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Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego
za I kwartał 2006 r.
Prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe ATM S.A. za I kwartał roku
obrotowego 2006 zostało sporządzone zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości z dnia 29
września 1994 r. (tekst jednolity – Dz.U. z 2002 r. nr 76 poz 694.) oraz Krajowymi Standardami
Rachunkowości: nr 1 „Rachunek przepływów pienięŜnych” i nr 2 „Podatek dochodowy”.
Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu są takie same, jak zasady przyjęte przy
sporządzaniu ostatniego rocznego sprawozdania finansowego i danych porównywalnych objętych tym
sprawozdaniem. W szczególności nie nastąpiły zmiany w stosowanych zasadach (polityce)
rachunkowości oraz nie uległy zmianie zasady ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru
wyniku finansowego z wyjątkiem ustalania wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i
prawnych. W raporcie tym rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne zostały
zaprezentowane zgodnie z wyceną według wartości godziwej.
PoniewaŜ w bieŜącym roku Emitent po raz pierwszy sporządzi skonsolidowane sprawozdanie
finansowe za rok 2006, będzie ono sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Rachunkowości. JednakŜe zgodnie z tymi standardami (MSR 34, pkt.14) skonsolidowany śródroczny
raport finansowy jest sporządzany, jeśli ostatnie roczne sprawozdanie finansowe jednostki
gospodarczej było sprawozdaniem skonsolidowanym. A zatem w przypadku Emitenta, sporządzenie
skonsolidowanego kwartalnego raportu finansowego nie jest obowiązkowe. Aby jednak przedstawić
inwestorom pełniejszy obraz wyników spółki i wpływu na te wyniki sprawozdań finansowych spółek
zaleŜnych, w niniejszym raporcie, poza obowiązkowym kwartalnym sprawozdaniem jednostkowym
Emitenta, zostało zamieszczone dodatkowo sprawozdanie skonsolidowane. Emitent zastrzega jednak,
Ŝe niniejsze sprawozdanie skonsolidowane nie spełnia jeszcze wszystkich wymogów określonych w
MSR, które zostaną dopiero zaimplementowane w skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym.
Jednocześnie informuje, Ŝe po pełnej implementacji MSR nie przewiduje istotnych zmian w
prezentowanych wynikach Spółki za pierwszy kwartał 2006 r. w stosunku do sprawozdania
sporządzonego zgodnie z zasadami przedstawionymi powyŜej.

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

Stan na

Stan na

428

1 846

31.03.2006 31.12.2005

Zmiana w

I kw. 2006
-1 418

Zmiany stanu rezerw na przyszłe koszty wynikają z:
- utworzenia rezerwy na wiarygodnie oszacowane koszty towarów, materiałów i usług dotyczące
I kwartału 2006 roku nie zafakturowane przez dostawców (150 tys. zł)
- rozwiązania rezerwy na wiarygodnie oszacowane koszty towarów, materiałów i usług dotyczące
2005 roku poniesione w I kwartale 2006 roku ( -1.351 tys. zł)
- wykorzystanie rezerwy na premie dla pracowników za 2005 rok (-217 tys. zł)

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

Stan na

Stan na

1 663

1 442

31.03.2006 31.12.2005
401

580

Zmiana w

I kw. 2006
221

-179

Zwiększenie rezerwy na odroczony podatek dochodowy wynika z:
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- zwiększenia dodatniej róŜnicy przejściowej pomiędzy wartością bilansową i podatkową środków
trwałych (odpisy amortyzacyjne dla celów podatkowych wyŜsze od odpisów amortyzacyjnych
wykazywanych w rachunku zysków i strat) (88 tys. zł),
- powstania dodatniej róŜnicy przejściowej pomiędzy wartością bilansową i podatkową środków
trwałych w związku z ich wyceną (548 tys.zł)
- wykorzystania dodatniej róŜnicy przejściowej pomiędzy wartością bilansową i podatkową
kredytu w związku z jego spłatą. (-332 tys. zł),
- odwrócenia róŜnicy przejściowej pomiędzy wartością bilansową i podatkową zobowiązań w
wyniku wyceny zobowiązań wyraŜonych w walutach obcych na dzień 31.03.2006 r. (-6 tys.zł)
- odwrócenia róŜnicy przejściowej pomiędzy wartością bilansową i podatkową materiałów (-3
tys.zł)
- zmniejszenia dodatniej róŜnicy przejściowej pomiędzy wartością bilansową i podatkową
produkcji nie zakończonej (-74 tys. zł)

Zmniejszenie wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynika z:
- powstania ujemnych róŜnic przejściowych pomiędzy wartością bilansową i podatkową
materiałów ( 13 tys. zł)
- powstania ujemnych róŜnic przejściowych pomiędzy wartością bilansową i podatkową
zobowiązań w wyniku wyceny zobowiązań wyraŜonych w walutach obcych na dzień 31.03.2006
r. (6 tys.zł)
- zwiększenia ujemnych róŜnic przejściowych pomiędzy wartością bilansową i podatkową
naleŜności z tytułu składek do ZUS ( 28 tys. zł)
- zmniejszenia ujemnych róŜnic przejściowych pomiędzy wartością bilansową i podatkową
naleŜności w wyniku wyceny na 31.03.2006 r. ( -2 tys. zł)
- zmniejszenia ujemnych róŜnic przejściowych z tytułu odliczenia straty podatkowej za rok 2002
(-99 tys. zł)
- zmniejszenia ujemnych róŜnic przejściowych pomiędzy wartością bilansową i podatkową
rozliczeń międzyokresowych kosztów ( - 125 tys. zł).

Informacja o dokonanych odpisach aktualizacyjnych
WYSZCZEGÓLNIENIE
Aktualizacja wartości naleŜności

Stan na

Stan na

478

487

31.12.2005 31.12.2005

Zmiana w

I kw. 2006
-9

Zmiana stanu odpisów aktualizacyjnych naleŜności wynika z rozwiązania odpisu na skutek częściowej
spłaty wierzytelności (-9 tys. zł) .

Pozostałe informacje zgodnie z §91 ust.4 Rozporządzenia
1. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy
raport

Pierwszy kwartał roku w specyfice działalności Spółki charakteryzuje się niewielkimi
przychodami i niewielkim udziałem w wypracowywanym przez Spółkę zysku rocznym. Podobnie było
w roku poprzednim, gdzie przychody ze sprzedaŜy w pierwszym kwartale 2005 r. stanowiły zaledwie
18,9% przychodów rocznych. Mimo to, pierwszy kwartał roku moŜna uznać za udany, gdyŜ pokazuje,
Ŝe spółka jest coraz mniej wraŜliwa na sezonowa dekoniunkturę w poszczególnych kwartałach roku.
Wyniki pierwszego kwartału 2006 roku były znacząco lepsze od wyników pierwszego kwartału
roku poprzedniego. Przychody ze sprzedaŜy wzrosły o 16% a zysk brutto ze sprzedaŜy o 29%. Przy
wzroście kosztów ogólnych w tym okresie o 9%, Spółka uzyskała dodatnie wyniki na wszystkich
poziomach rachunku wyników - lepszych o ok. 1,8 mln zł niŜ w roku poprzednim. Wyniki pierwszego
kwartału optymistycznie pozwalają myśleć o wynikach Spółki w całym 2006 r.
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Przychody ze sprzedaŜy
Zysk brutto ze sprzedaŜy
Koszty ogólne
Zysk ze sprzedaŜy
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk operacyjny
Koszty finansowe
ZYSK BRUTTO
Podatek dochodowy
ZYSK NETTO

I kw.
2005
22 635
8 699
9 453
-754
-31
-786
148
-933
143
-1 077

I kw.
2006
26 216
11 218
10 263
955
64
1 019
190
829
103
726

Wzrost

16%
29%
9%
1 709
96
1 805
42
1 763
-40
1 803

Poza podstawową działalnością operacyjną Spółka wiele wysiłku wkłada w realizację swojej
strategii budowania nowych produktów i kreowania dla nich nowych rynków w oparciu o nowe
technologie z zakresu teleinformatyki. Efektem tych działań jest między innymi początek tworzenia
grupy kapitałowej ATM.

W I kwartale 2006 roku ATM S.A. objęła po 60% udziałów w spółkach ATM-Mobile sp. z o.o.
oraz iLogGo sp. z o.o. Udziały w spółce ATM-Mobile sp. z o.o. zostały nabyte za kwotę 750 tys. zł zaś
w iLogGo sp. z o.o. za 300 tys. zł. Ponadto ATM S.A. poprzez spółkę ATM-Mobile kontroluje spółki
mPay S.A. oraz rec-order sp. z o.o. Pełny opis aktualnej struktury grupy znajduje się w pkt.2 rozdziału
„Pozostałe informacje” niniejszego raportu.
Sprawozdania finansowe wszystkich nowopowstałych spółek będą w 2006 r. konsolidowane ze
sprawozdaniem ATM S.A. W pierwszym kwartale spółki zaleŜne obciąŜały wyniki Emitenta, ale
obciąŜenie to nie było znaczne. Zysk brutto w sprawozdaniu skonsolidowanym był zaledwie o 102 tys.
zł gorszy niŜ zysk brutto w sprawozdaniu jednostkowym ATM S.A.

Przychody ze sprzedaŜy
Zysk brutto ze sprzedaŜy
Koszty ogólne
Zysk ze sprzedaŜy
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk operacyjny
Koszty finansowe
ZYSK BRUTTO
Podatek dochodowy
ZYSK NETTO

Wyniki
jednostkowe

26 216
11 218
10 263
955
64
1 019
190
829
103
726

Wyniki
skonsolidowane

26 213
11 215
10 362
853
64
917
190
727
74
653

RóŜnica
-3
-3
99
-102
0
-102
0
-102
-29
-73

Zgodnie z przewidywaniami nowo powołane spółki nie przynoszą jeszcze przychodów. Zarząd
podtrzymuje swoje przekonanie o słuszności poczynionych inwestycji. Serwisy teleinformatyczne
powstające w ramach projektów realizowanych przez spółki zaleŜne są w fazie tzw. beta-testów i w
ciągu najbliŜszych kilku tygodni zostaną udostępnione pierwszym grupom uŜytkowników. Serwisy te
stanowią pierwsze rozwiązania ATM S.A. adresowane do masowego odbiorcy, a zarazem niektóre z
nich są unikatowymi przedsięwzięciami w skali światowej. Szczególnie obiecująco wyglądają projekty
iLogGo i mPay, dla których rozwaŜana jest moŜliwość uruchomienia ich nie tylko w Polsce, ale takŜe
w innych krajach, w szczególności w USA. Zarząd nie przewiduje przy tym znaczącego zwiększenia
kosztów marketingu oraz promocji tych rozwiązań w pierwszym etapie ich funkcjonowania, stawiając
na dobre przygotowanie merytoryczne i strategiczne produktów i wykorzystanie niekosztownych
narzędzi marketingowych jakie daje Internet.
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W ramach działalności podstawowej ATM S.A. konsekwentnie wzbogaca swoją ofertę
telekomunikacyjną prowadzoną pod marką ATMAN. W marcu 2006 spółka uruchomiła nową usługę
RAIL.Internet (Redundant Array of Independent Links) przeznaczoną dla klientów oczekujących
niezawodnej komunikacji internetowej. Usługa umoŜliwia bezprzerwowy dostęp do Internetu w
sytuacjach, gdy jakakolwiek przerwa w dostępie do Internetu naraŜa klienta na straty. Konfiguracja
usługi umoŜliwia rezygnację z koniecznością zawierania umów z wieloma operatorami w celu
zapewnienia niezawodności działania usługi. Usługa skierowana jest do instytucji finansowych,
domów maklerskich, bankowości Internetowej oraz instytucji, które muszą zagwarantować sobie i
swoim klientom ciągłość operacyjną. MoŜliwość zaoferowania takiej usługi i zagwarantowania 99,99%
dostępności łącza jest potwierdzeniem wysokich kompetencji ATM S.A. opartych na rozbudowanym
zapleczu technicznym.
W tym samym miesiącu ATM S.A zrealizował wspólnie z InfoGiełdą S.A. pierwszą w historii
GPW transmisję na Ŝywo z NWZ z moŜliwością zdalnego głosowania przez Internet (poprzez
pełnomocników) za pomocą systemu Proxy Voting OnLine (PVoL). Udziałowcom, korzystającym
regularnie z Internetu, którzy posiadają prawa głosu w wielu spółkach giełdowych, rozwiązanie to daje
moŜliwość zdalnego udziału oraz wykonywania prawa głosu w zgromadzeniach, których terminy się
pokrywają. Jest to prestiŜowe zdarzenie stanowiące znakomitą referencję, odnośnie potencjału
technologicznego ATM S.A. oraz sprawności organizacyjnej zwaŜywszy na niewielki okres czasu od
powzięcia decyzji o realizacji przedsięwzięcia do jego zrealizowania.

Innym waŜnym wydarzeniem było otrzymanie „Złotej Anteny” Świata Telekomunikacji w
kategorii rozwiązanie stacjonarne dla biznesu wydawnictwa Migut Media. Otrzymał ją produkt ATM
Indoor TV. Zaledwie miesiąc później, w kwietniu, Dział Platform Medianych ATM podpisał umowę z
Neckermann Polska Biuro PodróŜy Sp. z o.o. na wdroŜenie ATM IndoorTV w sieci biura. Trzyletni
kontrakt wart ok. 400 000 zł obejmuje wdroŜenie sieci ekranów plazmowych, w przyszłości nawet w
300 lokalizacjach na terenie Polski.

Kolejnym wyrazem uznania dla osiągnięć ATM S.A. było przyznanie spółce pierwszego miejsca
w marcowym rankingu Gazety PARKIET "Perły Polskiej Giełdy" w kategorii: „Nowe Technologie”. W
sektorze TMT konkurencja była duŜa, jednak firma zdystansowała takich rywali jak TVN, Assecco
Poland, Comarch czy Prokom Software.
Jednym z ciekawszych projektów zrealizowanych przez ATM S.A. w Q1 2006 jest
zaprojektowanie, budowa, instalacja i uruchomienie sieci komputerowej w nowym budynku MSZ. Na
potrzeby modernizacji sieci LAN w nowym budynku MSZ, ATM S.A. dostarczył urządzenia aktywne
firmy Cisco oraz zintegrował je z juŜ istniejącym szkieletem sieci LAN. Ponadto spółka dostarczyła
urządzenia do bezawaryjnego zasilania sieci Ministerstwa.

2. Opis czynników i zdarzeń o nietypowym charakterze mającym znaczny wpływ
na osiągnięte wyniki finansowe

W pierwszym kwartale 2006 r. nie wystąpiły czynniki ani zdarzenia o nietypowym charakterze,
które miałyby znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

3. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działań Emitenta w
prezentowanym okresie

Zgodnie z oczekiwaniami Zarządu, wielkość przychodów ze sprzedaŜy była w rozpatrywanym
kwartale niŜsza niŜ w pozostałych kwartałach roku. Średnio na przestrzeni ostatnich 5 lat, przychody
pierwszego kwartału stanowiły 19.6% przychodów rocznych (w minionym roku 18,9%). Jest to
normalne zjawisko wynikające ze specyfiki branŜy, w której działa Emitent.

4. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłuŜnych i kapitałowych papierów
wartościowych

W rozpatrywanym kwartale Emitent nie przeprowadzał emisji, wykupu, ani nie dokonywał spłaty
dłuŜnych ani kapitałowych papierów wartościowych.
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5. Informacja dotycząca wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy

W rozpatrywanym okresie Emitent nie dokonywał wypłaty dywidendy. Zgodnie z informacją
zawartą w raporcie kwartalnym za czwarty kwartał 2005 roku, Zarząd przewiduje rekomendowanie
Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę niewielkiej dywidendy z tytułu podziału zysku za rok 2005 w
wysokości ok. 3 mln zł (1 zł na akcję). Zbyt duŜa dywidenda - zdaniem Zarządu - nie leŜy w interesie
akcjonariuszy ze względu na konieczność zrealizowania przez Spółkę perspektywicznych i wysoko
rentownych inwestycji w zakresie dalszej rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej spółki oraz
wytworzenia nowych produktów (platform sprzętowo-programistycznych) pozwalających na
świadczenie innowacyjnych usług na nowo kreowanych rynkach.

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

Po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nie miały miejsca
zdarzenia, nie ujęte w tym sprawozdaniu, mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki
finansowe Emitenta.

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

Pozycje pozabilansowe przedstawione w rozdziale 5. Skróconego sprawozdania finansowego
wykazują niŜej omówione zmiany w zobowiązaniach warunkowych w stosunku do 31.12.2005 r.:
1. Zmniejszenie pozycji „zobowiązania warunkowe na rzecz pozostałych jednostek z tytułu
gwarancji i poręczeń” o 589 tys. zł, które wynika z:
• wygaśnięcia terminu gwarancji bankowych (przetargowych i dobrego wykonania) na
kwotę –793 tys. zł,
• ustanowienia zabezpieczeń przetargów oraz zawartych kontraktów w postaci
gwarancji bankowych na kwotę 204 tys. zł
2. Zmniejszenie pozycji „zobowiązania warunkowe na rzecz pozostałych jednostek z tytułu
zabezpieczeń hipotecznych” o 23 550 tys.zł, które wynika z:
• spłaty kredytów w BRE Banku,
• rezygnacji Banku Millennium S.A. z zabezpieczenia hipotecznego kredytu stand-by.
NaleŜności warunkowe od końca 2005 roku nie uległy zmianie.
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Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego za I kwartał 2006 r.
(zgodnie z §87 ust.1 Rozporządzenia)
Prezentowane sprawozdanie finansowe ATM S.A. za I kwartał roku obrotowego 2006 zostało
sporządzone zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity
– Dz.U. z 2002 r. nr 76 poz 694.) oraz Krajowymi Standardami Rachunkowości: nr 1 „Rachunek
przepływów pienięŜnych” i nr 2 „Podatek dochodowy”.

Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu są takie same, jak zasady przyjęte przy
sporządzaniu ostatniego rocznego sprawozdania finansowego i danych porównywalnych objętych tym
sprawozdaniem. W szczególności nie nastąpiły zmiany w stosowanych zasadach (polityce)
rachunkowości oraz nie uległy zmianie zasady ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru
wyniku finansowego z wyjątkiem ustalania wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i
prawnych. W raporcie tym rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne zostały
zaprezentowane zgodnie z wyceną według wartości godziwej.

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

Stan na

Stan na

428

1 846

31.03.2006 31.12.2005

Zmiana w

I kw. 2006
-1 418

Zmiany stanu rezerw na przyszłe koszty wynikają z:
- utworzenia rezerwy na wiarygodnie oszacowane koszty towarów, materiałów i usług dotyczące
I kwartału 2006 roku nie zafakturowane przez dostawców (150 tys. zł)
- rozwiązania rezerwy na wiarygodnie oszacowane koszty towarów, materiałów i usług dotyczące
2005 roku poniesione w I kwartale 2006 roku ( -1.351 tys. zł)
- wykorzystanie rezerwy na premie dla pracowników za 2005 rok (-217 tys. zł)

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

Stan na

Stan na

1 663

1 442

401

580

31.03.2006 31.12.2005

Zmiana w

I kw. 2006
221

-179

Zwiększenie rezerwy na odroczony podatek dochodowy wynika z:
- zwiększenia dodatniej róŜnicy przejściowej pomiędzy wartością bilansową i podatkową środków
trwałych (odpisy amortyzacyjne dla celów podatkowych wyŜsze od odpisów amortyzacyjnych
wykazywanych w rachunku zysków i strat) (88 tys. zł),
- powstania dodatniej róŜnicy przejściowej pomiędzy wartością bilansową i podatkową środków
trwałych w związku z ich wyceną (548 tys.zł)
- wykorzystania dodatniej róŜnicy przejściowej pomiędzy wartością bilansową i podatkową
kredytu w związku z jego spłatą. (-332 tys. zł),
- odwrócenia róŜnicy przejściowej pomiędzy wartością bilansową i podatkową zobowiązań w
wyniku wyceny zobowiązań wyraŜonych w walutach obcych na dzień 31.03.2006 r. (-6 tys.zł)
- odwrócenia róŜnicy przejściowej pomiędzy wartością bilansową i podatkową materiałów (-3
tys.zł)
- zmniejszenia dodatniej róŜnicy przejściowej pomiędzy wartością bilansową i podatkową
produkcji nie zakończonej (-74 tys. zł)
Zmniejszenie wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynika z:
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- powstania ujemnych róŜnic przejściowych pomiędzy wartością bilansową i podatkową
materiałów ( 13 tys. zł)
- powstania ujemnych róŜnic przejściowych pomiędzy wartością bilansową i podatkową
zobowiązań w wyniku wyceny zobowiązań wyraŜonych w walutach obcych na dzień 31.03.2006
r. (6 tys.zł)
- zwiększenia ujemnych róŜnic przejściowych pomiędzy wartością bilansową i podatkową
naleŜności z tytułu składek do ZUS ( 28 tys. zł)
- zmniejszenia ujemnych róŜnic przejściowych pomiędzy wartością bilansową i podatkową
naleŜności w wyniku wyceny na 31.03.2006 r. ( -2 tys. zł)
- zmniejszenia ujemnych róŜnic przejściowych z tytułu odliczenia straty podatkowej za rok 2002
(-99 tys. zł)
- zmniejszenia ujemnych róŜnic przejściowych pomiędzy wartością bilansową i podatkową
rozliczeń międzyokresowych kosztów ( - 125 tys. zł).

Informacja o dokonanych odpisach aktualizacyjnych
WYSZCZEGÓLNIENIE
Aktualizacja wartości naleŜności

Stan na

Stan na

478

487

31.12.2005 31.12.2005

Zmiana w

I kw. 2006
-9

Zmiana stanu odpisów aktualizacyjnych naleŜności wynika z rozwiązania odpisu na skutek częściowej
spłaty wierzytelności (-9 tys. zł) .
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Pozostałe informacje zgodnie z §91 ust.6 Rozporządzenia
1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego
sprawozdania finansowego (stan na koniec I kwartału 2006)
WYBRANE DANE FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto
IV. Zysk (strata) netto
V. Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej
VI. Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej
VII. Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej
VIII. Przepływy pienięŜne netto, razem
IX. Aktywa razem
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
XI. Zobowiązania długoterminowe
XII. Zobowiązania krótkoterminowe
XIII. Kapitał własny
XIV. Kapitał zakładowy
XV. Liczba akcji
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

w tys. zł

26 213
917
727
653
-6 840
30 908
-14 186
9 882
99 252
19 843
3 920
13 352
79 410
24 526
3 227 040
0.2
0.2
24.61
24.61
0

w tys. EUR

6 816
238
189

170
-1 778
8 037
-3 689

2 570
25 219
5 042
996
3 393
20 177
6 232
3 227 040
0
0
6.25
6.25
0

2. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek
podlegających konsolidacji

Do grupy kapitałowej Emitenta do końca 2005 roku naleŜała tylko ATM Elektronika Spółka z
o.o., w której ATM S.A. posiada 100% udziałów. Emitent nie sporządzał wtedy sprawozdania
skonsolidowanego, jako Ŝe spółka zaleŜna nie prowadziła i nadal nie prowadzi Ŝadnej działalności
gospodarczej.
W pierwszym kwartale 2006 r. ATM S.A. objęła udziały lub akcje następujących spółek:

- w spółce ATM-Mobile Sp. z o.o.: 1500 udziałów o łącznej wartości 750 tys. zł, co stanowi 60%
kapitału zakładowego i daje 60% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki,

- w spółce iLogGo Sp. z o.o.: 300 udziałów o łącznej wartości 300 tys. zł, co stanowi 60%
kapitału zakładowego i daje 60% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki,

- w spółce mPay S.A.: 1 akcję o wartości 500 zł, co stanowi 0.05% kapitału zakładowego i daje
0.05% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (pozostałe akcje objęła ATM-Mobile Sp. z o.o.),

- w spółce rec-order Sp. z o.o.: 1 udział o wartości 100 zł, co stanowi 0.125% kapitału
zakładowego i daje 0.125% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki (pozostałe udziały objęła
ATM-Mobile Sp. z o.o.).
Schemat grupy kapitałowej ATM S.A. przedstawia poniŜszy rysunek:
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Sprawozdania spółek ATM-Mobile sp. z o.o., mPay S.A., rec-order sp. z o.o. i iLogGo sp. z o.o.
podlegają konsolidacji ze sprawozdaniem ATM S.A. za 2006 r. Konsolidacji w sprawozdaniu nie
podlega ATM-Elektronika sp. z o.o. nie prowadząca Ŝadnej działalności gospodarczej. Zarząd ATM
S.A. zamierza jednak wznowić (pod zmienioną nazwą) działalność tej spółki przed końcem
pierwszego półrocza. W takim przypadku zostanie ona takŜe włączona do konsolidacji sprawozdania
ATM S.A. za 2006 r.

3. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w
wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaŜy jednostek
grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i
zaniechania działalności

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie miały miejsce istotne zmiany w strukturze
spółki macierzystej Emitenta, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub
sprzedaŜy jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i
zaniechania działalności.
Spółki zaleŜne od Emitenta, zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt. 2 powyŜej, prowadzą
samodzielną działalność. W strukturze Emitenta utworzone zostały zespoły sterujące, które
współpracują ze spółkami zaleŜnymi w zakresie rozwijania nowych usług, koordynacji współpracy
pomiędzy spółkami zaleŜnymi a Emitentem oraz nadzoru nad prawidłowością rozwoju ich biznesu.

4. Stanowisko Zarządu odnośnie do moŜliwości zrealizowania wcześniej
publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników
zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników
prognozowanych

Spółka nie przekazywała do wiadomości publicznej prognoz na 2006 r. Zarząd oświadcza
jednak, Ŝe rozwój Spółki przebiega pomyślnie, zgodnie z przewidywaniami i planami rozwoju na
najbliŜsze lata.

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

Zestawienie danych o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby akcji na
walnym zgromadzeniu Emitenta zawiera poniŜsza tabela:
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Liczba
posiadanych
akcji

Udział w
kapitale
zakładowym

Liczba
głosów na
WZ

Udział w
ogólnej liczbie
głosów

Tadeusz Czichon

687 300

21.30%

687 300

21.30%

Roman Szwed

423 136

13.11%

423 136

13.11%

POLSAT PTE

262 850

8.15%

262 850

8.15%

Piotr Puteczny

208 000

6.45%

208 000

6.45%

Generali OFE

200 000

6.20%

200 000

6.20%

Imię i nazwisko lub
nazwa firmy

PowyŜsze dane uwzględniają stan posiadania akcji na dzień 15.05.2006 r. Dane dotyczące Generali
OFE odnoszą się do liczby akcji podanej w świadectwie depozytowym uprawniającym do uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 21.06.2005 r., natomiast dane dotyczące POLSAT OFE
odnoszą się do liczby akcji podanej w zawiadomieniu z dnia 17.11.2005 r. Spółka nie posiada
informacji o ewentualnej zmianie stanu posiadania akcji przez tych Akcjonariuszy po dniu otrzymania
tych zawiadomień.
Zarząd Spółki nie otrzymał takŜe innych zawiadomień o przekroczeniu progu 5% przez akcjonariuszy
nabywających akcje w obrocie giełdowym.
W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego nastąpiły następujące zmiany w
strukturze własności znacznych pakietów akcji:

Imię i nazwisko lub nazwa
firmy
Tadeusz Czichon

Liczba akcji
według
poprzedniego
raportu
kwartalnego

Liczba akcji
według aktualnego
raportu
kwartalnego

Zmiana w liczbie
akcji i liczbie
głosów

473 136

687 300

423 136

900

686 400

Roman Szwed
Piotr Puteczny

241 106

-50 000

208 000

-33 106

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

Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące
Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego przedstawia poniŜsza tabela:

Imię i nazwisko
Roman Szwed

Tadeusz Czichon

Tomasz Tuchołka

Funkcja w Spółce
Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes RN

Liczba akcji
według
poprzedniego
raportu
kwartalnego
473 136

686 400
13 773

Liczba akcji
Zmiana w
według
aktualnego
liczbie akcji i
liczbie głosów
raportu
kwartalnego
423 136

-50 000

2 273

- 11 500

687 300

Nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania opcji do akcji Emitenta.
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7. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla
postępowania arbitraŜowego lub organem administracji publicznej

Przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitraŜowego lub organem administracji
publicznej nie toczą się Ŝadne postępowania dotyczące zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub
jednostki od niego zaleŜnej, którego wartość stanowiłaby co najmniej 10 % kapitałów własnych
Emitenta.

8. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zaleŜną jednej lub
wielu transakcji z podmiotami powiązanymi

W okresie objętym raportem nie zostały zawarte przez Emitenta ani przez jednostkę od niego
zaleŜną transakcje z podmiotami powiązanymi, których łączna wartość przekroczyłaby wyraŜoną w
złotych równowartość kwoty 500 000 EURO.

9. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zaleŜną
poręczeń kredytu lub poŜyczki lub udzieleniu gwarancji

W okresie objętym raportem nie były udzielane przez Emitenta lub przez jednostkę od niego
zaleŜną poręczenia kredytu lub poŜyczki i nie była udzielona gwarancja Ŝadnemu podmiotowi o
łącznej wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Emitenta.

10. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji
kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz
informacje, które są istotne dla oceny moŜliwości realizacji zobowiązań przez
Emitenta

W I kwartale 2006 r. wpłynęła do Spółki kwota 40.5 mln zł (netto) z tytułu sprzedaŜy firmie
leasingowej Centrum Telekomunikacyjnego. Po spłaceniu pozostałej części kredytu inwestycyjnego
zaciągniętego na budowę Centrum oraz opłaceniu wszystkich opłat związanych z umową leasingu
zwrotnego, w Spółce pozostało ponad 26.5 mln zł. Środki te pozwolą na dalszy intensywny rozwój
Spółki, w szczególności poprzez dalszą rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej oraz poprzez
tworzenie nowych spółek, mających na celu wykreowanie rynków na nowe usługi z pogranicza
telekomunikacji i informatyki i zajęcie na tych rynkach znaczącej pozycji.

11. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte
przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

W perspektywie najbliŜszego roku na wyniki Spółki będzie miała istotny wpływ stabilna sytuacja
polityczna i gospodarcza w kraju. Na rynku przygotowywane są liczne przetargi związane z budową
rozległych instalacji teleinformatycznych oraz świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w których
Spółka moŜe aktywnie uczestniczyć. Sprawność w rozstrzyganiu tych przetargów i termin rozpoczęcia
ich realizacji będą miały istotny wpływ na wielkość osiąganych przez Emitenta przychodów.
Drugim elementem istotnym dla wyników Emitenta będzie sprawność w zagospodarowaniu i
wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej, przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięć
gospodarczych w Polsce. Będzie ona miała duŜy wpływ na moŜliwość realizacji duŜych przedsięwzięć
inwestycyjnych przez krajowe firmy, jednostki naukowe oraz jednostki administracji centralnej i
lokalnej, dla których Emitent moŜe przygotować atrakcyjną ofertę. Środki te mogą być takŜe
wykorzystane przez Spółkę na dofinansowanie własnych inwestycji w budowę i rozbudowę
infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dofinansowanie prowadzonych prac badawczo-wdroŜeniowych,
przekładając się na pomniejszenie kosztów ponoszonych z tego tytułu przez Emitenta.
W pierwszym kwartale 2006 obserwowaliśmy poŜądane zjawiska w procesie wymiany
technologii u operatorów telekomunikacji mobilnej. Rozwijane są technologie wspomagające związane
z upowszechnianiem się usług wykorzystujących technologię transmisyjna UMTS. Opóźnione o wiele
lat wdroŜenie nowej technologii szerokopasmowej transmisji mobilnej zaczyna być faktem. Spółka jest
dostawcą wielu rozwiązań z tego zakresu, co znacząco polepsza perspektywy na zwiększoną
sprzedaŜ do operatorów telefonii mobilnej.
DuŜy wpływ na przyszłe wyniki Spółki będzie miała takŜe trafność podejmowanych decyzji o
wprowadzaniu na rynek nowych rozwiązań i produktów, często o całkowicie nowatorskim a nawet
rewolucyjnym charakterze. Pozytywne ich przyjęcie przez rynek i/lub partnerów branŜowych moŜe
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spowodować ponadprzeciętny wzrost zysków Spółki. Dobrym przykładem są płatności mobilne, czyli
moŜliwość wygodnego i bezpiecznego płacenia przy wykorzystaniu telefonu komórkowego. W
przypadku pełnego powodzenia projektu realizowanego przez spółkę zaleŜną mPay S.A.,
proponowany sposób płatności moŜe stać się nawet standardem światowym ze wszystkimi
pozytywnymi konsekwencjami wypływającymi z tego faktu.
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