŜni c przejściowych

b) odniesionej na kapitał własny

10 878
10 878

162

- w zobowiązaniach i rezerwac h na zobowiązania

a) odniesionej na wyni k finansowy

półrocze / 2005

2005

2 562
2 562
2 562

14
931
931

półrocze / 2005

14 481
12 508
1 973

14 481
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ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO
OKRESIE SPŁATY
a) powyŜej 1 roku do 3 lat
b) powyŜej 3 do 5 lat

Zobowiązania dł ugoterminowe, razem

jednostka

b1. jednostka / waluta

w tys.

waluta
EUR

-

Zobowiązania dł ugoterminowe, razem

2 562

w tys. zł

pół rocze / 2006

2005

- powyŜej 12 miesięcy

półrocze / 2005

4 528

2 562

14 481

4 528

2 562

14 481

664

2005

- długoterminowe w okresie spłaty

- inne zobowiązani a finansowe, w tym :

49
49
49

113
113
91
21

23 137

- kredyty i poŜyc zki, w tym :

43 475
13 835

6 938

- z tytułu dywidendy

6 938

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

- z tytuł u wynagrodzeń

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

jednostka

waluta

a) w walucie polskiej

w tys.

EUR

b2. jednostka / waluta

w tys.

USD

b3. jednostka / waluta

w tys.

GBP

44
44
23
21

10 252
1 973
1 973

1 626

1

5 678
3

1 886

1 260

970

33

33

35

1 220
7

935
0

175

187

207

23 373

43 823

10 552

187

w tys. zł

półrocze / 2006

19 085

b1. jednostka / waluta

49

14 730

175

Zobowiązania krótkotermi nowe, razem

49

3 112

5

d) fundusze specjalne (wg tytułów)

49

5 678

13 648

1 848

- z tytułu kaucji

półrocze / 2005

13 648

3

- inne (wg tytułów)

3 584

11 199
11 199

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

4 614

14 481

14 481

1 120

21

c) wobec pozostał ych jednostek

4 619

2 562

21

- do 12 miesięc y

5 248

1 120

21

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

Zobowiązania krótkotermi nowe, razem

0

38

b) wobec jednostek współzal eŜnych

po przelic zeniu na tys. zł

0

760

38

- do 12 miesięc y

po przelic zeniu na tys. zł

1 802

38

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

po przelic zeniu na tys. zł

3 058

półrocze / 2006

a) wobec jednostek zaleŜnych

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

półrocze / 2005

w tys. zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA
WALUTOWA)

2005

4 528

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA
WALUTOWA)
po przelic zeniu na tys. zł

pół rocze / 2006

1 470

c) powyŜej 5 lat

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

w tys. zł

4 287

458

2005

23 438
20 385
4 065

207

półrocze / 2005

7 171
3 381

279

1 852

15 690

1 127

2 418

4 695

2 254

43 823

10 552

760
3

17

23 373
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674
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INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

a) bierne rozlic zenia m iędzyokresowe kosztów

- długoterm inowe (wg tytułów)

- rezerwa na przyszłe koszty

- krótkoterminowe (wg tytułów)

- niezafakturowane koszty dostawy towarów iusług

- rezerwa na prem ie

- rezerwa na urlopy

- naliczone odsetki od kredytu

- inne

b) rozliczenia międzyokresowe przyc hodów

- długoterm inowe (wg tytułów)

- opłacone z góry ni ewykonane świadczenia

- krótkoterminowe (wg tytułów)

- opłacone z góry ni ewykonane świadczenia

Inne rozlic zenia m iędzyokresowe, razem

w tys. zł

półrocze / 2006

996

4

4

992

852

136

3

2005

1 846

4

4

420

12

12

1 841

408

217

96

1 446

136

38

98

4

214

45

44

535

1 173

13

45

13

półrocze / 2005

380

44

522

1 127

336

1 531

3 019

800

522
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336
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Nota 20a
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.

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

w tym: od jednostek powiązanych

- przychody ze sprzedaŜy pozostałych usług

- w tym: od jednostek powiązanych

w tys. zł

półrocze / 2005

półrocze / 2006

23 711

20 028

8 297

12 429

32 009

32 457

10

286

Przyc hody netto ze sprzedaŜy produktów, razem

- w tym : od jednostek powi ązanyc h

10

286

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

- w tym: od jednostek powiązanyc h

w tys. zł

półrocze / 2006

31 911

półrocze / 2005

32 324

10

286

b) eksport

133

98

Przyc hody netto ze sprzedaŜy produktów, razem

32 457

32 009

- w tym: od jednostek powiązanyc h

10

286

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
- sprzedaŜ towarów

- w tym: od jednostek powiązanych

w tys. zł

półrocze / 2006

25 082

18 005

25 082

18 005

13

w tym: od jednostek powiązanych

Przyc hody netto ze sprzedaŜy towarów i m ateriałów, razem

- w tym : od jednostek powi ązanyc h

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

półrocze / 2005

13

3

3
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PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
a) kraj

- w tym: od jednostek powiązanyc h

w tys. zł

półrocze / 2006

25 021

półrocze / 2005

17 993

13

w tym: od jednostek powiązanych
w tym: od jednostek powiązanych
b) eksport

w tym: od jednostek powiązanych
w tym: od jednostek powiązanych

Przyc hody netto ze sprzedaŜy towarów i m ateriałów, razem
- w tym: od jednostek powiązanyc h

3

61

12

25 082

18 005

13

3

w tys. zł

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

półrocze / 2006

a) am ortyzac ja

2 668

b) zuŜycie materiałów i energii

półrocze / 2005

2 874

1 967

c) usługi obc e

d) podatki i opłaty

2 041

16 967

17 254

9 636

8 514

603

e) wynagrodzenia

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadc zenia

446

2 048

g) pozostał e koszty rodzajowe (z tytułu)

1 759

857

1 569

Koszty według rodzaju, razem

34 747

34 456

Koszty ogól nego zarządu (wiel kość ujem na)

-13 728

-18 738

Koszty sprzedaŜy (wi elkość uj emna)

-416

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

-389

20 603

15 328

w tys. zł

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE

półrocze / 2006

a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)

25

- wyc eny naleŜnośc i

półrocze / 2005

25

b) pozostał e, w tym:

- uzyskane odszkodowania, kary i grzywny

6

2 065

485

159

76

18

- aktywowanie kosztów poniesionych w l atach ubiegłych
- zysk ze zbycia niefi nansowych aktywów trwałych

21

11

- leasing zwrotny

5

1 872

- przedawnienie zobowiązań
- inne

296
83

5

Inne przychody operacyjne, razem

6

4

2 090

491

w tys. zł

INNE KOSZTY OPERACYJNE

półrocze / 2006

a) utworzone rezerwy (z tytułu)

86

- wyc ena naleŜności

86

b) pozostał e, w tym:

- darowizny, sponsorowanie

1 906

374

26

37

4

- kary i grzywny

- likwidac ja aktywów
- leasing zwrotny
- inne

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

39
2

1 872

296

1 992

374

4

Inne koszty operacyj ne, razem

półrocze / 2005
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w tys. zł

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

półrocze / 2006

a) pozostał e odsetki

451
451

- od pozostałych jednostek

Przyc hody finansowe z tytułu odsetek, razem

197
197

451

197

w tys. zł

INNE PRZYCHODY FINANSOWE

półrocze / 2006

a) dodatnie róŜnice kursowe

0

- zrealizowane

- niezrealizowane

Inne przychody finansowe, razem

półrocze / 2005

487

-148

635

0

487

w tys. zł

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

półrocze / 2006

a) od kredytów i poŜyczek

43

- dla innych jednostek

półrocze / 2005

315

43

b) pozostał e odsetki

315

5

- dla innych jednostek

3

5

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem

3

48

318

w tys. zł

INNE KOSZTY FINANSOWE

półrocze / 2006

a) ujemne róŜnice kursowe, w tym:

47

- zrealizowane

półrocze / 2005

107

47

- niezrealizowane

b) pozostał e, w tym:

1 230

- koszty leasi ngu

1 212

- prowizje bankowe

270

-163

66

18

Inne koszty finansowe, razem

10
56

1 278

172

w tys. zł

PODATEK DOCHODOWY BIEśĄCY

półrocze / 2006

1. Zysk (strata) brutto
2.

półrocze / 2005

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

- przychody niezali czane do podstawy opodatkowania

3 010

588
-82

- przychody podatkowe nieujęte w księgach

2 594

- koszty stanowiące koszt uzyskania przychodu ni eujęte w wyniku

-2 155

- koszty nie stanowi ące kosztu uzyskania przychodu
- strata z lat ubi egłych
- strata podatkowa

- darowizny podlegające odli czeniu od podatku

762

-519
-13

3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
4. Podatek doc hodowy według stawki 19 %

5. Podatek doc hodowy bieŜący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:
- wykazany w rachunku zysków i strat

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

półrocze / 2005

796

-796
-926

21

706

-1 233

636

3 598

0

684

0

684
684

0
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PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
- zm niejszenie (zwiększeni e) z tytułu powstania i odwróceni a się róŜni c przejściowych

Podatek dochodowy odroczony, razem

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

w tys. zł

półrocze / 2006

-76

-76

półrocze / 2005

356

356
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Nota 29a
Sposób podziału zysku
Zysk netto w wysokości 2 403 tys.zł Spółka proponuje przeznaczyć na kapitał rezerwowy.
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Nota 30a
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
- na rachunkach bankowych
- w kasie

w tys.zł
półrocze/2005

półrocze/2004

30.06.2006 1.01.2006
317

311

6

30.06.2005 1.01.2005

517

101

491

91

26

10

532
489

43

2. inne środki pienięŜne

4 858

1 285

3 022

2 963

Razem

5 232

1 801

3 128

3 516

3. inne aktywa pienięŜne

57

0

5

21

Wykaz korekt, wpływów i 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
B.I.4 Inne wpływy inwestycyjne

w tys.zł
półrocze/2006

- dodatnie róŜnice kursowe od zakupów inwestycyjnych

C.I.4 Inne wpływy finansowe

- dodatnie róŜnice kursowe od środków pienięŜnych

C.II.9 Inne wydatki finansowe

- ujemne róŜnice kursowe od środków pienięŜnych

14
14

B.II.4 Inne wydatki inwestycyjne

- ujemne róŜnice kursowe od zakupów inwestycyjnych

półrocze/2005

18
297

297

18

277
277

64
64
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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 01.01.2006

2.

Zwiększenia

3.

4.

Aktywa
finansowe
utrzymywane
do terminu
wymagalności

PoŜyczki
udzielone i
naleŜności
własne

Zobowiązania
finansowe
przeznaczone
do obrotu

Aktywa
finansowe
przeznaczone
do obrotu

Pozostałe
zobowiązania
finansowe

Aktywa
finansowe
dostępne do
sprzedaŜy

0

0

0

0

0

59 573

0

0

0

0

59 573

0

0

0

0

- wycena bilansowa
pozostałych zobowiązań
w walutach obcych
zobowiązania
Leasingowe)

0

0

0

0

0

- aktualizacja wartości

0

- nabycie, zaciągnięcie,
naliczanie odsetek

Zmniejszenia

- zbycie, spłata

41 291

41 291

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

- aktualizacja wartości

0

0

0

0

0

0

0

372
0

15 659

0

0

0

4 358

0

0

18 282

4 730

0

- wycena bilansowa
zaciągniętych kredytów
w walutach obcych
Stan na 30.06.2006

17 305

15 659
0
0

0

6 376

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 2006 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 30.06.2006 r.
- Kredyt całkowicie spłacony w styczniu 2006 roku
- Oprocentowanie kwoty udzielonego kredytu: Odsetki naliczane kwartalnie według EURIBOR 3M plus
marŜa banku
- Odsetki naliczane w okresach 3 miesięcznych
-- odsetki naliczone w okresie 1.01.2006 - 30.06.2006 r.
-- odsetki zapłacone w okresie 1.01.2006 - 30.06.2006 r.
- Odsetki naliczone, nie zapłacone w 2006 roku są płatne w terminie:
-- do 3 miesięcy
-- powyŜej 3 do 12 miesięcy
-- powyŜej 12 miesięcy

4.120 tys. EUR
0

42 tys. PLN
42 tys. PLN
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b. Wycena na dzień 30.06.2006 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
II. Kredytu inwestycyjnego dewizowego zaciągniętego w banku BRE Bank S.A.
a. Warunki zaciągniętego kredytu:
- Kwota udzielonego kredytu
- Stan na dzień 30.06.2006 r.
- Kredyt całkowicie spłacony w styczniu 2006 roku
- Oprocentowanie kwoty udzielonego kredytu: odsetki naliczane kwartalnie według EURIBOR 3M plus
marŜa banku
- Odsetki naliczane w okresach 3 miesięcznych:
-- odsetki naliczone w okresie 1.01.2006 - 30.06.2006 r.
-- odsetki zapłacone w okresie 1.01.2006 - 30.06.2006 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 30.06.2006 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
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
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 1.01.2006 - 30.06.2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 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 1.01.2006 - 30.06.2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 r.
- raty kapitałowe płatne w ciągu 12 miesięcy
- raty kapitałowe długoterminowe
- raty odsetkowe płatne w terminie:
-- do 3 miesięcy
-- powyŜej 3 do 12 miesięcy

4,0434
0
0
0
0
825 tys. EUR
0

20 tys. PLN
20 tys. PLN
0
0
0
4,0434
0
0
0
0

260 tys. PLN
36 miesięcy
10%
3%
0
0
0
0
0
0
157 tys. PLN
36 miesięcy
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-- 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
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksle własne in blanco
6. Odsetki zapłacone w 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 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
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco
6. Odsetki zapłacone w 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 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
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 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 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 2006 r.

0
95 tys. PLN
72 miesiące
10%

wartości

24%
2 tys. PLN
10 tys. PLN
43 tys. PLN
1 tys. PLN
2 tys. PLN
3 tys. PLN
64 tys. PLN
36 miesięcy
10%

wartości

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

wartości

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

wartości
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7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 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 wartości
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco
6. Odsetki zapłacone w 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 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 wartości
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco
6. Odsetki zapłacone w 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 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 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 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

6 tys. PLN
0
0
0
0
45 tys. PLN
36 miesięcy
10%
1%
0
6 tys. PLN
0
0
0
0
65 tys. PLN
36 miesięcy
20%
1%
0
13 tys. PLN
0
0
0
0
67 tys. PLN
36 miesięcy
20%
1%
0
0

13 tys. PLN
0
0
0

69 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 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 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
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco
6. Odsetki zapłacone w 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 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
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 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 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 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 r.
- raty kapitałowe płatne w ciągu 12 miesięcy
- raty kapitałowe długoterminowe
- raty odsetkowe płatne w terminie:
-- do 3 miesięcy

20%

wartości

1%
0
13 tys. PLN
0
0
0
0
185 tys. PLN
36 miesięcy
15%

wartości

0.1%
1 tys. PLN
37 tys. PLN
0
0
0
0
202 tys. PLN
36 miesięcy
15%

wartości

0.1%
2 tys. PLN
40 tys. PLN
0
0
0
0
608 tys. PLN
60 miesięcy
10%

wartości

15%
8 tys. PLN
80 tys. PLN
272 tys. PLN
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-- 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 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 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 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 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
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
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco
6. Odsetki zapłacone w 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 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
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco

9 tys. PLN
16 tys. PLN
271 tys. PLN
60 miesięcy
10%

wartości

15%
4 tys. PLN
37 tys. PLN
128 tys. PLN
2 tys. PLN
4 tys. PLN
8 tys. PLN
161 tys. PLN
60 miesięcy
10%

wartości

15%
2 tys. PLN
22 tys. PLN
79 tys. PLN
1 tys. PLN
3 tys. PLN
5 tys. PLN
52 tys. PLN
36 miesięcy
10%

wartości

1%
1 tys. PLN
14 tys. PLN
6 tys. PLN
0
0
0
52 tys. PLN
36 miesięcy
10%

wartości
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6. Odsetki zapłacone w 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 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 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 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
- opłata wstępna
- raty: kapitałowa i odsetkowa płatne miesięcznie o jednakowej sumie wartości
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco
6. Odsetki zapłacone w 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 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 wartości
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco
6. Odsetki zapłacone w 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 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)

1 tys. PLN
14 tys. PLN
6 tys. PLN
0
0
0
52 tys. PLN
36 miesięcy
10%
1%
1 tys. PLN
14 tys. PLN
6 tys. PLN
0
0
0
69 tys. PLN
36 miesięcy
10%
1%
1 tys. PL
19 tys. PLN
7 tys. PLN
0
0
0
93 tys. PLN
36 miesięcy
10%
20%
1 tys. PLN
21 tys. PLN
28 tys. PLN
0
1 tys. PLN
0
61 tys. PLN
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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 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 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 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 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
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 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 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 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 r.
- raty kapitałowe płatne w ciągu 12 miesięcy
- raty kapitałowe długoterminowe
- raty odsetkowe płatne w terminie:

36 miesięcy
10%

wartości

1%
1 tys. PLN
17 tys. PLN
9 tys. PLN
0
1 tys. PLN
0
129 tys. PLN
36 miesięcy
10%

wartości

0,1%
2 tys. PLN
38 tys. PLN
23 tys. PLN
1 tys. PLN
2 tys. PLN
0
235 tys. PLN
36 miesięcy
10%

wartości

0,1%
3 tys. PLN
69 tys. PLN
42 tys. PLN
1 tys. PLN
2 tys. PLN
1 tys. PLN
66 tys. PLN
36 miesięcy
10%

wartości

0,1%
1 tys. PLN
19 tys. PLN
12 tys. PLN
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-- 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 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 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 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 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
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco
6. Odsetki zapłacone w 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 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
- opłata końcowa

0
1 tys. PLN
1 tys. PLN
108 tys. PLN
36 miesięcy
10%

wartości

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

wartości

1%
2 tys. PLN
31 tys. PLN
36 tys. PLN
1 tys. PLN
1 tys. PLN
1 tys. PLN
147 tys. PLN
36 miesięcy
10%

wartości

1%
2 tys. PLN
43 tys. PLN
58 tys. PLN
1 tys. PLN
2 tys. PLN
2 tys. PLN
79 tys. PLN
60 miesięcy
10%

wartości
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5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco
6. Odsetki zapłacone w 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 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 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 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
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 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 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 wartości
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco
6. Odsetki zapłacone w 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 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

1 tys. PLN
13 tys. PLN
48 tys. PLN
1 tys. PLN
2 tys. PLN
3 tys. PLN
51 tys. PLN
36 miesięcy
10%
1%
1 tys. PLN
15 tys. PLN
20 tys. PLN
0
1 tys. PLN
1 tys. PLN
73 tys. PLN
36 miesięcy
10%
1%
1 tys. PLN
21 tys. PLN
26 tys. PLN
0
1 tys. PLN
1 tys. PLN
48 tys. PLN
36 miesięcy
10%
1%
1 tys. PLN
14 tys. PLN
17 tys. PLN
0
1 tys. PLN
0
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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
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco
6. Odsetki zapłacone w 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 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 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 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
XXXIII. Umowa nr 06214/12/2005/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 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 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 06501/01/2006/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 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 r.
- raty kapitałowe płatne w ciągu 12 miesięcy
- raty kapitałowe długoterminowe

336 tys. PLN
36 miesięcy
10%

wartości

1%
7 tys. PLN
100 tys. PLN
161 tys. PLN
3 tys. PLN
6 tys. PLN
5 tys. PLN
158 tys. PLN
36 miesięcy
10%

wartości

1%
3 tys. PLN
47 tys. PLN
76 tys. PLN
1 tys. PLN
3 tys. PLN
3 tys. PLN
125 tys. PLN
36 miesięcy
10%

wartości

1%
2 tys. PLN
36 tys. PLN
62 tys. PLN
1 tys. PLN
3 tys. PLN
2 tys. PLN
499 tys. PLN
36 miesięcy
10%

wartości

1%
5 tys. PLN
143 tys. PLN
271 tys. PLN
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- raty odsetkowe płatne w terminie:
-- do 3 miesięcy
-- powyŜej 3 do 12 miesięcy
-- powyŜej 12 miesięcy
XXXV. Umowa nr 06519/01/2006/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 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 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 06637/02/2006/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 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 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 06638/02/2006/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 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 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 06770/02/2006/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

4 tys. PLN
11 tys. PLN
11 tys. PLN
74 tys. PLN
36 miesięcy
10%
1%
1 tys. PLN
21 tys. PLN
38 tys. PLN
1 tys. PLN
2 tys. PLN
2 tys. PLN
68 tys. PLN
36 miesięcy
10%
1%
2 tys. PLN
20 tys. PLN
35 tys. PLN
1 tys. PLN
1 tys. PLN
1 tys. PLN
46 tys. PLN
36 miesięcy
10%
1%
1 tys. PLN
13 tys. PLN
24 tys. PLN
0
1 tys. PLN
1 tys. PLN
49 tys. PLN
36 miesięcy
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- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco
6. Odsetki zapłacone w 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 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
XXXIX. Umowa nr 06771/02/2006/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 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 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
XL Umowa nr 06772/02/2006/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 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 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
XLI. Umowa nr 07212/04/2006/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 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 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
XLII. Umowa nr 07523/05/2006/O z firmą Fortis Lease sp. z o.o.

1%
1 tys. PLN
14 tys. PLN
27 tys. PLN
0
1 tys. PLN
1 tys. PLN
49 tys. PLN
36 miesięcy
10%
1%
1 tys. PLN
14 tys. PLN
27 tys. PLN
0
1 tys. PLN
1 tys. PLN
70 tys. PLN
36 miesięcy
10%
1%
1 tys. PLN
20 tys. PLN
38 tys. PLN
1 tys. PLN
2 tys. PLN
2 tys. PLN
48 tys. PLN
36 miesięcy
10%
1%
0
14 tys. PLN
27 tys. PLN
0
1 tys. PLN
1 tys. PLN
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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 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 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
XLIII. Umowa nr 07524/05/2006/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 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 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
XLIV. Umowa nr 07525/05/2006/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 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 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
XLV. 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 sumie
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco
6. Odsetki zapłacone w 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 r.
- raty kapitałowe płatne w ciągu 12 miesięcy

51 tys. PLN
36 miesięcy
10%

wartości

1%
0
15 tys. PLN
30 tys. PLN
1 tys. PLN
1 tys. PLN
1 tys. PLN
48 tys. PLN
36 miesięcy
10%

wartości

1%
0
14 tys. PLN
28 tys. PLN
0
1 tys. PLN
1 tys. PLN
59 tys. PLN
36 miesięcy
10%

wartości

1%
0
17 tys. PLN
35 tys. PLN
1 tys. PLN
1 tys. PLN
2 tys. PLN
188 tys. PLN
48 miesięcy
10%

wartości

19%
4 tys. PLN
31 tys. PLN
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- raty kapitałowe długoterminowe
- raty odsetkowe płatne w terminie:
-- do 3 miesięcy
-- powyŜej 3 do 12 miesięcy
-- powyŜej 12 miesięcy
XLVI. 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 sumie wartości
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco
6. Odsetki zapłacone w 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 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
XLVII. 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 sumie wartości
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco
6. Odsetki zapłacone w 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 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
XLVIII. 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 sumie wartości
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco
6. Odsetki zapłacone w 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 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
XLIX. Umowa nr K 076374 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

94 tys. PLN
2 tys. PLN
5 tys. PLN
6 tys. PLN
46 tys. PLN
48 miesięcy
10%
19%
1 tys. PLN
8 tys. PLN
23 tys. PLN
0
1 tys. PLN
2 tys. PLN
48 tys. PLN
36 miesięcy
10%
2 tys. PLN
2 tys. PLN
14 tys. PLN
14 tys. PLN
1 tys. PLN
3 tys. PLN
3 tys. PLN
415 tys. PLN
48 miesięcy
10%
24,1%
11 tys. PLN
67 tys. PLN
288 tys. PLN
5 tys. PLN
13 tys. PLN
28 tys. PLN
1 100 tys. PLN
48 miesięcy
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- raty: kapitałowa i odsetkowa płatne miesięcznie o jednakowej sumie wartości
- opłata końcowa
5. Zabezpieczenia: weksel własny in blanco
6. Odsetki zapłacone w 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 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
L. 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 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 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
LI. 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 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 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
LII. Umowa nr ATM_1(1)/WA/31778/2006 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 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 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

24,1%
14 tys. PLN
167 tys. PLN
783 tys. PLN
13 tys. PLN
35 tys. PLN
81 tys. PLN
182 tys. PLN
60 miesięcy
8,5%
14,3%
4 tys. PLN
26 tys. PLN
122 tys. PLN
2 tys. PLN
5 tys. PLN
13 tys. PLN
353 tys. PLN
60 miesięcy
8,5%
1%
8 tys. PLN
58 tys. PLN
222 tys. PLN
4 tys. PLN
10 tys. PLN
20 tys. PLN
242 tys. PLN
60 miesięcy
8,5%
1%
1 tys. PLN
39 tys. PLN
175 tys. PLN
2 tys. PLN
7 tys. PLN
17 tys. PLN
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LIII. Umowa nr ATM_1(1)/WA/31814/2006 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 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 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
LIV. Umowa nr ATM_1(1)/WA/33581/2006 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 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 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
LV. Umowa nr ATM_1(1)/WA/33582/2006 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 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 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
LVI. Umowa nr 6347/12//2005/O - Akt Notarialny rep. A nr 4154/2005 i 541/2006 z firmą Fortis Lease
sp. z o.o.
1. Przedmiot umowy: budynki przy ul. Grochowskiej 21a
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. Raty i odsetki zapłacone w 2006 r.

78 tys. PLN
60 miesięcy
8,5%
1%
0
11 tys. PLN
58 tys. PLN
1 tys. PLN
2 tys. PLN
6 tys. PLN
650 tys. PLN
60 miesięcy
8,5%
1%
0
105 tys. PLN
480 tys. PLN
7 tys. PLN
19 tys. PLN
48 tys. PLN
294 tys. PLN
60 miesięcy
8,5%
1%
0
41 tys. PLN
224 tys. PLN
3 tys. PLN
9 tys. PLN
26 tys. PLN

36 500 tys. PLN
180 miesięcy
0
219 tys. PLN
31%
1 089 tys. PLN
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7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 r.
- raty płatne w ciągu 12 miesięcy
- raty płatne powyŜej 12 miesięcy
LVI. Umowa nr 6348/12//2005/O - Akt Notarialny rep. A nr 4154/2005 i 541/2006 z firmą Fortis Lease
sp. z o.o.
1. Przedmiot umowy:grunty przy ul. Grochowskiej 21a
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. Raty i odsetki zapłacone w 2006 r.
7. Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2006 r.
- raty płatne w ciągu 12 miesięcy
- raty płatne powyŜej 12 miesięcy

2 627 tys. PLN
35 670 tys. PLN

4 000 tys. PLN
180 miesięcy
0
13 tys. PLN
100%
65 tys. PLN
151 tys. PLN
2 046 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
w tys.zł

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

I półrocze 2006 r I półrocze 2006r
4 189
30 410
4 189
4 860
0
23 550
0

Zobowiązania warunkowe, razem

4 189

2 000

30 410

Jednostka wg stanu na dzień 30 czerwca 2006 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 I półroczu 2006 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 01.01.2006 do 30.06.2006 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 01.01.2006 r. do 30.06.2006 r. Spółka poniosła koszty na prace rozwojowe – wytworzenie oprogramowania na
własne potrzeby.
w tys. zł

Rodzaj platformy technologicznej

30.06.2006

Platforma POS TV

310

Platforma PC TV

30.06.2005

361

450

Platforma BCP

31.12.2005
132

80

89

0

0

0

Dodatkowa nota objaśniająca nr 6.

Poniesione i planowane nakłady inwestycyjne w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego
W II półroczu 2006 roku i w I półroczu 2007 Spółka zaplanowała przeznaczyć na inwestycje rozwojowe kwotę
z tego:

- na rozbudowę sieci ATMAN

- na zakup pozostałych środków trwałych

W pierwszym półroczu 2006 roku Spółka wydatkowała na inwestycje kwotę
W I półroczu 2006 roku
naturalnego.

Spółka nie ponosiła i

23,6 mln zł
13,8 mln zł

9,8 mln zł

13,6 mln zł

nie planowała ponieść w 2006 roku nakładów na ochronę środowiska
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Dodatkowa nota objaśniająca Nr 7.1.

Informacje o transakcjach Emitenta z podmiotami powiązanymi
W okresie od 01.01.2006 do 30.06.2006 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

NaleŜności

ATM Services Sp. z o.o.
ATM Mobile Sp. z o.o.

w tys.zł

0

Zobowiązania

39

12

Iloggo Sp. z o.o.

0

1119

Mpay SA

0

4

ATM PP Sp. z o.o.

A. Chalimoniuk i Wspólnicy, ATM S.J.

21

1319

60

0

Razem

8

0

0

121

0

3

150

0

15

8

299

0

0

Spółka nie sporządza półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w oparciu o MSR 34, pkt 14.

Dodatkowa nota objaśniająca nr 8.

Wspólne przedsięwzięcia, które podlegały by konsolidacji metodą pełną lub praw własności.
W 2006 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

30.06.2006

10

31.12.2005 r.

10

30.06.2005 r.

9

Pracownicy umysłowi

216

189

187

Razem zatrudnieni

226

199

196

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:

30.06.2006

Dla Zarządu

450

w tys. zl.

31.12.2005 r.

900

30.06.2005 r.

450

Dla Rady Nadzorczej łącznie, w
tym:

108

216

108

- tytułu pełnienia funkcji członka
Rady Nadzorczej

108

216

108

W 2006 roku członkom Zarządu i Rady Nadzorczej nagród nie przyznano i nie wypłacono.
Członkowie Zarządu objęli 56 028 sztuk akcji Spółki przyznanych przez Radę Nadzorczą w ramach Programu Motywacyjnego .
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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.
Na dzień 30 czerwca 2006 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.
Dnia 21.08.2006 r. ATM S.A. razem z Monolith Films Spółka z o.o. zawiązały spółkę Cineman Spółka z o.o. o kapitale
zakładowym 600 tys.zł. ATM S.A. objęła w nowo powstałej spółce 612 udziałów o łącznej wartości 306 tys.zł
W dniu 4.07.2006 r. został podniesiony kapitał zakładowy ATM Services Spółka z o.o. z 50 tys.zł do 150 tys.zł. ATM Services
Spółka z o.o. powstała na miejsce ATM Elektronika Spółka z o.o. ATM S.A. objęła 159 udziałów o łącznej wartości 99.375 zł

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 półrocze 2006 r. róŜnią się od danych zawartych w opublikowanym
sprawozdaniu za półrocze 2005 r.

W prezentowanym sprawozdaniu finansowym za półrocze 2006 roku 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 przedstawiła za półrocze 2006 roku koszty wyliczone w powyŜszy sposób, natomiast dla półrocza 2005 roku
spółka dokonała przeniesienia w prezentowanym sprawozdaniu kwoty 5 381 tys. zł z kosztów ogólnego zarządu do kosztów
wytworzenia sprzedanych produktów.
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ATM S.A.
W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2006 ROKU
W pierwszym półroczu 2006 r. ATM S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaŜy w wysokości
57 090 tys. zł, 3 885 tys. zł zysku operacyjnego oraz 2 403 tys. zł zysku netto. Były to wyniki znacząco
lepsze od wyników w pierwszym półroczu 2005 roku. Co prawda przychody ze sprzedaŜy wzrosły
tylko o 13%, ale zysk operacyjny ponad 3.5 raza, a zysk netto ponad pięciokrotnie.
Coraz lepsze wyniki spółki potwierdzają słuszność przyjętej strategii mającej na celu zwiększenie
przychodów ze sprzedaŜy usług teleinformatycznych stanowiących unikalne połączenie kompetencji w
zakresie usług telekomunikacyjnych, integracji systemowej i oprogramowania.

Spółka z powodzeniem realizuje takŜe plany na cały rok 2006. NaleŜy przy tym mieć na uwadze, Ŝe
większość zysku ze sprzedaŜy spółka uzyskuje w czwartym kwartale roku i podobna prawidłowość
spodziewana jest takŜe w roku bieŜącym. Spółka planuje takŜe w czwartym kwartale roku dokonanie
transakcji kwalifikowanej do pozostałych przychodów operacyjnych, co pozwoli spółce na osiągnięcie
znaczącego wzrostu zysku w stosunku do roku poprzedniego.

W roku 2006 Spółka po raz pierwszy sporządzi sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi
Standardami Rachunkowości. W związku z przygotowaniami do implementacji MSR w swoich
sprawozdaniach finansowych Spółka sporządza od pierwszego kwartału 2006 r. kwartalne
sprawozdania skonsolidowane, uwzględniającego sprawozdania wszystkich spółek zaleŜnych. W
związku z niewielkim rozmiarem tych spółek ich wpływ na sprawozdanie jednostkowe ATM S.A. jest
nieznaczny, ale dla wiadomości inwestorów spółka przekazuje je w kwartalnych raportach
okresowych.
W związku z przygotowaniami do pełnej implementacji Miedzynarodowych Standardów
Rachunkowości Spółka takŜe przystąpiła do wyceny swoich aktywów trwałych według stanu na koniec
2005 r. Zdaniem Spółki było to niezbędne, poniewaŜ część uŜytkowanych przez spółkę środków
trwałych, zgodnie z obowiązującymi dotąd w Spółce Polskimi Standardami Rachunkowości, było juŜ w
pełni umorzone, a więc wykazane były w spółce z wartością księgową zerową i nie była naliczana w
stosunku do nich amortyzacja. Kontynuowanie takiego stanu byłoby niezgodne z obowiązującym w
MSR obowiązkiem wyceny środków trwałych do wartości godziwej. Wycenę aktywów trwałych do
wartości godziwej na potrzeby sprawozdań śródrocznych dokonano zgodnie z najlepszą wiedzą
Spółki, uwzględniając dane na temat dotychczasowego okresu uŜytkowania danego środka trwałego i
moŜliwego jego dalszego wykorzystywania przez Spółkę. W wyniku tej operacji wartość bilansowa
aktywów trwałych została zwiększona o 4.580 tys. zł (co stanowiło 7.9% ich dotychczasowej wartości
w cenach zakupu), która to wartość została odniesiona na kapitał własny z aktualizacji wyceny.
Operacja ta nie miała wpływu na rachunek wyników Spółki. Spółka przewiduje dokonanie pod koniec
2006 r. następnej wyceny środków trwałych do wartości godziwej na podstawie opinii rzeczoznawcy,
na potrzeby skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006 r. Biegły rewident w raporcie z
przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego stwierdził, Ŝe w wyniku wyceny środków trwałych
przez Spółkę wartość środków trwałych i kapitału własnego została „zawyŜona” o powołaną wyŜej
kwotę, poniewaŜ wycena nie powinna być przeprowadzona przy stosowaniu przez spółkę Polskich
Standardów Rachunkowości, a naleŜało z tą operacją czekać do wprowadzenia pełnych MSR. Spółka
tej opinii nie podziela, poniewaŜ jej obowiązkiem jest przedstawianie akcjonariuszom swojej sytuacji
finansowej z taką dokładnością i rzetelnością, jaka w danej chwili jest w Spółce dostępna.

Pierwsze półrocze stanowiło bardzo aktywny okres w historii ATM S.A. w zakresie rozpoczęcia
budowy grupy kapitałowej ATM. Pierwsze kroki w tym kierunku były związane z powołaniem lub
objęciem udziałów przez ATM w spółkach nowych technologii, działających w obszarach zbliŜonych
do podstawowej działalności ATM. W chwili obecnej bezpośrednio lub pośrednio ATM S.A. posiada
udziały w następujących spółkach:
- ATM-Mobile sp. z o.o.
- mPay S.A.
- rec-order sp. z o.o.
- iloggo sp. z o.o.
- ATM Services sp. z o.o.
- Cineman sp. z o.o.
Struktura kapitałowa grupy i profil działalności poszczególnych spółek były przedstawiane w
kwartalnych raportach okresowych. Dodać naleŜy, Ŝe działalność wymienionych wyŜej spółek dopiero
się rozpoczęła i znaczącego wpływu na wyniki ATM na poziomie skonsolidowanym naleŜy się
spodziewać dopiero za kilka lat. Zadaniem spółek jest wykreowanie nowego produktu
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STRONA 1

technologicznego, wprowadzenie go na rynek i zajęcie na tym rynku znaczącej pozycji. MoŜliwe jest
takŜe wcześniejsze uzyskanie przez ATM S.A. znacznych zysków z inwestycji kapitałowych w ww.
spółki poprzez sprzedaŜ części posiadanych udziałów na rzecz inwestorów branŜowych.
W minionym półroczu Spółka odniosła liczne sukcesy, opisane szczegółowo w raportach kwartalnych.

Spółka stale umacnia swoją pozycję jako partner technologiczny firmy CISCO i jako firma realizująca
trudne projekty integracyjne z pogranicza informatyki i telekomunikacji. W ostatnim okresie rozpoczęta
została takŜe współpraca partnerska z firmą DELL stwarza dla ATM korzystne perspektywy, takŜe z
uwagi na niedawno ogłoszoną budowę fabryki DELL w Polsce. Wydarzenie to ma istotną szansę
przełoŜyć się na wyniki współpracy ATM z tym międzynarodowym koncernem.
Spółka nadal intensywnie rozbudowuje swoją sieć telekomunikacyjną w Polsce, stając się coraz
powaŜniejszym dostawcą usług telekomunikacyjnych z wartością dodaną. W bieŜącym roku nakłady
inwestycyjne na ten cel przekraczają 20 mln zł. Dzięki rozbudowie sieci telekomunikacyjnej rośnie
pozycja Spółki na rynku dostawców usług telekomunikacyjnych charakteryzujących się wysokimi
wymaganiami co do jakości tych usług.

Wzrost przez innowacje i doskonałość technologiczna leŜy u podstaw polityki produktowej Spółki. W
minionym półroczu ATM S.A. wzbogaciła
ofertę telekomunikacyjną w ramach działalności
operatorskiej prowadzonej pod marką ATMAN o usługę ATM RAIL.Internet przeznaczoną dla klientów
oczekujących niezawodnej komunikacji internetowej (99,99% dostępności).
Spółka uruchomiła takŜe innowacyjny projekt budowy i rozwoju platformy multimedialnej dla usług typu
Video on Demand. Alians strategiczny z Monolith Films Sp. z o.o. zaowocował powołaniem spółki
Cineman Sp. z o.o. Rolą ATM S.A. w spółce jest zapewnienie technologii bezpiecznego dostępu do
treści filmowych operatorom telekomunikacyjnym i poprzez ich sieci ich abonentom. Monolith Films
zapewnia dostęp do treści dysponując bazą największych produkcji filmowych światowego kina. Usługi
VoD dostępne są juŜ w wielu krajach świata. W Polsce jest to pionierska inicjatywa, która powinna
przynieść pierwsze korzyści dla Spółki juŜ w 2007 r.

Jakość i uŜyteczność produktów Spółki doceniły media branŜowe. W I pierwszym półroczu br. ATM
S.A. otrzymała szereg nagród wyróŜniających kompetencje i dorobek firmy w dziedzinie
innowacyjnych technologii informatycznych z których naleŜy wymienić:
- „Złotą Antenę” Świata Telekomunikacji wydawnictwa Migut Media dla produktu ATM Indoor TV, w
kategorii „Rozwiązanie stacjonarne dla biznesu”.
- „Złoty Procesor” Teleinfo dla produktu ATM Atmosfera, w kategorii „Aplikacja wspomagająca
zarządzanie”. Atmosfera to modułowy system obsługi procesów biznesowych w departamencie IT
klienta. System wdroŜono m.in. w PTC Sp. z o.o., PLL LOT, Agorze SA i Getronics Polska.

Doceniona została takŜe sama Spółka. Polski Instytut Dyrektorów przyznał Spółce Cztery Gwiazdki za
skuteczność wprowadzania dobrych praktyk ładu korporacyjnego w III ratingu Spółka Godna Zaufania
2006, zaś osiągnięcia finansowe ATM S.A. zostały zauwaŜone przez kapitułę nagrody Perły Polskiej
Giełdy. ATM S.A. została uznana za najlepszą spółkę technologiczną w tegorocznym rankingu.
Sytuacja finansowa Spółki jest bardzo dobra. Spółka utrzymuje niski poziom zadłuŜenia w stosunku do
swoich kapitałów własnych. Współpraca z klientami jest doskonała, jakość świadczonych usług
zazwyczaj uzyskuje wysokie oceny, wpływające na zamiary dalszej współpracy w przyszłości. Spółka
nie ma znaczących problemów z wpływem naleŜności od klientów, a ogólna płynność płatnicza Spółki
jest bardzo wysoka.
Zarząd Spółki nie widzi wymiernych zagroŜeń dotyczących funkcjonowania i rozwoju Spółki.
Najistotniejszym czynnikiem mającym wpływ na osiągnięcie przez ATM S.A. planowanych wyników
w najbliŜszych kwartałach jest stabilizacja polityczna w kraju, pozwalająca na swobodny rozwój
gospodarczy i realizację prognozowanych znacznych kontraktów w zakresie usług
teleinformatycznych, w szczególności outsourcingu telekomunikacyjnego.
Zgodnie z §100 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia RM w sprawie informacji bieŜących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki wskazuje, Ŝe wysokość
wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących spółkę została zamieszczona w „Dodatkowej
nocie objaśniającej nr 10” do sprawozdania finansowego.
Zarząd ATM S.A.
Roman Szwed

Tadeusz Czichon

