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DANE PODSTAWOWE SKONSOLIDOWANEGO
RAPORTU KWARTALNEGO
Niniejszy skonsolidowany raport kwartalny obejmuje informacje przygotowane zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87
ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku i obejmuje skonsolidowane
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM S.A. sporządzone według Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską.
Data przekazania raportu: 14 maja 2007 r.

Dane podstawowe Emitenta:

Pełna nazwa Emitenta: ATM S.A.
Skrócona nazwa Emitenta: ATM
Sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie: informatyka
Kod pocztowy: 04-186
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Grochowska
Numer: 21a
Telefon: (22) 51 56 660
Fax: (22) 51 56 600
e-mail: inwestor@atm.com.pl
www: www.atm.com.pl
NIP: 113-00-5-989
Regon: 012677986

Podmiot uprawniony do badania: BDO Numerica Sp. z o.o.
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SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE
FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ATM S.A.
ZA I KWARTAŁ 2007 ROKU
1. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Za okres
01/0131/03/2007

Za okres
01/0131/03/2007

Za okres
01/0131/03/2006

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaŜy
Koszt własny sprzedaŜy
Zysk (strata) brutto na sprzedaŜy

38 732
30 560
8 172

26 213
17 897
8 316

Pozostałe przychody operacyjne
Koszty sprzedaŜy
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe koszty operacyjne
Koszty restrukturyzacji
Zysk (strata) na działalności operacyjnej

85
411
10 140
139
-2 433

81
188
7 847
19
343

61
492

347
111

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

-2 864

580

Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

-828
-2 036

-71
650

-

-

-2 036

650

-1 927

683

-109

-33

Z działalności kontynuowanej:
Zwykły
Rozwodniony

-0,56
-0,56

0,21
0,21

Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:
Zwykły
Rozwodniony

-0,56
-0,56

0,21
0,21

Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych
metodą praw własności
Przychody finansowe
Koszty finansowe

Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom
Grupy
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom
mniejszości

Za okres
01/0131/03/2006

Zysk (strata) na jedną akcję
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2. SKONSOLIDOWANY BILANS – AKTYWA

Aktywa trwałe
Wartość firmy
Wartości niematerialne
Rzeczowe aktywa trwałe
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowanych metodą praw
własności
Pozostałe aktywa finansowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Pozostałe aktyw trwałe
Aktywa obrotowe
Zapasy
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŜności
NaleŜności z tytułu podatku dochodowego
Inne aktywa obrotowe
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty
Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia
Aktywa razem

Koniec
okresu
31/03/2007

Koniec
okresu
31/12/2006

10 996
10 915
52 237

10 548
7 299
46 826

36
80
1055
724
76 044

80
514
729
65 996

6 345
7 004
43 857
1 723
13 755
72 683

5 446
90 224
283
9 515
105 468

-

-

148 727

171 464
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3. SKONSOLIDOWANY BILANS – PASYWA
Koniec
okresu
31/03/2007

Koniec
okresu
31/12/2006

Kapitał własny
Kapitał akcyjny
Kapitał zapasowy ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości nominalnej
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
Udziały (akcje) własne
Kapitały rezerwowe
Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających i róŜnice kursowe
z konsolidacji
Zyski zatrzymane
Razem kapitał własny przypadający akcjonariuszom Grupy

25 093
12 242
23 362

24 572
4 558
23 362

40 439
101 136

42 311
94 803

Udział mniejszości
Razem kapitały własne

4 979
106 116

2 663
97 466

4
7

-

1 714
7 170
8 895

1 267
6 845
8 112

6 754
1 144
6 033
17 629
2 176
33 736

6 512
35
6 022
50 691
2 626
65 886

-

-

148 727

171 464

Zobowiązania długoterminowe
Długoterminowe poŜyczki i kredyty
Rezerwa na podatek odroczony
Rezerwy na zobowiązania
Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania
Pozostałe zobowiązania finansowe
Zobowiązania krótkoterminowe
PoŜyczki i kredyty bankowe
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
Pozostałe zobowiązania finansowe
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi klasyfikowanymi
jako przeznaczone do zbycia
Pasywa razem
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4. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

Stan na 1 stycznia 2007 roku
Zwiększenia:
Emisja akcji nowej serii
Zmiana struktury Grupy kapitałowej

Kapitał
podstawowy

NadwyŜka ze
sprzedaŜy
akcji powyŜej
ich wartości
nominalnej

Kapitał
rezerwowy

24 572

4 558

23 362

521

7 684

Zmniejszenia:
Wynik bieŜącego okresu

Zyski
zatrzymane

Razem kapitał
własny
przypadający
akcjonariuszom
Grupy

Udział
mniejszości

Razem kapitał
własny

42 374

94 866

2 679

97 545

(9)

8 205
(9)

2 409

8 205
2 401

1 927

1 927

109

2 036

Stan na 31 marca 2007 roku

25 093

12 242

23 362

40 438

101 135

4 979

106 115

Stan na 1 stycznia 2006 roku

24 064

4 558

11 050

33 348

73 020

-

73 020

-

-

-

683
-

683
-

(33)
606

650
606

24 064

4 558

11 050

34 031

73 703

573

74 276

Zwiększenia:
Wynik bieŜącego okresu
Zmiana struktury Grupy kapitałowej
Stan na 31 marca 2006 roku
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5. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW
PIENIĘśNYCH

Działalność operacyjna
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Korekty o pozycje:
Amortyzacja
RóŜnice kursowe
Odsetki otrzymane
Odsetki zapłacone
Dywidendy otrzymane
(Zyski) straty z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu naleŜności
Zmiana stanu zobowiązań i rezerw
Zmiana stanu innych aktywów
Podatek dochodowy zapłacony
Działalność inwestycyjna
Wydatki na zakup rzeczowych aktywów trwałych
Wydatki na zakup aktywów finansowych
Przychody ze sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych
Przychody ze sprzedaŜy aktywów finansowych
Odsetki uzyskane
Dywidendy otrzymane
RóŜnice kursowe
Działalność finansowa
Wpływy netto z emisji akcji
Otrzymane dotacje
Wpływy z kredytów i poŜyczek
Spłata kredytów i poŜyczek
Wydatki z tytułu umorzenia kapitału podstawowego
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Dywidendy wypłacone
Odsetki zapłacone
Inne wypłaty z zysku
RóŜnice kursowe
Zmiana stanu środków pienięŜnych
Środki pienięŜne na początek okresu
Środki pienięŜne na koniec okresu

Koniec okresu
31/03/2007

Koniec okresu
31/03/2006

(2 864)
(6 070)
2 028
86
275
30
(908)
28 701
(26 226)
(4 686)
(5 370)
(8 932)

579
(7 435)
1 352
(160)
430
(49)
(390)
10 826
(14 726)
(1 872)
(2 846)
(6 856)

(6 807)
(7 039)
18 098
27
4 279

(1 365)
(18 155)
50 335
95
(2)
30 908

8151
735
1 054
(765)
(275)
8 900

510
(13 683)
(501)
(525)
13
(14 186)

4 247
9 508
13 755

9 866
1 846
11 712
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INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
1. INFORMACJE PODSTAWOWE

ATM S.A. jako podmiot dominujący Grupy Kapitałowej ATM S.A. prowadzi przedsiębiorstwo w formie spółki
akcyjnej. Spółka rozpoczęła działalność w 1993 roku jako ATM Sp. z o.o. W dniu 10 lipca 1997 roku ATM
Sp. z o.o. została przekształcona w spółkę akcyjną zgodnie z aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii
Notarialnej w Raszynie w dniu 16 maja 1997 roku (Rep. Nr 3243/97).
Siedziba Spółki mieści się w Warszawie, przy ul. Grochowskiej 21a. Organem rejestrowym Spółki jest Sąd
Rejonowy Śródmieścia Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka jest
zarejestrowana pod numerem KRS 0000034947.

ATM S.A. jest podmiotem notowanym na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Działalność
podstawowa Grupy, według klasyfikacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie mieści się w sektorze
„Informatyka”.

2. PODSTAWA SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ORAZ ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2007 roku zostało
sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa w formie skróconej.

Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego sprawozdania
finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego Grupy
za 2006 rok zgodnego z poniŜszymi zasadami rachunkowości.

ISTOTNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Rokiem obrotowym Spółki Dominującej oraz spółek wchodzących w skład grupy jest rok kalendarzowy.

Dane finansowe w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych wykazane zostały w tysiącach złotych,
chyba Ŝe w konkretnych sytuacjach podane zostały z większą dokładnością. Walutą funkcjonalną jak
i sprawozdawczą Grupy jest Złoty Polski (PLN).

Skonsolidowane sprawozdania finansowe zostały sporządzone przy załoŜeniu kontynuacji działalności w dającej
się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych nie istnieją
Ŝadne okoliczności wskazujące na zagroŜenie kontynuacji działalności gospodarczej przez Grupę.

A) Szacunki Zarządu

Sporządzając niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Zarząd jednostki dominującej wykorzystuje
szacunki, oparte na pewnych załoŜeniach i osądach. Szacunki te mają wpływ na przyjęte zasady oraz
prezentowane wartości aktywów, zobowiązań oraz przychodów i kosztów.

Szacunki oraz związane z nimi załoŜenia leŜące u ich podstaw opierają się na doświadczeniu historycznym oraz
analizie róŜnorodnych czynników, które są uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki
stanowią podstawę profesjonalnego osądu co do wartości poszczególnych pozycji których dotyczą.

W niektórych, istotnych kwestiach Zarząd jednostki dominującej opiera się na opiniach niezaleŜnych ekspertów.
W związku z charakterem oszacowań i przyjętych załoŜeń dotyczących przyszłości, uzyskane w ten sposób
oszacowania księgowe z definicji mogą nie pokrywać się z faktycznymi rezultatami. Szacunki oraz załoŜenia
w nich przyjęte podlegają bieŜącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest rozpoznawana w okresie
w którym zostały one zmienione, jeśli dotyczą wyłącznie tego okresu, lub takŜe w okresach kolejnych.
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Oszacowania i załoŜenia, które niosą ze sobą znaczące ryzyko obejmują:
a)

rezerwy na świadczenia pracownicze

W zakresie świadczeń pracowniczych, Grupa nie jest stroną Ŝadnych porozumień płacowych ani
zbiorowych układów pracy. Grupa nie posiada takŜe programów emerytalnych zarządzanych bezpośrednio
przez Spółkę lub przez fundusze zewnętrzne. Koszty świadczeń pracowniczych obejmują wynagrodzenia
płatne zgodnie z warunkami zawartych umów o pracę z poszczególnymi pracownikami oraz koszty
świadczeń emerytalnych (odprawa emerytalna) wypłacone pracownikom zgodnie z przepisami prawa
pracy, po okresie zatrudnienia. Zobowiązania z tytułu krótkoterminowych świadczeń pracowniczych
wyceniane są na zasadach ogólnych. Świadczenia długoterminowe szacowane są na podstawie metod
aktuarialnych. Ze względu na niematerialny charakter tych rezerw, w oparciu o zasadę istotności zawartą
w Ramach Konceptualnych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, rezerwy na
świadczenia długoterminowe po okresie zatrudnienia nie zostały ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym.

b)

oszacowanie związane z przeprowadzeniem dorocznego testu na utratę wartości firmy

c)

kontrakty długoterminowe

d)

Grupa przeprowadza na koniec kaŜdego roku obrotowego test na utratę wartości firmy, zgodnie z polityką
rachunkowości. W celu przeprowadzenie testu pod kątem moŜliwej utraty wartości, wartość firmy
alokowana jest do ośrodków wypracowujących środki pienięŜne. Wartość odzyskiwalną ustala na
podstawie wyliczeń wartości uŜytkowej. Wyliczenia te wymagają wykorzystania szacunków odnośnie
projekcji przepływów pienięŜnych w kolejnym roku obrotowym oraz przewidywanego rozwoju rynku
w Polsce w latach późniejszych. Z uwagi na duŜą zmienność koniunktury w branŜy IT, w której działa
Grupa, moŜe nastąpić sytuacja, w której rzeczywiste przepływy mogą się róŜnić od tych prognozowanych
przez Grupę.

Grupa dokonuje ustalenia stopnia zaawansowania kontraktów długoterminowych przez ustalenie proporcji
dotychczas poniesionych kosztów danego projektu do całkowitych szacowanych kosztów projektów. Z
uwagi na charakter prowadzonych projektów, a takŜe moŜliwość pojawienia się nie przewidywanych
wcześniej trudności związanych z realizacją projektu, moŜe się okazać, iŜ rzeczywiste całkowite koszty
realizacji projektu będą róŜniły się dokonywanych szacunków. Zmiana szacunków całkowitych kosztów
realizacji projektów moŜe spowodować, iŜ ustalony na dzień bilansowy stopień zaawansowania projektu,
a tym samym rozpoznany przychód, powinien być ustalony w innej wartości.

Pozostałe

Oprócz wyŜej wymienionych Grupa dokonuje okresowego (przynajmniej raz do roku na dzień bilansowy)
oszacowania prawidłowości ustalenia okresów uŜytkowania poszczególnych składników majątku trwałego,
ewentualnej wartości rezydualnej poszczególnych obiektów, jak równieŜ odpisów aktualizujących
dotyczących naleŜności oraz zapasów. Szacunki te oparte są gównie na doświadczeniu historycznym oraz
analizie róŜnorodnych czynników wpływających na wykorzystanie posiadanego majątku oraz moŜliwości
skonsumowania korzyści ekonomicznych w nim zawartych.

B) Zasady rachunkowości
Konsolidacja – jednostki zaleŜne

Jednostki zaleŜne to wszelkie jednostki (w tym jednostki specjalnego przeznaczenia), w odniesieniu do których
Grupa ma zdolność kierowania ich polityką finansową i operacyjną, co zwykle towarzyszy posiadaniu
większości ogólnej liczby głosów w organach stanowiących. Przy dokonywaniu oceny, czy Grupa kontroluje
daną jednostkę uwzględnia się istnienie i wpływ potencjalnych praw głosu, które w danej chwili moŜna
zrealizować lub zamienić.

Przejęcie jednostek zaleŜnych przez Grupę rozlicza się metodą nabycia. Koszt przejęcia ustala się jako wartość
godziwą przekazanych aktywów, wyemitowanych instrumentów kapitałowych oraz zobowiązań zaciągniętych
lub przejętych na dzień wymiany, powiększoną o koszty bezpośrednio związane z przejęciem. MoŜliwe do
zidentyfikowania aktywa nabyte oraz zobowiązania i zobowiązania warunkowe przejęte w ramach połączenia
jednostek gospodarczych wycenia się początkowo według ich wartości godziwej na dzień przejęcia, niezaleŜnie
od wielkości ewentualnych udziałów mniejszości. NadwyŜkę kosztu przejęcia nad wartością godziwą udziału
Grupy w moŜliwych do zidentyfikowania przejętych aktywach netto ujmuje się jako wartość firmy. Wartość
firmy nie podlega amortyzacji, ale jest poddawana corocznie testowi na utratę wartości.
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JeŜeli koszt przejęcia jest niŜszy od wartości godziwej aktywów netto przejętej jednostki zaleŜnej, róŜnicę
ujmuje się bezpośrednio w rachunku zysków i strat.

Jednostki zaleŜne podlegają pełnej konsolidacji od dnia przejęcia nad nimi kontroli. Transakcje, rozrachunki
i nie zrealizowane zyski na transakcjach pomiędzy Spółkami Grupy są eliminowane. Nie zrealizowane straty
równieŜ podlegają eliminacji, chyba Ŝe transakcja dostarcza dowodów na utratę wartości przez przekazany
składnik aktywów.
Zwiększenie udziału w spółce zaleŜnej, mające miejsce po objęciu kontroli przez podmiot dominujący,
rozliczane jest poprzez kapitał własny.

Odpisy z tytułu utraty wartości firmy ujmowane są w rachunku zysków i strat w pozycji pozostałych kosztów
operacyjnych i nie podlegają odwróceniu.

Konsolidacja – jednostki stowarzyszone

Jednostki stowarzyszone to wszelkie jednostki, na które Grupa wywiera znaczący wpływ, lecz których nie
kontroluje, co zwykle towarzyszy posiadaniu od 20 do 50 % ogólnej liczby głosów w organach stanowiących.
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych rozlicza się metodą praw własności i ujmuje początkowo według
kosztu. Inwestycja w jednostkach stowarzyszonych obejmuje określoną w dniu nabycia wartość firmy.

Nie zrealizowane zyski na transakcjach pomiędzy Grupą, a jej jednostkami stowarzyszonymi eliminuje się
proporcjonalnie do udziału Grupy w jednostkach stowarzyszonych. Nie zrealizowane straty równieŜ są
eliminowane, chyba Ŝe transakcja dostarcza dowodów na wystąpienie utraty wartości przekazywanego składnika
aktywów.

Wartości niematerialne

Wartości niematerialne obejmują aktywa Grupy, które nie posiadają postaci fizycznej, są identyfikowalne oraz
które moŜna wiarygodnie wycenić i które w przyszłości spowodują wpływ korzyści ekonomicznych do
jednostki.
Wartości niematerialne ujmowane są pierwotnie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia.

Wartości niematerialne powstałe na skutek prowadzenia prac rozwojowych, ujmowane są w bilansie po
spełnieniu następujących warunków:

• z technicznego punktu widzenia istnieje moŜliwość ukończenia składnika wartości niematerialnych, tak
aby nadawał się do sprzedaŜy lub uŜytkowania,
• istnieje moŜliwość udowodnienia zamiaru ukończenia składnika oraz jej uŜytkowania i sprzedaŜy,
• składnik będzie zdolny do uŜytkowania lub sprzedaŜy,

• znany jest sposób w jaki składnik będzie wytwarzał przyszłe korzyści ekonomiczne,
• zapewnione zostaną środki techniczne oraz finansowe konieczne do ukończenia prac rozwojowych oraz
jego uŜytkowania i sprzedaŜy,
• istnieje moŜliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych.

Nakłady poniesione w okresie prowadzenia prac badawczych oraz nakłady nie spełniające w/w warunków
ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat w dacie ich poniesienia, w pozycji kosztów ogólnego
zarządu.

Do pozycji wartości niematerialnych Grupa zalicza takŜe wydatki poniesione na nabycie prawa wieczystego
uŜytkowania gruntu. Wieczyste uŜytkowanie gruntu traktowane jest jako leasing operacyjny, w związku z czym
nie ujmuje się jego przedmiotu jako aktywów Grupy. JednakŜe wydatki na nabycie takich praw na rynku
wtórnym (od innych podmiotów) oraz wydatki związane z nadaniem takich praw przez właściwe urzędy
państwowe, ujmowane są jako wartości niematerialne i amortyzowane w okresie umownym w jakim Grupa
moŜe te prawa wykorzystywać.

Amortyzacja wartości niematerialnych odbywa się według stawek odzwierciedlających przewidywany okres ich
uŜytkowania. Grupa nie posiada wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie uŜytkowania. Dla celów
amortyzacji wartości niematerialnych o określonym okresie uŜytkowania stosowana jest metoda amortyzacji
liniowej. Okresy uŜytkowania dla poszczególnych składników wartości niematerialnych są następujące:
Nabyte prawa wieczystego uŜytkowania

100 lat
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2 lata

3-5 lat

5 lat

5 lat

Wartości niematerialne poddawane są testowi na utratę wartości jeśli istnieją przesłanki wskazujące na
występowanie utraty wartości, przy czym dla wartości niematerialnych w okresie ich realizacji ewentualna utrata
wartości określana jest na kaŜdy dzień bilansowy. Skutki utraty wartości, wartości niematerialnych i prawnych
jak równieŜ ich amortyzacji odnoszone są w koszty działalności podstawowej.
Na dzień bilansowy wartości niematerialne wyceniane są według kosztu po pomniejszeniu o dokonane odpisy
amortyzacyjne oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe i nakłady na środki trwałe w budowie, które jednostka zamierza
wykorzystywać w swojej działalności oraz na potrzeby administracyjne w okresie dłuŜszym niŜ 1 rok, które
w przyszłości spowodują wpływ korzyści ekonomicznych do jednostki. Nakłady na środki trwałe obejmują
poniesione nakłady inwestycyjne jak równieŜ poniesione wydatki na przyszłe dostawy maszyn, urządzeń i usług
związanych z wytworzeniem środków trwałych (przekazane zaliczki).
Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie ujmowane są pierwotnie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia.

Środki trwałe obejmują istotne specjalistyczne części zamienne które funkcjonują jako element środka trwałego.
Jako odrębne pozycje środków trwałych ujmowane są takŜe istotne komponenty, takŜe o charakterze
niematerialnym.
Amortyzacja środków trwałych w tym komponentów i specjalistycznych części zamiennych odbywa się według
stawek odzwierciedlających przewidywany okres ich uŜytkowania. Dla celów amortyzacji środków trwałych
stosowana jest metoda amortyzacji liniowej. Okresy uŜytkowania dla poszczególnych składników środków
trwałych są następujące:
Budynki i budowle

od 10 do 40 lat

Środki transportu

od 5 do 7lat

Maszyny i urządzenia
Pozostałe środki trwałe

od 4 do 10 lat

od 4 do 10 lat

Grunty własne nie podlegają amortyzacji. Grupa traktuje nadane prawa wieczystego uŜytkowania jako leasing
operacyjny. W przypadku nabycia takich praw na rynku wtórnym prezentowane są one jako wartości
niematerialne i amortyzowane w okresie przewidywanego ich uŜytkowania.
Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie poddawane są testowi na utratę wartości jeśli istnieją przesłanki
wskazujące na występowanie utraty wartości, przy czym dla środków trwałych w budowie w okresie ich
realizacji ewentualna utrata wartości określana jest na kaŜdy dzień bilansowy. Skutki utraty wartości środków
trwałych oraz środków trwałych w budowie odnoszone są w pozostałe koszty operacyjne.

Na dzień bilansowy środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wyceniane są według kosztu pomniejszonego
o dokonane odpisy amortyzacyjne oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Aktywa finansowe

Grupa klasyfikuje aktywa finansowe do jednej z kategorii: aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej
przez rachunek zysków i strat, poŜyczki udzielone i naleŜności własne, aktywa finansowe utrzymywane do
terminu wymagalności oraz aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy. Klasyfikacja poszczególnych aktywów
finansowych uzaleŜniona jest od przeznaczenia aktywa finansowego, intencji Zarządu oraz faktu, czy aktyw
finansowy jest pozycją notowaną na rynku. Zarząd określa powyŜszą klasyfikację w momencie początkowego
ujęcia danego aktywu oraz w uzasadnionych przypadkach dokonuje odpowiedniej reklasyfikacji w okresach
kolejnych, za wyjątkiem reklasyfikacji aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej poprzez
rachunek zysków i strat. Reklasyfikacja z i do aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej poprzez
rachunek zysków i strat jest zabroniona.
a)

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
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Do tej kategorii zaliczane są aktywa finansowe przeznaczone do obrotu oraz aktywa finansowe
wyznaczone do wyceny w wartości godziwej w momencie ich pierwotnego ujęcia. Aktywa finansowe
klasyfikowane są do tej kategorii, jeŜeli przeznaczone są do sprzedaŜy w krótkim okresie. Do kategorii
aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu klasyfikuje się takŜe instrumenty finansowe, chyba Ŝe
związane są z rachunkowością zabezpieczeń.

b)

c)

d)

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat ujmowane są
początkowo w wartości godziwej zaś koszty transakcji ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków
i strat. Zyski i straty wynikające ze zmiany wartości godziwej odnoszone są w rachunek zysków i strat
w okresie w którym powstały.

PoŜyczki udzielone i naleŜności własne

PoŜyczki udzielone i naleŜności własne są aktywami finansowymi nie będącymi instrumentami
finansowymi, o określonej lub moŜliwej do określenia wielkości płatności, które nie są notowane i nie
zostały nabyte z intencją przeznaczenia do sprzedaŜy.

PoŜyczki udzielone i naleŜności własne ujmowane są początkowo w wartości godziwej łącznie z kosztami
transakcji chyba Ŝe są one nieistotne. Na dzień bilansowy kategoria ta wyceniana jest według
zamortyzowanego kosztu na bazie efektywnej stopy procentowej.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności klasyfikowane są aktywa finansowe
o określonych lub moŜliwych do określenia płatnościach lub ustalonym terminie wymagalności, które
Grupa zamierza i jest w stanie utrzymać w posiadaniu do upływu terminu wymagalności, z wyjątkiem
udzielonych poŜyczek i wierzytelności własnych.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności ujmowane są początkowo w wartości godziwej
łącznie z kosztami transakcji, chyba Ŝe są one nieistotne. Na dzień bilansowy kategoria ta wyceniana jest
według zamortyzowanego kosztu na bazie efektywnej stopy procentowej.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy

Do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy Spółka zalicza wszelkie aktywa finansowe nie będące:
poŜyczkami udzielonymi i naleŜnościami własnymi, aktywami finansowymi utrzymywanymi do upływu
terminu wymagalności oraz aktywami finansowymi przeznaczonymi do obrotu. Do aktywów dostępnych
do sprzedaŜy zalicza się w szczególności udziały w innych podmiotach nie będących podmiotami
podporządkowanymi, które Spółka nie przeznaczyła do sprzedaŜy w krótkim terminie.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy ujmowane są początkowo w wartości godziwej łącznie
z kosztami transakcji, chyba Ŝe są one nieistotne. Na dzień bilansowy kategoria ta wyceniana jest według
wartości godziwej.

Przychody z odsetek dotyczące aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy ujmowane są w rachunku
zysków i strat według efektywnej stopy procentowej. Dywidendy dotyczące aktywów finansowych
dostępnych do sprzedaŜy ujmowane są w rachunku zysków i strat kiedy prawa do otrzymania płatności
przez Grupę zostały ustalone. Wszystkie inne zmiany w wartości godziwej ujmowane są w kapitale
własnym. W momencie sprzedaŜy tych aktywów lub ich wygaśnięcia skutki ich wyceny ujęte w kapitale
własnym rozpoznaje się w rachunku zysków i strat.

Wszystkie aktywa finansowe są usuwane z bilansu, kiedy prawa do otrzymania korzyści z danego aktywa
wygasły lub zostały przekazane, a Grupa przekazała praktycznie wszystkie korzyści i ryzyka związane
z aktywem.

Aktywa finansowe wykazywane są jako aktywa bieŜące, chyba Ŝe ich wymagalność przekracza 12 miesięcy od
dnia bilansowego kiedy prezentowane są jako aktywa trwałe.

Instrumenty finansowe i zabezpieczenia

Instrumenty finansowe ujmowane są i wyceniane na dzień bilansowy wartości godziwej. Metody rozpoznania
zysku i straty z tych instrumentów uzaleŜnione są od tego czy dany instrument wyznaczony został jako
instrument zabezpieczający i charakteru tego zabezpieczenia. Dany instrument moŜe być wyznaczony jako
zabezpieczenie wartości godziwej, zabezpieczenie przepływów pienięŜnych lub zabezpieczenie inwestycji
zagranicznych. W okresach objętych skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi Grupa nie uŜywała
instrumentów finansowych, w tym wbudowanych jak równieŜ nie stosowała rachunkowości zabezpieczeń.
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Zapasy

Zapasy są aktywami, przeznaczonymi do sprzedaŜy w toku zwykłej działalności gospodarczej, będące w trakcie
produkcji przeznaczonej na sprzedaŜ oraz mające postać materiałów lub surowców zuŜywanych w procesie
produkcyjnym lub w trakcie świadczenia usług. Zapasy obejmują materiały, towary, produkty gotowe oraz
produkcję w toku.

Materiały i towary wycenia się pierwotnie w cenach nabycia. Na dzień bilansowy wycena materiałów i towarów
odbywa się z zachowaniem zasad ostroŜnej wyceny, tzn. kategorie te wyceniane są według ceny nabycia lub
ceny sprzedaŜy moŜliwej do uzyskania w zaleŜności od tego która z nich jest niŜsza.

Produkty gotowe oraz produkty w toku wycenia się pierwotnie na poziomie rzeczywistego kosztu wytworzenia.
Na dzień bilansowy wycena produktów gotowych i produkcji w toku odbywa się z zachowaniem zasad ostroŜnej
wyceny.
Zapasy towarów, materiałów i produktów gotowych obejmowane są odpisem aktualizującym według
następujących zasad:
• zapasy towarów:
• towary zalegające powyŜej pół roku do roku
• towary zalegające powyŜej 1roku do 2 lat
• towary zalegające powyŜej 2 do 3 lat
• towary zalegające powyŜej 3 do 4 lat
• towary zalegające powyŜej 5 lat

5%
10%
30%
50%
100%

• zapasy materiałów:
• wartość materiałów odnoszona jest liniowo przez 5 lat w koszt własny sprzedaŜy

Rozchód zapasów odbywa się według zasad szczegółowej identyfikacji w zakresie pozycji przeznaczonych na
świadczenie konkretnych przedsięwzięć lub według metody FIFO dla pozostałych zapasów i odnoszony jest
w koszt własny sprzedaŜy. Odpisy aktualizujące dotyczące zapasów, wynikające z ostroŜnej wyceny oraz odpisy
aktualizujące dla pozycji zalegających, jak i ich odwrócenia, odnoszone są w koszt własny sprzedaŜy.

NaleŜności handlowe i pozostałe

NaleŜności ujmowane są pierwotnie w wartościach godziwych. W przypadku stosowania normalnych terminów
płatności, uznanych w praktyce na rynku w transakcjach o podobnym charakterze, za wartość godziwą uznaje się
ich wartość nominalną powstałą w dniu rozpoznania przychodu.
Na dzień bilansowy naleŜności handlowe wycenia się według zamortyzowanego kosztu w oparciu o efektywną
stopę procentową z zachowaniem zasad ostroŜności. Wartość naleŜności aktualizuje się uwzględniając stopień
prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do naleŜności:
• od dłuŜników postawionych w stan likwidacji lub upadłości – do wysokości naleŜności nie objętej
zabezpieczeniem,

• od dłuŜników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości – w wysokości 100% naleŜności,
• kwestionowanych lub z których zapłatą dłuŜnik zalega a spłata naleŜności nie jest prawdopodobna - do
wysokości naleŜności nie objętej zabezpieczeniem,
• stanowiących równowartość kwot podwyŜszających naleŜności – do wysokości tych kwot,
• przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa
nieściągalności, w wysokości 100% naleŜności.

Odpisy aktualizujące wartość naleŜności jak i ich odwrócenia zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów
i przychodów operacyjnych. NaleŜności wyraŜone w walutach obcych ujmuje się w księgach i wycenia na dzień
bilansowy zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie „Transakcje w walutach obcych”.
NaleŜności, dla których termin płatności jest dłuŜszy niŜ 12 miesięcy prezentowane są w bilansie w kategorii
„pozostałe aktywa trwałe”.

Inne aktywa obrotowe i trwałe

Inne aktywa obrotowe obejmują czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Kategoria ta obejmuje poniesione
wydatki, które stanowią koszty przyszłych okresów. Rozliczenia międzyokresowe czynne ujmowane są
pierwotnie w wartościach dokonanych wydatków, zaś na dzień bilansowy wyceniane z zachowaniem zasad
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ostroŜnej wyceny. Odpisy rozliczeń międzyokresowych czynnych następują stosowanie do upływu czasu lub
wielkości świadczeń, w zaleŜności od ich charakteru. JeŜeli rozliczenie wydatków nastąpi w terminie dłuŜszym
niŜ 12 miesięcy od dnia bilansowego, to część aktywów wykazywana jest w bilansie w pozycji „pozostałe
aktywa trwałe”.

Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty

Środki pienięŜne obejmują gotówkę w kasie oraz środki pienięŜne na rachunkach bankowych, w tym
utrzymywane w ramach lokat bankowych. Ekwiwalenty środków pienięŜnych obejmują krótkoterminowe
inwestycje o duŜej płynności, łatwo wymienialne na określone kwoty oraz naraŜone na nieznaczne ryzyko
zmiany wartości, w tym naleŜne odsetki od lokat bankowych. Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty wyceniane są
według wartości nominalnych. Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty wyraŜone w walutach obcych ujmuje się
w księgach i wycenia na dzień bilansowy zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie „Transakcje w walutach
obcych”. Dla celów sprawozdania z przepływów pienięŜnych środki pienięŜne i ich ekwiwalenty zdefiniowane
są w identyczny sposób jak dla celów ujmowania w bilansie.

Kredyty i poŜyczki bankowe

Kredyty i poŜyczki bankowe ujmowane są według zamortyzowanego kosztu opartego na efektywnej stopie
procentowej. Wyjątkiem są kredyty udzielone w rachunku bieŜącym, dla których nie są ustalone harmonogramy
spłat. W przypadku tego rodzaju kredytów, koszty związane z jego uruchomieniem oraz inne opłaty obciąŜają
koszty finansowe w okresie ich poniesienia. W pozostałych przypadkach koszty finansowe, łącznie z prowizjami
płatnymi w momencie spłaty lub umorzenia oraz kosztami bezpośrednimi zaciągnięcia kredytów, ujmowane są
w rachunku zysków i strat przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej i zwiększają wartość
księgową instrumentu z uwzględnieniem spłat dokonanych w bieŜącym okresie.

Zobowiązania handlowe i pozostałe

Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie
określonej wartości, które spowodują wykorzystanie juŜ posiadanych lub przyszłych aktywów Grupy.

Zobowiązania ujmowane są pierwotnie w wartościach godziwych. W przypadku stosowania normalnych
terminów płatności, uznanych w praktyce na rynku w transakcjach o podobnym charakterze, za wartość godziwą
uznaje się ich wartość nominalną powstałą w dniu rozpoznania zobowiązania. Na dzień bilansowy zobowiązania
wycenia się w wartości zamortyzowanego kosztu i prezentuje w bilansie w podziale na część długo
i krótkoterminową.
Do pozostałych zobowiązań klasyfikowane są rozliczenia międzyokresowe kosztów. Do pozycji tych zalicza się
zobowiązania przypadające do zapłaty za towary lub usługi, które zostały otrzymane lub wykonane, ale nie
zostały opłacone, zafakturowane lub formalnie uzgodnione z dostawcą, łącznie z kwotami naleŜnymi
pracownikom, np. z tytułu zaległych urlopów lub premii. Pomimo, iŜ w tych konkretnych sytuacjach konieczne
jest oszacowanie kwoty lub teŜ terminu zapłaty w/w zobowiązań, stopień niepewności jest na ogół znacząco
mniejszy niŜ w przypadku rezerw, stąd pozycje te klasyfikuje się jako zobowiązanie.
Zobowiązania wyraŜone w walutach obcych ujmuje się w księgach i wycenia na dzień bilansowy zgodnie
z zasadami opisanymi w punkcie „Transakcje w walutach obcych”.

Rezerwy

Rezerwy tworzone są w przypadku, kiedy na Spółce ciąŜy istniejący obowiązek, prawny lub zwyczajowo
oczekiwany, wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, Ŝe wypełnienie tego obowiązku
spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz moŜna dokonać
wiarygodnego szacunku kwoty tego zobowiązania, przy czym kwoty tego zobowiązania lub termin jego
wymagalności nie są pewne. W przypadku gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy
jest ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pienięŜnych do wartości
bieŜącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza
oraz ryzyka związanego z danym zobowiązaniem. Zwiększenia rezerw, opartych na metodzie dyskontowania,
w związku z upływem czasu są ujmowane jako koszty finansowania zewnętrznego.
JeŜeli Grupa spodziewa się, Ŝe koszty objęte rezerwą zostaną w jakikolwiek sposób zwrócone, wówczas zwrot
ten jest ujmowany jako odrębny składnik aktywów, ale tylko wtedy gdy istnieje pewność, Ŝe zwrot ten nastąpi.
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Rezerwy na ryzyka specyficzne tworzone są jedynie w przypadkach, kiedy prawdopodobny jest wypływ
korzyści ekonomicznych z jednostki, a szacunek moŜe zostać przeprowadzony w sposób wiarygodny.

W zakresie świadczeń pracowniczych Grupa nie jest stroną Ŝadnych porozumień płacowych ani zbiorowych
układów pracy. Grupa nie posiada takŜe programów emerytalnych zarządzanych bezpośrednio przez Spółkę lub
przez fundusze zewnętrzne. Koszty świadczeń pracowniczych obejmują wynagrodzenia płatne zgodnie
z warunkami zawartych umów o pracę z poszczególnymi pracownikami oraz koszty świadczeń emerytalnych
(odprawa emerytalna) wypłacone pracownikom zgodnie z przepisami prawa pracy, po okresie zatrudnienia.
Zobowiązania z tytułu krótkoterminowych świadczeń pracowniczych wyceniane są na zasadach ogólnych.
Świadczenia długoterminowe szacowane są na podstawie metod aktuarialnych. Ze względu na niematerialny
charakter tych rezerw, w oparciu o zasadę istotności zawartą w Ramach Konceptualnych Międzynarodowych
Standardów Sprawozdawczości Finansowej, rezerwy na świadczenia długoterminowe nie zostały ujęte
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Opcje MenedŜerskie Programu Motywacyjnego

Od 2005 roku członkowie zarządu jednostki dominującej, jej pracownicy oraz osoby współpracujące z jednostką
dominującą i wskazane przez Zarząd, uczestniczą w programie motywacyjnym w ramach którego przez okres 3
kolejnych lat mogą nabywać, po spełnieniu określonych warunków, akcje jednostki dominującej będące
w posiadaniu subemitenta a wyemitowane w ramach emisji serii E, na którą składało się 130.000 akcji
o wartości nominalnej 7,60 PLN kaŜda. Cena nabycia akcji w ramach programu motywacyjnego jest równa
cenie nominalnej.
Program motywacyjny jest rozliczny według zasadach wynikających z MSSF 2 „Płatności w formie akcji
własnych”. Wartość godziwa opcji została określona na dzień rozpoczęcia programu. Wartość godziwa opcji
przypadająca na dany okres obciąŜa koszty wynagrodzeń danego okresu i odnoszona jest drugostronnie w zyski
zatrzymane.
Akcje będące w posiadaniu subemitenta, które na dzień bilansowy nie zostały objęte w ramach programu
motywacyjnego pomniejszają zarejestrowany kapitał podstawowy.

Transakcje w walutach obcych

WyraŜone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w sprawozdaniu finansowym na dzień ich
przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

• kupna lub sprzedaŜy walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta Grupa – w przypadku
operacji sprzedaŜy lub kupna walut oraz operacji zapłaty naleŜności lub zobowiązań,

• średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień chyba, Ŝe w zgłoszeniu
celnym lub w innym wiąŜącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs – w przypadku
pozostałych operacji.

Pozycje aktywów i zobowiązań wyraŜone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według kursu
średniego publikowanego na dzień bilansowy przez Narodowy Bank Polski dla danej waluty. RóŜnice kursowe
powstałe w wyniku rozliczenia transakcji wyraŜonych w walutach obcych, jak równieŜ powstałe z wyceny
bilansowej pozycji aktywów i zobowiązań wyraŜonych w walutach obcych i dotyczących działalności
podstawowej (operacyjnej) Grupy odnosi się w koszty i przychody finansowe. W sprawozdaniu finansowym
koszty i przychody z tytułu róŜnic kursowych wykazuje się po ich uprzednim skompensowaniu.
Średnie kursy walut uŜyte do wyceny pozycji walutowych posiadanych przez Grupę w okresach objętych
niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym były następujące:
Waluta
EUR
USD

Kurs średni NBP
na 31.03.2006

3,8456
2,9058

Kurs średni NBP
na 31.03.2007

3,8695
2,9058

Leasing

Leasing jest klasyfikowany jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenoszą zasadniczo całe potencjalne
korzyści oraz ryzyko wynikające z uŜytkowania przedmiotu leasingu na leasingobiorcę. Wszystkie pozostałe
rodzaje leasingu są traktowane jako leasing operacyjny.
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Aktywa uŜytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego są traktowane jak aktywa Grupy i są wyceniane
w wartości godziwej w momencie ich nabycia, nie wyŜszej jednak niŜ wartość bieŜąca minimalnych opłat
leasingowych. Powstające z tego tytułu zobowiązanie wobec leasingodawcy jest prezentowane w bilansie
w pozycji pozostałych zobowiązań finansowych. Płatności leasingowe są dzielone na część odsetkową oraz
część kapitałową, tak, by stopa odsetek od pozostającego zobowiązania była wielkością stałą. Koszty odsetkowe
są odnoszone do rachunku zysków i strat jako koszty finansowe.
Płatności z tytułu leasingu operacyjnego są odnoszone w rachunek zysków i strat przy zastosowaniu metody
liniowej w okresie wynikającym z umowy leasingu. Korzyści otrzymane i naleŜne jako zachęta do zawarcia
umowy leasingu operacyjnego odnoszone są w rachunek zysków i strat przy zastosowaniu metody liniowej
w okresie wynikającym z umowy leasingu.

Utrata wartości

Na kaŜdy dzień bilansowy Grupa dokonuje przeglądu wartości bilansowej składników majątku trwałego w celu
stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące na moŜliwość utraty ich wartości. W przypadku, gdy
stwierdzono istnienie takich przesłanek, szacowana jest wartość odzyskiwana danego składnika aktywów, w celu
ustalenia potencjalnego odpisu z tego tytułu. W sytuacji, gdy składnik aktywów nie generuje przepływów
pienięŜnych, które są w znacznym stopniu niezaleŜnymi od przepływów generowanych przez inne aktywa,
analizę przeprowadza się dla grupy aktywów generujących przepływy pienięŜne, do której naleŜy dany składnik
aktywów. Wartość odzyskiwana ustalana jest jako kwota wyŜsza z dwóch wartości, a mianowicie: wartości
godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaŜy lub wartości uŜytkowej, która odpowiada wartości bieŜącej
szacunku przyszłych przepływów pienięŜnych zdyskontowanych przy uŜyciu stopy dyskonta uwzględniającej
aktualną rynkową wartość pieniądza w czasie oraz ryzyko specyficzne, jeśli występuje, dla danego aktywa.
JeŜeli wartość odzyskiwana jest niŜsza od wartości księgowej netto składnika aktywów lub ich grupy, wartość
księgowa jest pomniejszana do wartości odzyskiwanej. Strata z tego tytułu jest ujmowana jako koszt w okresie,
w którym nastąpiła utrata wartości.
Testy na utratę wartości przeprowadza się corocznie dla wartości firmy oraz wartości niematerialnych
w procesie wytworzenia.

W sytuacji odwrócenia utraty wartości, wartość netto składnika aktywów zwiększana jest do nowej oszacowanej
wartości odzyskiwanej, nie wyŜszej jednak od wartości netto tego składnika aktywów jaka byłaby ustalona,
gdyby utrata wartości nie została rozpoznana w poprzednich okresach. Odwrócenie utraty wartości ujmowane
jest jako korekta kosztów okresu w którym ustały przesłanki powodujące trwałą utratę wartości. Odpisy
dotyczące wartości firmy nie podlegają odwróceniu.

Przychody

Przychody ze sprzedaŜy ujmowane są w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub naleŜnych i reprezentują
naleŜności za produkty, towary i usługi dostarczone w ramach normalnej działalności gospodarczej, po
pomniejszeniu o rabaty, VAT i inne podatki związane ze sprzedaŜą.
SprzedaŜ produktów i towarów ujmowana jest w momencie dostarczenia towarów i przekazania odbiorcy
znaczącego ryzyka związanego z dostawą.

Przychody z tytułu świadczonych usług rozpoznawane są na podstawie stopnia zaawansowania. Jeśli wyniku
danej usługi nie moŜna wiarygodnie określić, wówczas przychody uzyskiwane z tego tytułu ujmowane są tylko
do wysokości poniesionych kosztów, które Grupa spodziewa się odzyskać. JeŜeli cena sprzedaŜy danej usługi
obejmuje identyfikowalną wartość usług serwisowych jakie będą wykonane w przyszłości, kwota tej części
przychodów podlega odroczeniu i ujmowana jest w rachunku zysków i strat w okresach kiedy przedmiotowy
zakres usług jest wykonywany.
Przychody z tytułu odsetek ujmowane są narastająco, w odniesieniu do głównej kwoty naleŜnej, zgodnie
z metodą efektywnej stopy procentowej.

Przychody z tytułu dywidend są ujmowane w momencie, kiedy zostaje ustanowione prawo akcjonariuszy do
otrzymania płatności.

Koszty finansowania zewnętrznego

Koszty finansowania zewnętrznego odnoszone są w koszty finansowe, w momencie ich poniesienia. Grupa nie
kapitalizuje kosztów finansowania zewnętrznego w aktywach.
17

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 31.03.2007 roku

Opodatkowanie

Na obowiązkowe obciąŜenia wyniku składają się: podatek bieŜący (CIT) oraz podatek odroczony.

BieŜące obciąŜenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania)
danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa róŜni się od księgowego zysku (straty) netto w związku
z wyłączeniem przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania
przychodów oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. ObciąŜenia
podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym.

Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansową, jako podatek podlegający zapłaceniu lub zwrotowi
w przyszłości w oparciu o róŜnice pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i pasywów, a odpowiadającymi
im wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy opodatkowania.
Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich róŜnic przejściowych podlegających
opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawany do wysokości
w jakiej jest prawdopodobne, Ŝe będzie moŜna pomniejszyć przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne
róŜnice przejściowe oraz straty podatkowe bądź ulgi podatkowe jakie Grupa moŜe wykorzystać. Pozycja
aktywów lub rezerwy na podatek odroczony nie powstaje, jeśli róŜnica przejściowa powstaje z tytułu
pierwotnego ujęcia wartości firmy lub z tytułu pierwotnego ujęcia innego składnika aktywów lub zobowiązania
w transakcji, która nie ma wpływu ani na wynik podatkowy ani na wynik księgowy.
Wartość składników aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na kaŜdy dzień bilansowy,
a w przypadku gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla realizacji składnika
aktywów lub jego części, następuje jego odpis.

Podatek odroczony jest wyliczany przy uŜyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w momencie, gdy
pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymagalne. Podatek odroczony jest
ujmowany w rachunku zysków i strat, poza przypadkiem gdy dotyczy on pozycji ujętych bezpośrednio
w kapitale własnym. W tym ostatnim wypadku podatek odroczony jest równieŜ rozliczany bezpośrednio
w kapitały własne. W bilansie podatek dochodowy wykazywany jest po dokonaniu kompensaty w zakresie
w jakim wynika ze zobowiązania jakie płatne jest do tego samego urzędu podatkowego.

3. SEZONOWOŚĆ DZIAŁALNOŚCI

Zgodnie z oczekiwaniami Zarządu, wielkość przychodów ze sprzedaŜy była w rozpatrywanym kwartale niŜsza
niŜ przewidywana wielkość przychodów w pozostałych kwartałach roku. Spółki w grupie ATM znaczną część
swoich przychodów rocznych i znakomitą większość zysków rocznych realizują w czwartym kwartale roku. Jest
to normalne zjawisko wynikające ze specyfiki działalności jednostki dominującej i spółek zaleŜnych.

4. EMISJA, WYKUP I SPŁATA DŁUśNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH

W rozpatrywanym kwartale w Grupie nie były przeprowadzone emisje, wykup i spłata dłuŜnych ani
kapitałowych papierów wartościowych.

5. DYWIDENDY WYPŁACONE I ZADEKLAROWANE
W rozpatrywanym kwartale w Grupie nie były wypłacane dywidendy.

Zarząd ATM SA w czerwcu 2006 r. ogłosił nową politykę dywidendy. Zgodnie z tą polityką, inwestorzy
powinni otrzymywać coroczną dywidendę, nie mniejszą niŜ odsetki z lokat bankowych. Spółka zatem powinna
wypłacać roczną dywidendę w wysokości nie mniejszej niŜ stawka EURIBOR dla depozytów rocznych
w ostatnim dniu roku obrotowego, zwiększona dodatkowo o 0,5%, pomnoŜoną przez wartość giełdową Spółki
w ostatnim miesiącu roku. Wypłaty dywidendy powinny przy tym być realizowane niezaleŜnie od
zapotrzebowania Spółki na kapitał niezbędny do jej dalszego szybkiego rozwoju, finansowania
długoterminowych inwestycji czy przejmowania innych podmiotów, który moŜe być pozyskiwany w wyniku
emisji akcji. Zarząd ATM S.A. zadeklarował takie prowadzenie przedsiębiorstwa Spółki, aby osiągane zyski
pozwalały na realizację zaprezentowanej polityki dywidendy po kaŜdym zakończonym roku obrotowym i taką
rekomendację, co do podziału zysku będzie przedstawiał Walnemu Zgromadzeniu Spółki.
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Zgodnie z tą polityką, Zarząd ATM S.A. będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zgodnie
z informacją zawartą w raporcie bieŜącym nr 2/2007, wypłatę dywidendy za rok 2006 w wysokości 7,60 zł za
jedną akcję.

6. SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI

Pomimo zróŜnicowania poszczególnych usług świadczonych przez Grupę, wszystkie one kwalifikowane są do
kategorii usług teleinformatycznych. Pomimo moŜliwości wydzielenia przychodów ze sprzedaŜy w ramach
podstawowych linii produktowych, rodzaj procesów produkcyjnych i zastosowane metody dystrybucji
i świadczenia usług są ze sobą ściśle powiązane i charakteryzują się podobnym ryzykiem i poziomem zwrotu
poniesionych nakładów inwestycyjnych. Nie występują teŜ transakcje pomiędzy poszczególnymi liniami
produktów. W konsekwencji oceniając moŜliwość wiarygodnego zastosowania podziału działalności Grupy
w ramach segmentów działalności Zarząd uznał, iŜ cała działalność Grupy mieści się w segmencie usług
teleinformatycznych w związku z tym nie są wyodrębniane inne segmenty działalności.
Przychody ze sprzedaŜy podstawowych produktów przedstawiają się następująco:
Za okres
01/0131/03/2007
Zintegrowane systemy infrastruktury
teleinformatycznej
Rozwiązania i usługi dla bezpieczeństwa
biznesu
Rozwiązania aplikacyjne
Telekomunikacja i usługi dodane
Rozwiązania i usługi multimedialne
Pozostałe usługi
Razem przychody ze sprzedaŜy

Za okres
01/0131/03/2006

22 019

10 463

2 462

2 332

421
13 349
453
29
38 732

1 097
11 822
397
100
26 213

Przychody ze sprzedaŜy w podziale geograficznym przedstawiają się następująco:
Za okres
01/0131/03/2007
Kraj
Eksport
Razem przychody ze sprzedaŜy

38 719
13
38 732

Za okres
01/0131/03/2006
26 174
39
26 213

7. ISTOTNE ZDARZENIA NASTĘPUJĄCE PO ZAKOŃCZENIU OKRESU
ŚRÓDROCZNEGO

W dniu 26 stycznia 2007 roku, Spółka ATM S.A. oraz Sputnik Software Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
podpisały umowę inwestycyjną w sprawie nabycia przez ATM udziałów w spółce Sputnik od dotychczasowych
udziałowców. W wyniku realizacji postanowień umowy inwestycyjnej, w dniu 27 marca 2007 roku ATM S.A.
nabyła 600 udziałów spółki Sputnik Software Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Udziały zostały zakupione za
łączną kwotę 3.000.000 zł, a ich łączna wartość nominalna wynosi 150.000 zł. Wpłata za powyŜsze udziały
nastąpiła w dniu 11 kwietnia 2007.
W dniu 10 maja 2007 r. ATM S.A. oraz Linx Telecommunications B.V. z siedzibą w Amsterdamie podpisały
umowę objęcia udziałów (Subscription Agreement). Umowa przewiduje emisję nowych udziałów przez Linx
Telecommunications, które zostaną objęte przez ATM. ATM po emisji będzie posiadała 22% kapitału
zakładowego Linx Telecommunications. Obejmowane udziały zostaną objęte za łączną kwotę 16,5 mln euro
i zostaną opłacone przez ATM gotówką. Zawarta umowa objęcia udziałów ma charakter warunkowy i jest
uzaleŜniona od przeprowadzenia przez ATM planowanej emisji akcji i uzyskania przez ATM środków na
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sfinansowanie transakcji. Zgodnie z zawartą umową objęcie udziałów powinno nastąpić nie później niŜ
31 sierpnia 2007 r.

Planowana przez Emitenta inwestycja w Linx Telecommunications ma charakter strategiczny i związana jest
z zaangaŜowaniem ATM S.A. w tworzenie regionalnego operatora telekomunikacyjnego specjalizującego się
w hurtowej transmisji danych i świadczeniu usług związanych z telekomunikacją. Podpisana umowa przewiduje
dalsze zwiększenie zaangaŜowania kapitałowego ATM i moŜliwość objęcia udziału większościowego w Linx
Telecommunications w przeciągu 3 lat.

8. ZMIANA W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ

W ciągu rozpatrywanego okresu śródrocznego nie nastąpiły połączenia, sprzedaŜe i przejęcia jednostek
gospodarczych (inne niŜ przedstawiono w punkcie 7 powyŜej), nie nastąpiła restrukturyzacja ani zaniechanie
działalności.

9. ZMIANY ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH I AKTYWÓW WARUNKOWYCH
Pozycje pozabilansowe

1. NaleŜności warunkowe
1.1 od pozostałych jednostek
2. Zobowiązania warunkowe
2.1 na rzecz pozostałych jednostek
3. udzielone gwarancje poręczenia
4. zabezpieczenie hipoteczne
5. zabezpieczenie zastawem
Razem

Stan na
31/03/2007
291
291
11 931
11 931
6 606
3 900
1 153
12 222

Stan na
31/12/2006
291
291
10 660
10 660
7 345
2 162
1 153
10 951

Od czasu zakończenia roku obrotowego 2006 nastąpiły następujące zmiany zobowiązań warunkowych:
a)

b)

zmniejszeniu uległy udzielone gwarancje i poręczenia o kwotę 739 tys. zł, która wynika z:

• wygaśnięcia terminu gwarancji bankowych ( przetargowych i dobrego wykonania) na kwotę
1 677 tys. zł,

• ustanowienia zabezpieczeń przetargów oraz zawartych kontraktów w postaci gwarancji bankowych – na
kwotę 938 tys. zł;

wzrosły zabezpieczenia hipoteczne o kwotę 1 738 tys. zł, która wynika z:
• spłaty kredytu i wygaśnięcia zabezpieczenia na kwotę 562 tys. zł,
• zwiększenia kredytu i zabezpieczenia o kwotę 2 300 tys. zł.

Zabezpieczenia zastawem oraz naleŜności warunkowe nie uległy zmianie.
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RÓśNICE W STOSUNKU DO WCZEŚNIEJ
OPUBLIKOWANYCH SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH
Do dnia 31 grudnia 2004 roku, jednostka dominująca nie sporządzała skonsolidowanych sprawozdań
finansowych korzystając ze zwolnienia zawartego w art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe za 2006 rok zostało po raz pierwszy sporządzone zgodnie
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
sporządzone zostało według regulacji MSSF mających zastosowanie na 31 grudnia 2006 roku w kształcie
zatwierdzonym przez Unię Europejską. MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy”, w przypadku
sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF po raz pierwszy, wymaga specyficznych ujawnień
obejmujących uzgodnienie kapitałów własnych na dzień przejścia na MSSF oraz na bilans zamknięcia danych
porównywalnych, a takŜe uzgodnienie wyniku finansowego netto w zakresie danych porównywalnych.
Uzgodnienia te ze wcześniej opublikowanym raportem kwartalnym za I kwartał 2006 przedstawia się
następująco:

Stan na
01/01/2006

Stan na
31/03/2006
Kapitał własny ATM S.A. według poprzednich zasad
rachunkowości
Skutki konsolidacji jednostki uprzednio nie konsolidowanej ATM
Elektronika Sp. z o.o.
Amortyzacja nabytego prawa wieczystego uŜytkowania gruntu
Wycena i prezentacja opcji menedŜerskich
Wycena środków trwałych do wartości godziwych jako zakładanego
kosztu
Korekta podatku odroczonego od róŜnic przejściowych i strat
moŜliwych do odliczenia
Skutki konsolidacji jednostek zaleŜnych zakupionych w bieŜącym
okresie
Skonsolidowany kapitał własny według MSSF
Wynik finansowy netto ATM S.A. według poprzednich zasad
rachunkowości
Amortyzacja prawa wieczystego uŜytkowania gruntu
Wpływ korekty podatku odroczonego od róŜnic przejściowych i strat
moŜliwych do odliczenia
Korekta amortyzacji i wyniku na sprzedaŜy środków trwałych
w związku z zastosowaniem zakładanego kosztu
Wycena opcji menedŜerskich
Skutki konsolidacji jednostek zaleŜnych zakupionych w bieŜącym
okresie
Skonsolidowany wynik finansowy netto według MSSF

A)

B)
C)

78 874

75 813

(5)

(5)

(659)

(659)

D)

(5 794)

(2 803)

E)

1 390

674

F)

470
74 276

73 020

726
-

155
(143)
(5)

(83)

650

A) Skutki konsolidacji ATM Elektronika Sp. z o.o.

Stosując postanowienia MSSF 1, uprzednio nie konsolidowana spółka zaleŜna ATM Elektronika Sp. z o.o.
(zaleŜna w 100%) została objęta konsolidacją na dzień przejścia według przewidzianej w MSSF 1 dla tego
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rodzaju podmiotów metody - jej aktywa netto ustalone na ten dzień według zasad wynikających z MSSF zostały
porównane z wartością inwestycji w ten podmiot widniejącą w księgach ATM S.A. a powstała róŜnica
odniesiona została na zyski zatrzymane, z uwagi na fakt, Ŝe spółka ta została bezpośrednio utworzona
w przeszłości przez ATM S.A.

B) Amortyzacja prawa wieczystego uŜytkowania

Korekta obejmuje naliczenie amortyzacji, uprzednio nie naliczanej przez ATM S.A. od wartości ceny nabycia
praw wieczystego uŜytkowania zakupionych na rynku wtórnym. Wydatki te są wg MSSF oraz polityki
rachunkowości Grupy ujmowane jako element wartości niematerialnych i są amortyzowane przez okres trwania
umownego okresu uŜytkowania jaki wynika z przedmiotowego prawa. Nadane administracyjnie prawa
wieczystego uŜytkowania gruntów wg. MSSF są traktowane jako leasing operacyjny.

C) Wycena i prezentacja opcji menedŜerskich

Od 2005 roku członkowie zarządu jednostki dominującej, jej pracownicy oraz osoby współpracujące z jednostką
dominującą i wskazane przez Zarząd, uczestniczą w programie motywacyjnym w ramach którego przez okres
3 kolejnych lat mogą nabywać, po spełnieniu określonych warunków, akcje jednostki dominującej będące
w posiadaniu subemitenta a wyemitowane w ramach emisji serii E, na którą składało się 130.000 akcji
o wartości nominalnej 7,60 PLN kaŜda. Cena nabycia akcji w ramach programu motywacyjnego jest równa
cenie nominalnej.
Program motywacyjny jest rozliczany według zasad wynikających z MSSF 2 „Płatności w formie akcji
własnych”. Wartość godziwa opcji została określona na dzień rozpoczęcia programu. Wartość godziwa opcji
przypadająca na dany okres obciąŜa koszty wynagrodzeń danego okresu i odnoszona jest drugostronnie w zyski
zatrzymane. Równocześnie, akcje będące w posiadaniu subemitenta, które na dzień bilansowy nie zostały objęte
w ramach programu motywacyjnego pomniejszają zarejestrowany kapitał podstawowy.

D) Zakładany koszt dla środków trwałych

Sporządzając niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Jednostka dominująca zastosowała podejście
„zakładanego kosztu” dla całości środków trwałych. Wycena tych składników została przeprowadzona przez
niezaleŜnego rzeczoznawcę, a w zakresie niskocennych obiektów rzeczowego majątku trwałego przez słuŜby
techniczne jednostki dominującej według wartości godziwej na dzień przejścia. Zastosowanie wartości godziwej
miało następujący wpływ na wartość księgową poszczególnych grup środków trwałych:
Wartość
księgowa
na
1.01.2006
Budynki i budowle
Maszyny i urządzenia
Środki transportu
Pozostałe środki trwałe

18 793
14 409
2 007
35 210

Wartość
godziwa na
1.01.2006

Przyrost
(Spadek)
wartości na
1.01.2006

16 937
13 250
2 174
45
32 406

(1 856)
(1 159)
166
45
(2 804)

E) Korekta podatku odroczonego od róŜnic przejściowych i strat moŜliwych do
odliczenia

Korekta obejmuje przeliczenie podatku odroczonego od przejściowych róŜnic w tym, naliczenie podatku
odroczonego w związku z zastosowaniem „zakładanego kosztu” dla środków trwałych oraz strat podatkowych
moŜliwych do odliczenia. W szczególności korekta ta obejmuje eliminację podatku odroczonego od transakcji
wyłączonych z wpływu na podatek odroczony zgodnie z par. 15 i par. 24 MSR 12 „Podatek odroczony”,
tj. transakcji które w ramach pierwotnego ujęcia nie wpływają na wynik finansowy brutto ani na dochód do
opodatkowania a nie są związane z transakcja połączenia jednostek, oraz uwzględnienia w podatku odroczonym
strat moŜliwych do odliczenia które objęte były zastrzeŜeniem biegłego rewidenta w opinii wydanej do
sprawozdania jednostkowego ATM S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2004 roku. Zgodnie z brzmieniem tego
zastrzeŜenia aktyw z tytułu podatku odroczonego na ten dzień powinien być wyŜszy 731 tys. PLN.
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F) Korekta kapitału z tytułu konsolidacji spółek zaleŜnych.

W I kwartale 2006 roku ATM S.A. nabyła 4 spółki zaleŜne: ATM Mobile – większościowego właściciela spółek
mPay i rec-order, oraz Iloggo. Korekta obejmuje wpływ udziałów mniejszości w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym.
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POZOSTAŁE INFORMACJE

(WYMAGANE ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE
INFORMACJI BIEśĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ
EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH)

WYBRANE DANE FINANSOWE
31/03/2007
31/03/2006
w tys. PLN
Przychody ze sprzedaŜy ogółem
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej

38 732

26 213

9 915

6 710

-2 864

580

-733

148

-2 433
-1 927

Środki pienięŜne netto z działalności
operacyjnej
Środki pienięŜne netto z działalności finansowej
Środki pienięŜne netto z działalności
inwestycyjnej
Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków
pienięŜnych
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Aktywa razem
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy*
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki
dominującej
Liczba akcji
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR)
Rozwodniona wartość księgowa na akcję
(w PLN/EUR)

31/03/2007
31/03/2006
w tys. EUR

343
683

-623

88

-498

175

-8 932

-6 856

-2 287

-1 755

8 900

-14 186

2 278

-3 632

4 279

30 908

1 095

7 912

4 247

9 866

1 087

2 526

76 044

40 381

19 652

10 436

148 727

92 225

38 436

23 834

33 736

13 958

8 718

3 607

72 683
8 895

51 844
3 991

18 784
2 299

13 398
1 031

106 116

74 276

27 424

19 195

101 136

73 703

26 137

19 047

3 295 642

3 227 040

3 295 642

3 227 040

30,69

22,84

7,93

5,90

25 093

30,69

24 064

22,84

6 485

7,93

6 219

5,90

* kapitał akcyjny został przeszacowany zgodnie z MSR 29.

PowyŜsze dane finansowe za 1 kwartał roku 2007 i 2006 zostały przeliczone na EUR według następujących
zasad:
• poszczególne pozycje aktywów i zobowiązań zostały przeliczone przy uŜyciu kursu średniego
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 marca 2007 roku wynoszącego 3,8695
PLN/EUR oraz na dzień 31 marca 2006 roku wynoszącego 3,9357 PLN/EUR,

• poszczególne pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego rachunku
przepływów pienięŜnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień kaŜdego miesiąca okresu obrotowego
od 1 stycznia do 31 marca 2007 roku, wynoszącego 3,9063 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do 31 marca
2006 roku wynoszącego 3,8456 PLN/EUR

24

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 31.03.2007 roku

OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY
RAPORT
W pierwszym kwartale roku przychody Grupy wzrosły o ponad 47% w stosunku do analogicznego okresu roku
ubiegłego. Wzrost ten jest wynikiem przede wszystkim włączenia w wyniki Grupy przychodów spółki KLK,
która funkcjonuje w grupie kapitałowej ATM od listopada 2006 r.

Przychody ze sprzedaŜy spółki dominującej w Grupie (ATM S.A.) były zbliŜone do wyników pierwszego
kwartału roku poprzedniego (mniejsze o 1%) przy nieco niŜszej faktycznej marŜy (40,4% w stosunku do 42,8%
w roku poprzednim). Brak wzrostu w pierwszym kwartale związany był z przesunięciem kilku waŜnych
kontraktów (o których Spółka informowała w notatkach prasowych) na początek drugiego kwartału. Dalsze
zmniejszenie zysku brutto ze sprzedaŜy w wynikach jednostkowych ATM S.A. jest wynikiem zaliczania w
koszty bezpośrednie części kosztów stałych firmy (wynagrodzenia pracowników pionu inŜynierskiego i
amortyzacja sieci telekomunikacyjnej).

Pierwszy kwartał roku tradycyjnie stanowi przygotowanie Emitenta do realizacji ambitnych planów
wzrostowych w całym roku. W związku z tym rosną koszty stałe (koszty ogólnego zarządu), w szczególności
w zakresie wynagrodzeń (pozyskanie nowych menedŜerów, handlowców i inŜynierów) oraz amortyzacji (ciągła
rozbudowa i oddawanie do uŜytku nowych fragmentów infrastruktury telekomunikacyjnej). Wzrost kosztów
stałych przy podobnym do zeszłorocznego zysku brutto ze sprzedaŜy spowodował przejściowe wystąpienie
straty na działalności operacyjnej. Jest to oczywiście zjawisko niepoŜądane, ale normalne przy sezonowości
w branŜy, w której większa część przychodów i znakomita większość zysków jest realizowana w końcu roku.
Jednak juŜ drugi kwartał, w związku z przesunięciami niektórych kontraktów, będzie się charakteryzował duŜo
lepszymi wynikami finansowymi Grupy. Stosunkowo słabe wyniki pierwszego kwartału na poziomie zysku
z działalności operacyjnej i zysku netto, nie stanowią zagroŜenia realizacji planów wzrostowych na rok 2007.
Warto zwrócić uwagę na kontynuację intensywnej budowy i rozbudowy cennych aktywów Grupy, do których
naleŜy zaliczyć przede wszystkim rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym sieci światłowodowych
budowanych w kilku następnych aglomeracjach miejskich na terenie kraju. Powstające aktywa naleŜy uznać za
bardzo cenne ze względu na spodziewane przejście jakościowe w najbliŜszych latach od prostych usług
telekomunikacyjnych do globalnej komunikacji cyfrowej, która opierać się będzie na transmisjach danych o
intensywności zwiększonej o rzędy wielkości. Innymi aktywami o olbrzymim udziale innowacyjnej myśli
technicznej są rozwijane platformy do realizacji systemu płatności mobilnych (mPay) i telewizji internetowej
(video-on-demand, Internet-TV). Inwestycje te są realizowane ze środków własnych w związku z opóźniającą
się emisją akcji. Pozwolą one na znaczący wzrost przychodów spółki juŜ w 2007 roku, ale stanowić będą same
w sobie wartość wynikającą z posiadanych praw własności intelektualnej.

W pierwszym kwartale roku ATM S.A. prowadziła intensywne działania związane z rozpoczęciem współpracy
operacyjnej i kapitałowej z holenderską spółką Linx Ttelecommunications, świadczącą zaawansowane usługi
telekomunikacyjne pomiędzy Europą Zachodnią a Wschodnią. W wyniku tych działań została podpisana
umowa objęcia udziałów, o której Emitent poinformował w raporcie bieŜącym nr 24/2007 z 11.05.2007 r.
Umowa ta stanowi pierwszy waŜny krok do budowy przez Emitenta istotnej pozycji na międzynarodowym
rynku zaawansowanych usług telekomunikacyjnych i usług dodanych do telekomunikacji w regionie Europy
Środkowo-Wschodniej. Pierwsze wyniki realizacji tej strategii będą widoczne juŜ w tym roku, a w przeciągu
najbliŜszych 3 lat powinny przynieść rezultaty o znaczącym wpływie na przychody i zyski Emitenta. Ze względu
na postępujący proces globalizacji, współpraca z Linx Telecommunication zabezpiecza pozycję Emitenta jako
dostawcy usług telekomunikacyjnych w skali regionu, a dostęp do innych rynków daje moŜliwość oferowania
usług dodanych do telekomunikacji w podobnym trybie, jak dzieje się to aktualnie na rynku krajowym.
W ramach poszerzania grupy kapitałowej w pierwszym kwartale bieŜącego roku ATM S.A. nabyła takŜe 60%
udziałów firmy Sputnik Software sp. z o.o., producenta programowania dla administracji publicznej. Firma
Sputnik Software powstała w 2000 roku. Jest postrzegana jako jeden z wiodących dostawców oprogramowania
dla administracji samorządowej, do której kieruje pakiet „Nowoczesny urząd”. Sputnik ma na swoim koncie
równieŜ realizacje większych systemów informatycznych o zaawansowanej architekturze, takich jak
ogólnopolski system zarządzania budŜetami jednostek samorządu terytorialnego, zrealizowany dla Ministerstwa
Finansów. Obecnie system ten działa juŜ we wszystkich jednostkach samorządowych w Polsce. Firma
charakteryzuje się dynamicznym wzrostem przychodów ze sprzedaŜy i wysoką rentownością. Rozszerzenie
oferty dla klientów ze sfery administracji publicznej jest szczególnie istotne w związku z przewidywanym
szybkim wzrostem zamówień na systemy informatyczne przez sektor publiczny, szacowanych na miliardy
złotych w latach 2007—2013. Poprzez umocnienie pozycji Sputnik Software sp. z o.o. oraz rozbudowanie
własnych kompetencji w dziedzinie produkcji oprogramowania ATM planuje zajęcie znaczącej pozycji na tym
rynku. Uzupełnienie oferty ATM o oprogramowanie aplikacyjne pozwoli na dostarczanie kompletnej usługi
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łączącej integrację systemową, oprogramowanie aplikacyjne i usługi telekomunikacyjne. Powinno to
spowodować znaczący wzrost przychodów w tym obszarze jeszcze w 2007 roku.

Spółka umocniła swoją pozycję w sektorze finansowym. Z przyczyn formalnych wiele z zawartych umów
objętych jest klauzulą poufności. Do nielicznych klientów, którzy wyrazili zgodę na publikowanie takich
informacji naleŜy BRE Bank, z którym Spółka współpracuje od kilku lat. BRE Bank SA po raz kolejny wybrał
ATM S.A. jako dostawcę łączy telekomunikacyjnych. Roczna wartość umowy wynosi około 1 miliona złotych.
Coraz większą popularnością pośród klientów Spółki cieszą się usługi związane z Centrum Ochrony Danych,
w czym Spółka posiada bardzo wysokie kompetencje a co na przestrzeni ostatnich miesięcy wyraźnie
procentuje. Między innymi Emitent rozpoczął realizację prestiŜowego kontraktu zawartego z instytucją z
sektora finansowego, rozszerzającego pole dotychczasowej współpracy, który przyniesie ok. 2,9 mln zł
przychodu w ciągu najbliŜszych 3 lat. Usługi telekomunikacyjne sieci ATMAN dla sektora finansowego
obejmują łącza transmisji danych, sieci rozległe, dostęp do Internetu, główne i zapasowe centra danych oraz
outsourcing telekomunikacyjny. Wśród klientów sieci ATMAN z tego sektora znajdują się m.in. BRE Bank,
PKO BP, Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., BPH, AIG, WARTA, Kredyt Bank, Giełda Papierów
Wartościowych w Warszawie.

Z kolei w sektorze telekomunikacyjnym w I kwartale br. Spółka podpisała dobrze rokujący i wartościowy
kontrakt zacieśniający współpracę z giełdową spółką Gadu-Gadu S.A., dotyczący świadczenia usług
telekomunikacyjnych realizowanych w sieci ATMAN. Kontrakt przedłuŜa i – co waŜne – istotnie rozszerza
dotychczasową współpracę w zakresie kolokacji, dostępu do Internetu, transmisji danych i wsparcia
technicznego. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, a jej roczna wartość przekracza 1 mln zł.
WyróŜnieniem dla Spółki było zawarcie kontraktu na dzierŜawę infrastruktury telekomunikacyjnej oraz
świadczenie usług telekomunikacyjnych z Interoute Poland sp. z o.o. — polskim przedstawicielem jednej
z największych sieci operatorskich w Europie. ATM S.A. w pierwszym kwartale bardzo agresywnie
zaangaŜował się we wzmacnianie swojej pozycji na rynku operatorów telekomunikacyjnych a wyniki tych
działań z pewnością będą widoczne w kolejnych kwartałach br., co moŜna stwierdzić na podstawie
negocjowanych lub juŜ podpisanych kontraktów. Poza umowami o charakterze stałym, które były realizowane w
pierwszym kwartale, Spośród przygotowywanych projektów, Emitent uzyskał zamówienie i dostarczył towary i
usługi o znaczącej wartości w pierwszym kwartale tylko dla jednego operatora telekomunikacyjnego, w sumie
na ponad 5,1 mln zł.
Nowe, innowacyjne przedsięwzięcia Spółki, w które inwestowano w ubiegłym roku, juŜ zaczynają generować
zauwaŜalne przychody. ATM S.A. za 1,5 mln zł dostarczył autorski system SMaCS (Service Management and
Charging System) do zarządzania i rozliczania usług internetowych u jednego z największych w Polsce
dostawców usług internetowych. SMaCS pozwala operatorom telekomunikacyjnym na wdraŜanie
zaawansowanych usług internetowych i zarządzanie nimi, niezaleŜnie od stosowanych łączy dostępowych
(xDSL, WiMAX, CATV itp.). Jest to aplikacja typu middleware. Zapewnia komunikację między infrastrukturą
sieci operatorskiej a systemami biznesowymi (np. billing). Wykorzystuje technologię SOA (Service Oriented
Architecture), która umoŜliwia elastyczne modelowanie procesów biznesowych oraz szybką integrację z innymi
systemami operatora.
Pod koniec pierwszego kwartału ATM S.A. rozpoczęła we współpracy ze spółkę zaleŜną Cineman Sp. z o.o.,
udostępnianie nowej usługi „wideo na Ŝądanie”.. To pierwsze w pełni komercyjne wdroŜenie innowacyjnej i
autorskiej technologii, dającej dostęp do zróŜnicowanych zasobów światowej kinematografii. Pierwsza umowa
została podpisana z operatorem BAIT, w sieci którego została udostępniona usługa. Zamiarem ATM S.A. i
Cineman Sp. z o.o. jest uruchomienie usługi w sieciach następnych operatorów, z którymi negocjowane są
kolejne umowy.

Nie bez znaczenia dla obrazu działalności handlowej Spółki pozostaje umiejętność wykorzystania efektów
synergii w tworzonej systematycznie grupie kapitałowej ATM. W lutym br. podpisano umowę na wykonanie
projektu „Budowa Zintegrowanej Sieci WAN Jednostek Organizacyjnych Gminy Aleksandrów Łódzki wraz
z dostawą sprzętu i oprogramowania”. Jest to rezultat przetargu wygranego przez konsorcjum Sputnik Software
sp. z o.o. i KLK Technologie Informatyczne sp. z o.o. W ramach przedsięwzięcia Sputnik Software — jako lider
konsorcjum — wdroŜy oprogramowanie do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów (System
Elektronicznego Obiegu Dokumentów PROTON) oraz dostarczy sprzęt komputerowy. Natomiast KLK
Technologie Informatyczne zrealizuje część zamówienia związaną z zaprojektowaniem i instalacją okablowania
zasilającego stanowiska sieci komputerowej LAN w Urzędzie Gminy oraz uruchomieniem strukturalnej sieci
komputerowej WAN gminy. Jest to pierwszy znaczący przykład synergii działania w rozszerzonej grupie ATM.
Miniony kwartał przyniósł spółce nowe certyfikaty i potwierdzenie wysokich kompetencji. Dobra passa nie
omijała innowacyjnych produktów i rozwiązań Spółki. Na początku roku zakończony został ostatni etap audytu
oprogramowania Atmosfera Service Desk v. 5.0 firmy ATM S.A. Dzięki temu Atmosfera dołączyła do
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prestiŜowego grona rozwiązań posiadających certyfikat PinkVerify™ Service Support. PinkVerify™ jest
jedynym liczącym się certyfikatem zgodności narzędzi ITSM z metodyką ITIL. Tym samym produkt ATM S.A.
znalazł się w elitarnym gronie dostawców takich jak CA, BMC Software (właściciel marki Remedy), Oracle,
HP, Siebel, PeopleSoft czy FrontRange. W Europie Środkowo-Wschodniej dotychczas nikt nie zdobył jeszcze
tego certyfikatu. Certyfikat z jednej strony zapewnia zgodność ze światowymi standardami, a z drugiej — dzięki
szerokim moŜliwościom personalizacji — pozwala na uwzględnienie specyfiki przebiegu procesów danej
organizacji. Rozwiązanie jest takŜe atrakcyjną propozycją dla średnich przedsiębiorstw, gdzie niezbędne jest
standardowe narzędzie o zweryfikowanej funkcjonalności. Tylko w ubiegłym roku Atmosfera przyniosła juŜ
kilka milionów złotych przychodów. Od chwili pojawienia się systemu na rynku, został on wdroŜony u wielu
wymagających klientów, takich jak PTC (Era, Heyah), PLL Lot, Agora, Getronics, dwóch innych wiodących
operatorów telekomunikacyjnych i w duŜej firmie medialnej.
W omawianym okresie ATM S.A. spełniła takŜe wszystkie konieczne wymagania i uzyskała status Microsoft
Gold Certified Partner. Status Złotego Certyfikowanego Partnera charakteryzuje się najwyŜszym poziomem
umiejętności i wiedzy na temat technologii Microsoft. UmoŜliwia on budowanie najściślejszych relacji
partnerskich z Microsoft i otrzymuje specjalny dostęp do zasobów i wsparcia technicznego. Certyfikowany
Partner zajmuje takŜe priorytetowe miejsce w informacji kierowanej dla klientów w katalogach Microsoft.

Warto odnotować takŜe sukcesy, które w pierwszym kwartale odniosły produkty wprowadzane na rynek przez
spółki zaleŜne.

Na początku roku na jedną z największych międzynarodowych list serwisów web 2.0 (http://go2web20.net/)
zakwalifikował się produkt spółki zaleŜnej iloggo Sp. z o.o. Pojawił się tam równieŜ takŜe pochlebny artykuł
(http://go2web2.blogspot.com/2006/12/ iloggo-create-your-own-grid-from-your.html). To pierwsze na taką skalę
przedstawienie iloggo uŜytkownikom poza terytorium Polski., którzy na co dzień obcują ze swoimi ojczystymi
serwisami, takimi jak Digg czy del.icio.us.

Olbrzymim sukcesem zakończyła się prezentacja płatności mobilnych przez spółkę zaleŜną mPay S.A. podczas
Kongresu 3GSM w Barcelonie. Kongres 3GSM jest najwaŜniejszym corocznym spotkaniem przedstawicieli
branŜy telekomunikacji mobilnej, w czasie którego wyznaczane są trendy obowiązujące na rynku w najbliŜszych
latach. mPay zaprezentował w Barcelonie uniwersalny system płatności mobilnych, pozwalający na szybką
i bezpieczną realizację transakcji przy uŜyciu telefonów komórkowych. Uczestnicy Kongresu odwiedzający
stoisko spółki mieli moŜliwość osobistego przetestowania rzeczywiście działającej usługi. Zademonstrowane
zostały między innymi kompleksowe rozwiązania opracowane wspólnie z partnerami: transakcje mobilne
w automatach (BKtel Niemcy), kasach fiskalnych (Novitus), terminalach POS dla kart płatniczych (Optimum)
oraz systemach gastronomicznych (Softech Bis). Uznanie w oczach zwiedzających znalazły przede wszystkim
uniwersalność i prostota rozwiązania, pozwalające na obsługę dowolnego typu transakcji, jak i niezwykle krótki
czas rozliczenia płatności. Zainteresowanie wdroŜeniem systemu mPay wyrazili goście z całego świata,
szczególnie operatorzy komórkowi z krajów rozwijających się, gdzie elektroniczne instrumenty płatnicze są
słabo rozwinięte, a dynamicznie rozwijające się sieci telefonii komórkowej oferujące płatności mobilne stanowią
ciekawą i tanią propozycję. Olbrzymie zainteresowanie zwiedzających podczas Kongresu oraz liczba
nawiązanych kontaktów pozwala mieć nadzieję na rychłe wdroŜenie systemu płatności mobilnych mPay równieŜ
poza granicami naszego kraju.
W ubiegłym kwartale poza sukcesem marketingowym mPay poczynił duŜy krok na drodze do komercyjnego
uruchomienia usług mobilnych płatności uzyskując status agenta rozliczeniowego. Decyzją Prezesa Narodowego
Banku Polskiego, spółka uzyskała zgodę na prowadzenie systemu autoryzacji i rozliczeń płatności mobilnych.
W wyniku tej decyzji, mPay S.A. jako pierwszy podmiot w Polsce posiada status agenta rozliczeniowego dla
płatności mobilnych, co pozwala mu na prowadzenie oraz rozwój tego typu usług na rynku krajowym.
Uzyskanie statusu agenta rozliczeniowego dla płatności mobilnych przez mPay S.A. to nie tylko otwarta droga
do rozwoju usług bezpośrednio oferowanych przez mPay S.A., ale takŜe znaczący krok na drodze świadczenia
usług dodanych do telekomunikacji w ramach innowacyjnych projektów ATM. Jednym z nich jest działalność
prowadzona przez Cineman sp. z o.o., dotycząca usług typu wideo na Ŝądanie (VOD). Wygoda, jaką daje
moŜliwość dokonywania płatności telefonem komórkowym, nadaje nowy wymiar usługom świadczonym przez
Cinemana.
Spośród istotnych wydarzeń w Ŝyciu Spółki naleŜy wspomnieć o XIII edycji rankingu „Byków i niedźwiedzi”
organizowanego przez redakcję Gazety Giełdy „Parkiet”, w którym ATM S.A. została laureatem w kategorii
„spółka o najwyŜszych standardach ładu korporacyjnego”. TakŜe w minionym kwartale Roman Szwed, prezes
zarządu ATM S.A., otrzymał Złotą Antenę Świata Telekomunikacji w kategorii MenedŜer Roku. Rynek
finansowy i niezaleŜni analitycy doceniają wkład prezesa zarządu w pomnaŜanie wartości firmy oraz wzrost
przychodów i zysków firmy podkreślając, Ŝe jest to w głównej mierze wynikiem skuteczności zarządzania
spółką.
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OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ O NIETYPOWYM CHARAKTERZE MAJĄCYM ZNACZNY WPŁYW
NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

W pierwszym kwartale 2007 r. nie wystąpiły czynniki lub zdarzenia o nietypowym charakterze mające znaczny
wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK
PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu ATM S.A. posiada udziały w następujących spółkach:

• w spółce ATM-Mobile Sp. z o.o.: 8700 udziałów o łącznej wartości 4350 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 0,01% kapitału zakładowego i daje 0,01%
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.),

• w spółce ATM Services Sp. z o.o.: 480 udziałów o łącznej wartości 300 000 zł, co stanowi 60% kapitału
zakładowego i daje 60% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki,
• w spółce Cineman sp. z o.o.: 612 udziałów o łącznej wartości 306 000 zł, co stanowi 51% kapitału
zakładowego i daje 51% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki,
• w spółce KLK sp. z o.o: 400 udziałów o łącznej wartości nominalnej 240 000 zł, co stanowi 78,74%
kapitału zakładowego i daje 78,74% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki,
• w spółce Sputnik Software sp. z o.o.: 600 udziałów o łącznej wartość 3 000 000 zł, co stanowi 60%
kapitału zakładowego i daje 60% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki,
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Schemat grupy kapitałowej ATM S.A. przedstawia poniŜszy rysunek:

Sprawozdania wszystkich spółek zaleŜnych podlegają konsolidacji ze sprawozdaniem ATM S.A. za 2007 r.

STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOśLIWOŚCI 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 rok 2007. Zarząd stwierdza jednak, Ŝe
rozwój Spółki przebiega prawidłowo, zgodnie z przewidywaniami i planami rozwoju na najbliŜsze lata.
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WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ
PODMIOTY ZALEśNE 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:
Imię i nazwisko lub
nazwa firmy

Tadeusz Czichon
Roman Szwed

POLSAT PTE

Piotr Puteczny

Liczba
posiadanych
akcji

Udział w
kapitale
zakładowym

Liczba
głosów na
WZ

Udział w
ogólnej liczbie
głosów

452 225

13,72%

452 225

13,72%

208 000

6,31%

208 000

6,31%

720 600

253 822

21,87%
7,70%

720 600

253 822

21,87%
7,70%

PowyŜsze dane uwzględniają stan posiadania akcji na dzień 14.05.2007 r. Dane dotyczące POLSAT OFE
odnoszą się do liczby akcji posiadanych przez tych akcjonariuszy w dniu 14.07.2006 r. Spółka nie posiada
informacji o ewentualnej zmianie ich stanu posiadania akcji po tym dniu.
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 nie nastąpiły zmiany w strukturze własności
znacznych pakietów akcji:

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

W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji
Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta.
Nie nastąpiły takŜe zmiany w stanie posiadania opcji do akcji Emitenta.

WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA
POSTĘPOWANIA ARBITRAśOWEGO 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.

INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEśNĄ 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.
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INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA LUB PRZEZ JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEśNĄ
PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POśYCZKI 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.

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 MOśLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ
PRZEZ EMITENTA
Spółka posiada stabilną sytuację kadrową, majątkowa i finansową. Nie są znane Ŝadne przesłanki, mogące
wpłynąć na moŜliwość realizacji zobowiązań przez Emitenta.

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 badawczowdroŜeniowych, przekładając się na pomniejszenie kosztów ponoszonych z tego tytułu przez Emitenta.

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 spowodować ponadprzeciętny wzrost
zysków Spółki. Szczególnie istotne będzie tempo powstawania rynku płatności mobilnych oraz rynku usługi
„wideo na Ŝądanie” przez Internet oraz miejsce jakie na tym rynku zajmą rozwiązania opracowane przez Grupę
Emitenta.
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KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ATM S.A.
(WYMAGANE ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE
INFORMACJI BIEśĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ
EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH)

1. BILANS
BILANS
Aktywa
I. Aktywa trwałe
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe
3. NaleŜności długoterminowe
3.1. Od jednostek powiązanych
3.2. Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe
4.1. Nieruchomości
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych, w tym:
- udziały lub akcje w jednostkach
podporządkowanych wyceniane metodą
praw własności
b) w pozostałych jednostkach
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
2. NaleŜności krótkoterminowe
2.1. Od jednostek powiązanych
2.2. Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem

stan na
stan na
stan na
31.12.06
31.03.07
koniec
koniec
koniec
poprzedniego poprzedniego
kwartału
kwartału
kwartału
(rok bieŜący)
(rok bieŜący)

stan na
31.03.06
koniec
kwartału
(rok
poprzedni)

80 195
1 955
0
55 763
166
0
166
20 617
0
0
20 617
20 407

73 654
2 038
0
50 449
166
0
166
20 182
0
0
20 182
19 972

45 816
435
0
43 395
339
0
339
1 105
0
0
1 105
1 105

20 407

19 972

1 105

210
0
1 694

210
0
820

0
0
542

231
63 437
3 085
34 725
5 539
29 186
18 071
18 071
0
7 004
11 067
0
7 556
143 632

231
81 169
2 975
69 299
27 019
42 279
4 350
4 350
0
0
4 350
0
4 546
154 823

141
52 859
2 754
18 640
999
17 641
29 336
29 336
0
18 154
11 182
0
2 129
98 675

1 462

588

401
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BILANS (c.d.)
Pasywa
I. Kapitał własny
1. Kapitał zakładowy
2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość
ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy
5. Kapitał z aktualizacji wyceny
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych
9. Zysk (strata) netto
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku
obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne
i podobne
a) długoterminowa
b) krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe
3.1. Wobec jednostek powiązanych
3.2. Wobec pozostałych jednostek
3.3. Fundusze specjalne
4. Rozliczenia międzyokresowe
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
Pasywa razem
Wartość księgowa
Liczba akcji
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję
(w zł)
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stan na
stan na
31.12.06
stan na
31.03.07
koniec
koniec
koniec
poprzedniego poprzedniego
kwartału
kwartału
kwartału
(rok bieŜący)
(rok bieŜący)

stan na
31.03.06
koniec
kwartału
(rok
poprzedni)

105 160
25 047
0

98 780
24 526
0

78 874
24 526
0

0
28 466
0
23 362
30 060
-1 775
0

0
20 837
0
23 362
3 764
26 291
0

0
20 987
2 335
11 050
19 250
726
0

38 472
2 347
2 347

56 044
2 377
2 377

19 801
1 663
1 663

0

0

0

0
0
0
0
0
6 913
0
6 913
24 328
397
23 790
141
4 884
0
4 884
1 516
3 367
143 632

0
0
0
0
0
6 740
0
6 740
42 800
47
42 602
151
4 126
0
4 126
957
3 169
154 823

0
0
0
0
0
3 920
0
3 920
13 310
203
12 926
181
908
0
908
50
858
98 675

105 160
3 295 642
31,91
3 295 642
31,91

98 780
3 227 040
30,61
3 227 040
30,61

78 874
3 227 040
24,44
3 227 040
24,44
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2. POZYCJE POZABILANSOWE
POZYCJE POZABILANSOWE
1. NaleŜności warunkowe
1.1. Od pozostałych jednostek
- odszkodowanie
2. Zobowiązania warunkowe
2.1 na rzecz pozostałych jednostek z tytułu
- udzielonych gwarancji i poręczeń
- zabezpieczeń hipotecznych
- zabezpieczeń zastawem
Pozycje pozabilansowe razem

stan na
stan na
31.12.06
stan na
31.03.07
koniec
koniec
koniec
poprzedniego poprzedniego
kwartału
kwartału
kwartału (rok
(rok bieŜący)
bieŜący)
291
291
291

291
291
291

stan na
31.03.06
koniec
kwartału
(rok
poprzedni)

291
291
291

6 510
6 510

0

7 035
7 035

4 129
4 129

6 801

0

7 326

4 420

3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów,
towarów i materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów
2. Przychody netto ze sprzedaŜy towarów
i materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów
i materiałów, w tym:
- do jednostek powiązanych
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy (I-II)
IV. Koszty sprzedaŜy
V. Koszty ogólnego zarządu
VI. Zysk (strata) na sprzedaŜy (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody operacyjne
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów
trwałych
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne
VIII. Pozostałe koszty operacyjne
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów
trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe

1 kwartał
kwartał
(rok bieŜący)
narastająco
okres od
(rok bieŜący)
01.01.07 do
okres od do
31.03.07
25 922

1 kwartał
(rok
poprzedni)
okres od
01.01.06 do
31.03.06

26 216

630
17 691
8 232

14
17 139
9 078

19 069

17 906

354
12 137
6 931
6 854
384
8 931
-2 461
213
0

4
10 172
7 735
8 310
188
7 168
955
966
65

59
154
50
3

0
901
902
0

4
43
-2 299

0
902
1 019

48

347

kwartał
narastająco
(rok
poprzedni)
okres od do
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne
XI. Koszty finansowe
1. Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej
(IX+X-XI)
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. –
XIV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV)
XVIII. Podatek dochodowy
a) część bieŜąca
b) część odroczona
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek
podporządkowanych wycenianych metodą praw
własności
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX)
Zysk (strata) netto (zanualizowany)
Średnia waŜona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia waŜona rozwodniona liczba akcji
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą
(w zł)
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1 kwartał
kwartał
(rok bieŜący)
narastająco
okres od
(rok bieŜący)
01.01.07 do
okres od do
31.03.07
0
0
48
0
0
0
0
424
105
0
0
0
319
-2 675

1 kwartał
(rok
poprzedni)
okres od
01.01.06 do
31.03.06

0
0
179
0
0
0
168
537
46
0
0
0
491
829

0

0

0
0
-2 675
-28
0
-900
0

0
0
829
103
251
-148
0

0

0

-1 775

726

-7 100
3 260 579
-0.54
3 260 579

2 903
3 227 040
0.22
3 227 040

-0.54

0.22

kwartał
narastająco
(rok
poprzedni)
okres od do

4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

I

I.a
1
1.1
a

Kapitał własny na początek okresu (BO)
Kapitał własny na początek okresu (BO), po
korektach
Kapitał podstawowy na początek okresu
Zmiany kapitału podstawowego
zwiększenie z tytułu

1 kwartał 2007
okres
od 2007-01-01
do 2007-03-31

98 780

98 780

24 526
521
521

kwartały
narastająco

rok 2006
okres
od 2006-01-01
do 2006-12-31

1 kwartał 2006
okres
od 2006-01-01
do 2006-03-31

75 813

75 813

75 813

24 526
0
0

75 813

24 526
0
0
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1.2

emisji akcji
Kapitał podstawowy na koniec okresu

4
4.1
a
b
4.2

Kapitał zapasowy na początek okresu
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenie z tytułu
emisji akcji powyŜej wartości nominalnej
zmniejszenie z tytułu
koszty emisji akcji nowej serii
Stan kapitału zapasowego na koniec okresu

5
5.1
a
5.2
6
6.1
a
6.2
7
7.1
7.2
a
b

7.3
7.7

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek
okresu
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenie z tytułu
zmiana metody amortyzacji
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec
okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek
okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenie z tytułu
z podziału zysku
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec
okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek
okresu
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
korekty błędów podstawowych
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po
korektach
zwiększenie z tytułu
podziału zysku z lat ubiegłych
zbycie środków trwałych
zmniejszenie z tytułu
przeznaczenia na wypłatę dywidendy
przeznaczenia na kapitał rezerwowy
korekty podatku dochodowego
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec
okresu
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rok 2006
okres
od 2006-01-01
do 2006-12-31

1 kwartał 2006
okres
od 2006-01-01
do 2006-03-31

20 837
7 629
7 684
7 684
55
55
28 466

20 987
0
0
0
150
150
20 837

20 987
0
0
0
0
0
20 987

0

0

0

0
0
0

0
0
0

2 335
2 335
2 335

23 362

11 050

11 050

0
0
0

12 312
12 312
12 312
23 362

11 050

30 055

19 250

19 250

30 055
0

19 250
3 710

19 250
0

30 055

22 960

19 250

5
0
5
0
0
0
0
30 060

56
56
0
19 252
6 938
12 312
2
3 764

0
0
0
0
0
0
0
19 250

-1 775
0
1 775

26 291
26 291
0

726
726
0

1 kwartał 2007
okres
od 2007-01-01
do 2007-03-31

521
25 047

0

23 362

30 060

kwartały
narastająco

0
24 526

0

3 764

0
24 526

2 335

0

8
a
b

Wynik netto
zysk netto
strata netto

II

Kapitał własny na koniec okresu (BZ)

105 160

98 780

78 874

III

Kapitał własny, po uwzględnieniu
proponowanego podziału zysku (pokrycia
straty)

105 160

73 733

75 647
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5. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW
PIENIĘśNYCH
A
I
II
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
III
B
I

1
3
b
4

II
1
3
a
b
4

III
C
I

1
4

II
4
7
8
9

III
D

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH
Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Zysk (strata) netto
Korekty razem:

Amortyzacja

Zyski (straty) z tytułu róŜnic kursowych

1 kwartał 2007
okres
od 2007.01.01
do 2007.03.31

-1 775

86

-160

1 764

Zmiana stanu rezerw

-25

Zmiana stanu naleŜności

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z
wyjątkiem poŜyczek i kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Inne korekty

Przepływy pienięŜne netto z działalności
operacyjnej
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH Z
DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
Z aktywów finansowych, w tym:
w pozostałych jednostkach
odsetki
Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów trwałych
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pienięŜne netto z działalności
inwestycyjnej (I-II)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH
Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
Wpływy

Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Inne wpływy finansowe

Wydatki

Spłaty kredytów i poŜyczek
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
finansowego
Odsetki
Inne wydatki finansowe

Przepływy pienięŜne netto z działalności
finansowej (I-II)
PRZEPŁYWY PIENIĘśNE NETTO RAZEM
(A+B+C)

2

-110

1 209
430
-49

221

-390

16 556

12 110

-19 341

-17 449

-3 718

-2 467

-6 463

-5 819

18 105

50 429

18 076

50 335

0
0
0
29

95
95
95
0

-144

0

12 877

20 533

5 436

1 327

7 438
435
7 004
7 004
3

19 205
1 051
18 154
18 154
2

8 894

73

8 151

0

743

73

5 228

29 896

941

14 770

692

501

241
7

525
60

0

1 kwartał
narastająco
2006 - okres
od 2006.01.01
do 2006.03.31

726

-6 545

242

Zmiana stanu zapasów

1 kwartał 2006
okres
od 2006.01.01
do 2006.03.31

-4 688

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

1 kwartał
narastająco
2007 - okres
od 2007.01.01
do 2007.03.31

13 683

7 953

-14 697

6 718

9 380
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW
PIENIĘśNYCH
E
F
G
-

Bilansowa zmiana stanu środków
pienięŜnych
ŚRODKI PIENIĘśNE NA POCZĄTEK
OKRESU
ŚRODKI PIENIĘśNE NA KONIEC
OKRESU (D+F), w tym
o ograniczonej moŜliwości dysponowania

Skonsolidowany raport kwartalny na 31.03.2007 roku
1 kwartał 2007
okres
od 2007.01.01
do 2007.03.31
6 718

1 kwartał
narastająco
2007 - okres
od 2007.01.01
do 2007.03.31

1 kwartał 2006
okres
od 2006.01.01
do 2006.03.31
9 380

4 350

1 801

11 067

11 182

16

32

1 kwartał
narastająco
2006 - okres
od 2006.01.01
do 2006.03.31
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INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU
KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2007 R.
(ZGODNIE Z §87 UST.1 ROZPORZĄDZENIA)

Prezentowane sprawozdanie finansowe ATM S.A. za I kwartał roku obrotowego 2007 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.

1. INFORMACJA O KOREKTACH Z TYTUŁU REZERW
WYSZCZEGÓLNIENIE
Zmiany stanu rezerw (z tytułu):

Stan na

31.03.2007

- rezerwa na przyszłe koszty

Stan na

31.12.2006

1 044

Zmiana w

I kw. 2007

2 193

-1 149

Zmiany stanu rezerw na przyszłe koszty wynikają z:

• utworzenia rezerwy na wiarygodnie oszacowane koszty towarów, materiałów i usług dotyczące
I kwartału 2007 roku nie zafakturowane przez dostawców (121tys. zł);

• rozwiązania rezerwy na wiarygodnie oszacowane koszty towarów, materiałów i usług dotyczące
wcześniejszych okresów poniesione w I kwartale 2007 roku ( -1.270 tys. zł).

2. INFORMACJA O REZERWIE I AKTYWACH Z TYTUŁU ODROCZONEGO
PODATKU DOCHODOWEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy

Stan na
31.03.2007

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2 347

Stan na
31.12.2006

1 462

2 377

Zmiana w
I kw. 2007

588

-30

874

Zmniejszenie rezerwy na odroczony podatek dochodowy wynika z:

• zmniejszenia dodatniej róŜnicy przejściowej pomiędzy wartością bilansową i podatkową środków
trwałych (-149 tys. zł);

• zaniku róŜnic przejściowych pomiędzy wartością bilansową i podatkową rozrachunków wyraŜonych
w walutach obcych na skutek zmiany sposobu naliczania róŜnic kursowych dla celów podatkowych
(-3 tys. zł);
• powstania dodatniej róŜnicy przejściowej pomiędzy wartością bilansową i podatkową rozliczeń
międzyokresowych kosztów (74 tys. zł);

• powstania dodatniej róŜnicy przejściowej pomiędzy wartością bilansową i podatkową produkcji w toku
(48 tys. zł);

Zwiększenie wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynika z:

• zmniejszenia ujemnych róŜnic przejściowych pomiędzy wartością bilansową i podatkową rozliczeń
międzyokresowych kosztów (-51 tys. zł);
• zwiększenia ujemnych róŜnic przejściowych pomiędzy wartością bilansową i podatkową materiałów
(20 tys. zł);
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• zmniejszenia ujemnej róŜnicy przejściowej pomiędzy wartością bilansową i podatkową rozliczeń
międzyokresowych przychodów z tytułu dotacji do środków trwałych (-1 tys. zł);

• zaniku róŜnic przejściowych pomiędzy wartością bilansową i podatkową rozrachunków wyraŜonych
w walutach obcych na skutek zmiany sposobu naliczania róŜnic kursowych dla celów podatkowych
(-2 tys. zł);

• zwiększenia ujemnych róŜnic przejściowych pomiędzy wartością bilansową i podatkową zobowiązań
z tytułu składek do ZUS (36 tys. zł);
• powstania ujemnej róŜnicy przejściowej z tytułu straty podatkowej (872 tys. zł).

3. INFORMACJA O DOKONANYCH ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ
SKŁADNIKÓW AKTYWÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE
Aktualizacja wartości naleŜności

Stan na
31.03.2007

529

Stan na
31.12.2006

538

Zmiana
w I kw. 2007

-9

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

40

