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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: 25 lutego 2009 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: 113-00-59-989
Regon: 012677986
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SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GRUPY KAPITAŁOWEJ ATM S.A. ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU
1. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaŜy
Koszty własne sprzedaŜy zmienne
Koszty własne sprzedaŜy stałe
Zysk (strata) brutto na sprzedaŜy
Pozostałe przychody operacyjne
Koszty sprzedaŜy
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe koszty operacyjne
Koszty restrukturyzacji
Zysk (strata) na działalności
operacyjnej
Udział w wyniku finansowym
jednostek wycenianych metodą praw
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) przed
opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalności
kontynuowanej
Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto z działalności
zaniechanej
Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto przypadający
akcjonariuszom Grupy
Zysk (strata) netto przypadający
akcjonariuszom mniejszości
Zysk (strata) na jedną akcję *)
Z działalności kontynuowanej:
Zwykły
Rozwodniony
Z działalności kontynuowanej
i zaniechanej:
Zwykły
Rozwodniony

Za okres
01/0131/12/2008

Za okres
01/1031/12/2008

Za okres
01/0131/12/2007

Za okres
01/1031/12/2007

266 332
162 681
24 932
78 719

116 593
76 594
6 755
33 244

260 066
169 977
23 438
66 651

129 441
86 353
7 864
35 224

1 876
1 818
62 321
802
-

1 321
1 328
16 478
506
-

1 124
1 126
42 304
1 537
-

882
(942)
13 731
594
-

15 654

16 253

22 808

22 723

781
2 377
7 085

446
46
5 643

516
3 774
1 352

370
1 896
366

11 726

11 101

25 746

24 623

1 297

946

4 164

3 527

10 430

10 156

21 582

21 096

-

-

-

-

10 430

10 156

21 582

21 096

10 804

9 521

21 068

20 328

(374)

634

514

768

0,29
0,29

0,28
0,28

5,89
5,89

5,76
5,76

0,29
0,29

0,28
0,28

5,89
5,89

5,76
5,76

*) W pierwszym kwartale roku 2008 miał miejsce split akcji Emitenta w stosunku 1:8. Nowa liczba akcji wynosi 36 000 000.
Dane za okres porównywalny zostały przeliczone wg liczby akcji przed splitem.
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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 aktywa 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
31/12/2008

Koniec okresu
31/12/2007

16 587

15 677

35 455

25 712

137 567

86 794

64 784

61 908

80

80

1 820

1 256

10 025

13 963

266 318

205 390

14 530

8 326

50

2 133

101 435

81 231

31

38

9 097

2 218

3 932

69 756

129 075

163 702

-

-

395 393

369 092
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3. SKONSOLIDOWANY BILANS – PASYWA

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
Udział mniejszości
Razem kapitały własne
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

Koniec okresu
31/12/2008

Koniec okresu
31/12/2007

34 397

34 397

157 251

157 252

-

-

(1 984)

-

21 319

25 073

-

-

25 681

34 747

236 664

251 469

6 591

5 662

243 255

257 131

3 490

2 283

-

-

97

183

3 603

3 244

24 155

14 812

31 345

20 522

16 616

246

143

544

1 355

4 419

85 367

80 629

17 312

5 601

120 793

91 439

-

-

395 393

369 092
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ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
NadwyŜka ze
sprzedazy akcji
Kapitał
powyŜej ich Akcje własne
podstawowy
wartości
nominalnej

Kapitał
rezerwowy

Zyski
zatrzymane

Razem kapitał
własny
przypadajacy
akcjonaruszom
Grupy

Udział
mniejszości

Razem Kapitał
własny

Stan na 1 stycznia 2007 roku
Zwiększenia:
Emisja akcji
Wynik bieŜącego okresu
Objęcie akcji w ramach programu opcji
Wycena opcji menadŜerskich
Zmiana struktury Grupy kapitałowej
Podział zysku
Zmniejszenia:
Koszty emisji akcji
Wynik bieŜącego okresu
Podział zysku z przeznaczeniem na kapitały własne
Przeznaczenie na wypłatę dywidendy
Stan na 31 grudnia 2007 roku

24 572

4 558

-

23 362

40 431

92 923

2 613

95 535

9 674
151
-

154 893
-

-

1 711

21 953
3
-

164 567
21 953
151
3
1 711

514
2 773
-

164 567
22 467
151
2 776
1 711

34 397

2 200
157 251

-

25 073

1 711
25 929
34 747

2 200
1 711
25 929
251 469

238
5 662

2 200
1 711
26 167
257 130

Stan na 1 stycznia 2008 roku

34 397

157 251

-

25 073

34 747

251 468

5 662

257 130

-

-

3 322
-

22

10 804
(254)
(33)

10 804
3 322
(254)
(11)

996
306
-

996
10 804
3 322
52
(11)

34 397

157 251

5 306
-

871
2 904
21 319

655
18 928
25 681

5 306
655
18 928
871
2 904
236 664

374
6 591

5 306
655
374
18 928
871
2 904
243 255

Zwiększenia:
PodwyŜszenie kapitału
Wynik bieŜącego okresu
Objecie akcji w ramach programu opcji
Wycena opcji menadŜerskich
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej
Podział zysku
Zmniejszenia:
Zakup akcji własnych w ramach programu opcji
Korekta wyniku lat ubiegłych
Wynik bieŜącego okresu
Podział zysku z przeznaczeniem na kapitał zapasowy
Przeznaczenie na wypłatę dywidendy
Finansowanie programu motywacyjnego
Stan na 31 grudnia 2008 roku

(1 984)
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5. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW
PIENIĘśNYCH

Działalność operacyjna
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Korekty o pozycje:
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych
metodą praw własności
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
Pozostałe

Działalność inwestycyjna
Wydatki na zakup rzeczowych aktywów trwałych
Wydatki na zakup aktywów finansowych
Przychody ze sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych
Spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych
Udzielone poŜyczki długoterminowe
Przychody ze sprzedaŜy aktywów finansowych
Odsetki uzyskane
Dywidendy otrzymane
RóŜnice kursowe
Pozostałe

Działalność finansowa
Wpływy netto z emisji akcji i innych dopłat do kapitału
Otrzymane dotacje
Wpływy z kredytów i poŜyczek
Spłata kredytów i poŜyczek
Nabycie akcji własnych
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Dywidendy wypłacone
Odsetki otrzymane
Odsetki zapłacone
Inne wypłaty z zysku
RóŜnice kursowe
Pozostałe

Zmiana stanu środków pienięŜnych
Środki pienięŜne na początek okresu
Środki pienięŜne na koniec okresu

Za okres 01/0131/12/2008

Za okres 01/0131/12/2007

11 726
(72)

25 746
271

781
16 270
(135)
(33)
1 756
(26)
(6 203)
(22 761)
20 076
(3 833)
(4 709)
(1 255)
11 654

(516)
8 947
(378)
(16)
(2 174)
(2 929)
(21 778)
20 050
5 425
(6 210)
(150)
26 017

(81 856)
12 725
(39)
100
(69 070)

(57 862)
(66 301)
30 348
210
223
216
(93 166)

(295)
976
17 210
(1 832)
(4 888)
1 316
(19 569)
383
(1 843)
75
62
(8 405)

160 180
6 586
(10 975)
(4 619)
(25 599)
(1 174)
(103)
3 102
127 398

(65 822)
69 755
3 932

60 249
9 507
69 757
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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 dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII 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 4 kwartałów zakończony 31 grudnia 2008 roku zostało
sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa w formie skróconej.
Zgodnie z MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych §17 Zarząd Emitenta zdecydował, Ŝe stosowanie
uregulowania standardu MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych w odniesieniu do wyceny
zobowiązań powstałych z tytułu zawartych umów leasingowych w walutach obcych będzie mylące i
sprawozdanie finansowe nie spełni swojego celu określonego w ZałoŜeniach koncepcyjnych. W związku z
powyŜszym Spółka odstępuje od pełnego zastosowania tego wymogu i wprowadza omówioną niŜej jego
modyfikację.
Zgodnie z MSR 21 §28 róŜnice kursowe z aktualizacji wyceny zobowiązań leasingowych w wyniku zmiany
kursów walut powinny być ujęte w wyniku finansowym bieŜącego okresu sprawozdawczego. W związku z
nietypowym, skokowym, a takŜe w ocenie analityków – przejściowym i mającym podłoŜe spekulacyjne,
wzrostem kursów walut w stosunku do złotego w ostatnim kwartale, spowodowałoby to znaczące obniŜenie
zysku spółki, nie mające związku z rzeczywistym obrazem działalności gospodarczej spółki. Tylko niewielka
część róŜnic kursowych od zobowiązań leasingowych, tych które dotyczą rat spłaconych w DANYM okresie
sprawozdawczym, dotyczy bieŜącego okresu sprawozdawczego, gdy tymczasem większość z nich dotyczy
dobrze określonych okresów przyszłych, w których przypada termin płatności następnych rat leasingowych.
Koszt ten zostanie faktycznie zrealizowany (obciąŜy spółkę) w okresach przyszłych, o ile w międzyczasie kursy
walut w stosunku do złotego nie spadną.
Dlatego teŜ Spółka na mocy MSR 1 §17 zastosowała w bieŜącym sprawozdaniu finansowym częściowe
odstępstwo od MSR 21 polegające na tym, Ŝe róŜnice kursowe od walutowych zobowiązań leasingowych zostały
zaliczone w koszty finansowe spółki danego okresu sprawozdawczego jedynie w tej części, w której dotyczyły
faktycznie zapłaconych rat. Pozostała wartość róŜnic kursowych została odniesiona w rozliczenie
międzyokresowe kosztów, które będą odnoszone w koszty finansowe w poszczególnych okresach kwartalnych,
w których spłacane są raty leasingowe. Rozliczenia międzyokresowe kosztów będą przy tym modyfikowane o
róŜnice kursowe od zobowiązań leasingowych (zarówno dodatnie, jak i ujemne) powstające w przyszłych
okresach. Odstępstwo od MSR 21 będzie stosowane przez Spółkę do czasu ustabilizowania się kursów
walutowych na poziomie odpowiadającym realnej wartości nabywczej złotego.
Szczegółowe wyliczenia i skutki finansowe zastosowanego rozwiązania prezentacji róŜnic kursowych od
walutowych zobowiązań leasingowych zostały przedstawione w części „Pozostałe informacje” w rozdziale
„Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport”.
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Zarząd uznaje, Ŝe sprawozdanie finansowe (z zastosowanym odstępstwem od MSR 21 na mocy MSR 1 §17)
rzetelnie przedstawia sytuację finansową Spółki, finansowe wyniki działalności i przepływy środków
pienięŜnych.
Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego sprawozdania
finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy za rok ubiegły.

3. SEZONOWOŚĆ DZIAŁALNOŚCI
Regularnie w ostatnim kwartale roku spółka osiąga znacznie większe przychody ze sprzedaŜy niŜ w pierwszych
trzech kwartałach roku oraz wypracowuje większość zysku rocznego. TakŜe w tym roku wystąpiło to zjawisko:
44% przychodów skonsolidowanych zostało wypracowanych w czwartym kwartale roku. Tym niemniej oznaki
zbliŜającego się kryzysu gospodarczego zawaŜyły na wynikach czwartego kwartału, gdyŜ spowodowały
rezygnację potencjalnych klientów z charakterystycznych dla tego okresu duŜych projektów inwestycyjnych.
Jednocześnie w tym samym okresie nastąpił rekordowy wzrost sprzedaŜy usług telekomunikacyjnych, który co
prawda nie był w stanie zrównowaŜyć utraty części przychodów ze sprzedaŜy usług integracyjnych, ale dotyczy
najbardziej poŜądanego rodzaju przychodów, o wysokiej marŜy i stabilnej wielkości takŜe w następnych
okresach.
Bardziej szczegółowe omówienie wpływu kryzysu na wyniki czwartego kwartału i całego roku 2008 zostało
zamieszczone w rozdziale „Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy
raport”.

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
Zgodnie z polityką dywidendy ogłoszoną przez Zarząd Emitenta w raporcie bieŜącym nr 25/2006 z 8.06.2006 r.,
dywidenda za rok 2008 wypłacona przez Spółkę powinna być nie mniejsza niŜ 5 760,0 tys. zł, to jest 16 gr na
jedną akcję. Zarząd będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy w
tej wysokości, chyba Ŝe sytuacja na rynkach finansowych będzie skutkowała utrudnionym dostępem do kapitału,
a kwota potencjalnej dywidendy stanie się niezbędna do bezpiecznego rozwoju działalności operacyjnej Spółki.
Po podjęciu przez Zarząd ostatecznej decyzji w tej sprawie, jej treść zostanie opublikowana niezwłocznie w
trybie przewidzianym dla raportów bieŜących.
Dywidenda za rok 2007 została wypłacona przez ATM SA w dniu 19.09.2008 r. w wysokości 54 gr na jedną
akcję zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5.06.2008 r.
Zgromadzenie Wspólników KLK sp. z o.o. uchwałą z dnia 24.04.2008 r. dokonało podziału zysku za 2007 rok z
przeznaczeniem kwoty 2 192 000,00 zł dla udziałowców Spółki. Wypłaty dywidendy nastąpiły do dnia
31.12.2008 r.

6. SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI
Wszystkie usługi świadczone przez Grupę 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 i w związku z tym nie są wyodrębniane
inne segmenty działalności.
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Przychody ze sprzedaŜy podstawowych produktów przedstawiają się następująco:
Za okres
01/0131/12/2008
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

167 884
10 617
10 904
72 204
3 928
796
266 332

Za okres
01/1031/12/2008

Za okres
01/0131/12/2007

85 634
4 259
4 103
21 079
1 306
212
116 593

160 792
32 376
11 409
52 736
2 677
76
260 066

Za okres
01/1031/12/2007
81 606
26 891
6 111
14 004
783
44
129 439

Przychody ze sprzedaŜy w podziale geograficznym przedstawiają się następująco:
Za okres
01/0131/12/2008
Kraj
Eksport
Razem przychody ze sprzedaŜy

263 809
2 523
266 332

Za okres
01/1031/12/2008

Za okres
01/0131/12/2007

115 923
670
116 593

256 394
3 672
260 066

Za okres
01/1031/12/2007
126 492
2 947
129 439

7. ISTOTNE ZDARZENIA NASTĘPUJĄCE PO ZAKOŃCZENIU KWARTAŁU
Po zakończeniu kwartału nastąpiło dalsze gwałtowne osłabianie złotego. Miało to istotny wpływ na straty
związane z róŜnicami kursowymi zrealizowanymi przy zakupie walut w związku z zapłatą za dostarczone
towary i środki inwestycyjne (zakupy realizowane w większości z USA z zapłatą w dolarach amerykańskich).
RóŜnice kursowe operacyjne poniesione w styczniu 2009 r. z tytułu zakupu dolarów USA na zapłatę za
zakupione towary wyniosły 3 777 tys. zł, a w lutym (do dnia sporządzenia niniejszego raportu) 1 375 tys. zł.
Spółka nie spodziewa się dalszych strat z tego tytułu do końca kwartału. Podane kwoty wpłyną jednak istotnie
na wyniki pierwszego kwartału 2009 r.
Osłabienie złotego wpłynie takŜe na aktualizację wyceny zobowiązań leasingowych wyraŜonych w walutach
obcych. W okresie stycznia i lutego (do dnia sporządzenia niniejszego raportu) łączna wartość ujemnych róŜnic
kursowych z tego tytułu wyniosła 4 737 tys. zł. O ile kursy walut nie ulegną zmianie, spowoduje to dla spółki
dodatkowy koszt wynikający ze spłaty rat leasingowych w wysokości ok. 136 tys. zł miesięcznie.

8. ZMIANA W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ
W dniu 30. października 2008 r. miało miejsce przekształcenie spółki ATM Services Sp. z o.o. w spółkę inONE
S.A. Informację o wpisie do rejestru sądowego tej zmiany Emitent otrzymał 8 stycznia 2009 r. Spółka będzie
odtąd funkcjonowała pod nowa nazwą, co jest waŜną zmianą w związku z coraz lepiej rozpoznawaną, nową
marką na rynku.
W dniu 17 grudnia 2008 r. miało miejsce podwyŜszenie kapitału w spółce mPay SA o kwotę 7 200 tys. zł –
– z kwoty 6 900 tys. zł do kwoty 14 100 tys. zł poprzez ustanowienie 14 400 000 akcji serii C o wartości 0,50 zł
kaŜda. Akcje zostały objęte przez ATM S.A w ilości 14 112 000 akcji za łączną kwotę 7 056 tys. zł i Konrada
Łuczaka w ilości 288 000 za łączną kwotę 144 tys. zł. PodwyŜszenie kapitału miało na celu przede wszystkim
spłatę poŜyczki udzielonej przez ATM S.A. spółkom mPay S.A. i mPay International Sp. z o.o.
Dnia 17 grudnia 2008 r. na podstawie Umowy zbycia udziałów spółka ATM S.A. odkupiła od spółki mPay
International 1 udział CBR ATM-Lab Sp. z o.o. za kwotę 50 zł. Po odkupieniu ATM S.A. posiada 1001
udziałów co daje 100% udziału w spółce i tyle samo głosów.
W dniu 19 grudnia 2008 r. miało miejsce przekształcenie spółki KLK Sp. z o.o. w KLK S.A.
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Po zakończeniu kwartału miały miejsce następujące zmiany formalne i kapitałowe w grupie kapitałowej
Emitenta:
Dnia 6 lutego 2009 r. zgodnie z postanowieniami Umowy Spółki Rec-order sp. z o.o. wspólnicy postanowili
podwyŜszyć kapitał spółki o kwotę 15 tys. zł to jest z kwoty 100 tys. zł do kwoty 115 tys. zł poprzez
ustanowienie 150 udziałów o wartości 100 zł kaŜdy. Nowe udziały zostały objęte przez ATM S.A. Spółka
w najbliŜszym czasie nie będzie prowadziła działalności operacyjnej, a podwyŜszenie kapitału miało na celu
uregulowanie zobowiązań poniesionych przez spółkę w przeszłości.
Dnia 6 lutego 2009 r. zgodnie z umowa zbycia udziałów spółka ATM S.A. odkupiła od spółki mPay
International 999 udziałów za kwotę 9 227,4 zł. Po odkupieniu ATM S.A. posiada 1000 udziałów co daje 100%
udziału w spółce i tyle samo głosów.
Dnia 11.02.2009 r. zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki mPay S.A. zarząd tej spółki postanowił
podwyŜszyć kapitał zakładowy spółki o kwotę 500 000 zł to jest z kwoty 14 100 000 zł do kwoty 14 600 000 zł
poprzez ustanowienie 1 000 000 akcji o wartości nominalnej 0,50 zł kaŜda. 980 000 nowych akcji zostały objęte
przez ATM S.A. co łącznie daje 15 093 000 akcji o wartości 7 546 500 zł, stanowiących 51,69% wszystkich
akcji i głosów na walnym zgromadzeniu spółki.
Dnia 12 lutego Spółka ATM S.A. otrzymała odpis postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu w dniu 2 lutego 2009 r.
rejestracji podwyŜszenia kapitału zakładowego zaleŜnej od Emitenta spółki mPay S.A. o kwotę 7 200 tys. zł.
PodwyŜszenie kapitału w ramach kapitału docelowego ma za zadanie zapewnienie spółce bieŜącego
finansowania swojej działalności w zakresie rozpowszechnienia w Polsce systemu płatności mobilnych we
współpracy z partnerami biznesowymi.
W ciągu rozpatrywanego okresu nie nastąpiły połączenia, sprzedaŜe i przejęcia jednostek gospodarczych, 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 w tym:
- udzielone gwarancje poręczenia
- zabezpieczenie hipoteczne
- zabezpieczenie zastawem

Stan na
30/09/2008
291
291
27 981
27 981
6 605
18 060
3 316

Stan na
31/12/2007
291
291
29 793
29 793
10 580
18 060
1 153

Od czasu zakończenia roku obrotowego 2007 nastąpiły następujące zmiany zobowiązań warunkowych:
a) zmniejszeniu uległy udzielone gwarancje i poręczenia o kwotę 3975 tys. zł, która wynika z:
• wygaśnięcia terminu gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych ( przetargowych i dobrego
wykonania) na kwotę 6777 tys. zł;
• ustanowienia zabezpieczeń przetargów oraz zawartych kontraktów w postaci gwarancji
ubezpieczeniowych – na kwotę 2804 tys. zł;
b) zabezpieczenia zastawem uległy zwiększeniu na kwotę 2163 tys. zł,
c) zabezpieczenia hipoteczne nie uległy zmianie.
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POZOSTAŁE INFORMACJE
(WYMAGANE ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE
INFORMACJI BIEśĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ
EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH)

WYBRANE DANE FINANSOWE
31/12/2008
w tys. PLN
Przychody ze sprzedaŜy ogółem
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej

31/12/2007
w tys. PLN

31/12/2008
w tys. EUR

31/12/2007
w tys. EUR

266 332

260 066

75 403

68 859

15 654

22 808

4 432

6 039

11 726

25 746

3 320

6 817

10 804

21 068

3 059

5 578

Środki pienięŜne netto z działalności operacyjnej
Środki pienięŜne netto z działalności finansowej
Środki pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej

11 654

26 017

3 299

6 889

(8 405)

127 398

(2 380)

33 732

(69 070)

(93 166)

(19 555)

(24 668)

Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pienięŜnych

(65 822)

60 249

(18 635)

15 952

31/12/2008
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)

31/12/2007

31/12/2008

31/12/2007

266 318

205 390

63 828

57 339

129 075

163 702

30 935

45 701

395 393

369 092

94 764

103 041

31 345

20 522

7 512

5 729

120 793

91 439

28 950

25 527

243 255

257 131

58 301

71 784

34 397

34 397

8 244

9 603

236 664

251 469

56 721

70 203

36 000 000

4 500 000

36 000 000

4 500 000

6,57

55,88

1,58

15,60

6,57

55,88

1,58

15,60

* kapitał akcyjny został przeszacowany zgodnie z MSR 29.
PowyŜsze dane finansowe za cztery kwartały roku 2008 i 2007 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 grudnia 2008 roku wynoszącego 4,1724
PLN/EUR oraz na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszącego 3,5820 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 grudnia 2008 roku, wynoszącego 3,5321 PLN/EUR oraz od 1
stycznia do 31 grudnia 2007 roku wynoszącego 3,7768 PLN/EUR.
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OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY
RAPORT

W ostatnim kwartale roku spółka tradycyjnie osiąga znacznie większe przychody ze sprzedaŜy niŜ w pierwszych
trzech kwartałach roku oraz wypracowuje większość zysku rocznego. TakŜe w tym roku wystąpiło to zjawisko:
44% przychodów skonsolidowanych oraz 40% przychodów spółki dominującej zostało wypracowanych w
czwartym kwartale roku. Tym niemniej oznaki zbliŜającego się kryzysu gospodarczego zawaŜyły na wynikach
czwartego kwartału, gdyŜ spowodowały rezygnację potencjalnych klientów z charakterystycznych dla tego
okresu duŜych projektów inwestycyjnych. W sumie nie został zrealizowany Ŝaden z oczekiwanych duŜych
kontraktów w zakresie usług integracyjnych na dostawę infrastruktury telekomunikacyjnej, z których spółka
oczekiwała dodatkowo ok. 30 mln zł przychodów ze sprzedaŜy. Wszystkie przychody ze sprzedaŜy w czwartym
kwartale zostały zrealizowane w ramach mniejszych projektów integracyjnych i usług telekomunikacyjnych
mających charakter abonamentowy (powtarzalny).
Coraz większe znaczenie na wynik Emitenta ma sprzedaŜ usług telekomunikacyjnych, które są najbardziej
rentownym, stabilnym i przewidywalnym źródłem przychodów. W ATM S.A. stanowiły w 2008 r. 38,6%
przychodów. Ta część przychodów jest takŜe najbardziej odporna na oznaki nadchodzącego kryzysu, a nawet
wydaje się, Ŝe niektóre usługi telekomunikacyjne mają szanse spotkać się w czasach kryzysu z gwałtownie
rosnącym popytem (np. usługi kolokacyjne) ze względu na konieczność oszczędności na inwestycjach we
własną infrastrukturę. Ostatni kwartał roku był rekordowy jeśli chodzi o sprzedaŜ usług telekomunikacyjnych,
po raz pierwszy w historii Emitenta przychód w kwartale z usług telekomunikacyjnych przekroczył 20 mln zł i
został jednocześnie zanotowany największy w historii wzrost przychodów między kwartałami (czwarty kwartał
2008 w stosunku do trzeciego kwartału roku 2008), a mianowicie wzrost o 3,6 mln zł (ponad 20%). Bardzo
dobre wyniki sprzedaŜy usług telekomunikacyjnych są wynikiem polityki inwestycyjnej prowadzonej w ciągu
ostatnich lat polegającej na rozbudowie sieci światłowodowych i centrów kolokacyjnych. Zarząd przewiduje
szybki wzrost przychodów z usług telekomunikacyjnych takŜe w następnych okresach.
Niemniej brak przychodów ze sprzedaŜy z większych kontraktów integracyjnych charakterystycznych dla końca
roku spowodował, Ŝe przychody czwartego kwartału były mniejsze niŜ przed rokiem o blisko 10%. Co prawda
przychody całoroczne były na podobnym poziomie co rok wcześniej (wzrost o 2.4%), co przy utrzymaniu
wysokiej rentowności na poziomie marŜy ze sprzedaŜy (39%) pozwoliło na uzyskanie wzrostu marŜy ze
sprzedaŜy (=przychody ze sprzedaŜy minus koszty własne sprzedaŜy zmienne) o 13,6 mln zł w stosunku do roku
poprzedniego, co niestety nie wystarczyło na pokrycie zwiększonych kosztów stałych grupy kapitałowej.
W efekcie skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej spadł o 7,1 mln zł z 22,8 mln zł w roku 2007 do
15,7 mln zł w roku 2008. A przyczyny tego faktu, jak juŜ zostało wyjaśnione, Zarząd upatruje przede wszystkim
w znaczącym pogorszeniu koniunktury inwestycyjnej w końcu 2008 r. oraz w duŜym wzroście kosztów
generowanych przez spółki grupy mPay na etapie wdraŜania nowego systemu płatności mobilnych, przy braku
znaczących przychodów na tym etapie rozwoju systemu.
Warto przy tym podkreślić, Ŝe spółki zaleŜne od Emitenta w roku 2008 zanotowały wzrosty przychodów. Wśród
spółek tych moŜna wskazać takie, które oferują dojrzałe produkty (KLK S.A., Sputnik Software Sp. z o.o.,
inOne S.A., Impulsy Sp. z o.o., CBR ATM Lab Sp. z o.o. , Linx Telekomunications B.V.) i spółki, które dopiero
przygotowują swoje produkty lub wdraŜają je do sprzedaŜy (mPay International Sp. z .o.o, mPay S.A., Cineman
Sp. z o.o., iloggo Sp. z o.o., rec-order Sp. z o.o.). Wszystkie spółki oferujące dojrzałe produkty rozwijają się
bardzo dynamicznie. W 2008 roku zwiększyły znacznie swoje przychody: KLK S.A. o 15,8%, Sputnik Software
Sp. z o.o. o 28,3%, inOne S.A. o 204%, Impulsy Sp. z o.o. o 421%, CBR ATM Lab Sp. z o.o o 27100%, Linx
Telekomunications B.V o 39%. W tej fazie rozwoju rosną takŜe ich koszty stałe, niemniej wszystkie wykazują
dodatni zysk. Spółki rozwijające sprzedaŜ (z pominięciem grupy mPaya) nie przynoszą jeszcze znaczących
przychodów, ale takŜe nie obciąŜają w sposób znaczący rachunku wyników. Jedynymi spółkami, które
przynoszą istotne straty są spółki mPay International Sp. z o.o. oraz mPay S.A., których łączne koszty stałe w
2008 roku wyniosły 6,8 mln zł. Są to jednocześnie spółki posiadające unikatowe rozwiązanie w zakresie
płatności mobilnych, która to usługa staje się witalnym elementem naszego otoczenia, posiadają olbrzymie
moŜliwości na przyszłość i mogą się pochwalić znaczącymi sukcesami takŜe w minionym kwartale.
Dodatkowo wyniki czwartego kwartału znacząco pogorszyło gwałtowne osłabienie złotego mające miejsce w
okresie VIII-XII.2008 r. Co prawda ani Emitent, ani Ŝadna ze spółek jego grupy kapitałowej nie zawierała
umów opcyjnych, ani innych umów wystawiających spółki na ryzyko walutowe niewspółmiernie wysokie do
prowadzonej działalności operacyjnej, ale w związku z prowadzonymi zakupami towarów za dolary USA
będących przedmiotem sprzedaŜy w ramach kontraktów integracyjnych, ATM S.A. poniosła łączne straty na
róŜnicach kursowych w wysokości 1,1 mln zł w trzecim kwartale minionego roku i 4,9 mln zł w kwartale
czwartym. Strata ta nie została skompensowana zyskami z operacyjnych róŜnic kursowych w występujących w
pierwszych dwóch kwartałach roku, poniewaŜ umocnienie złotego w tym okresie miało znacznie mniejszy
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wymiar. TakŜe – z tych samych powodów – straty na róŜnicach kursowych w wysokości ok. 1 mln zł poniosła
KLK S.A.
W efekcie skonsolidowany zysk roczny w wysokości 11,7 mln zł brutto i 10,4 mln zł netto był znacząco niŜszy
od odpowiednio zysku brutto 25,7 mln zł i netto 21,6 mln zł w roku poprzednim.
Osłabienie złotego miało jeszcze jeden negatywny wpływ na działalność spółki ATM S.A. w roku 2008. Spółka
finansuje część swoich zakupów inwestycyjnych w postaci leasingu denominowanego do walut obcych. Wybór
takiego rozwiązania był podyktowany znacznie niŜszymi stopami procentowymi oraz – jak się wydawało –
stabilnej, mocnej pozycji złotego w stosunku do innych walut w perspektywie średnioterminowej. Dzięki
niŜszym stopom procentowym oraz umacnianiu złotego w okresie od 2004 do połowy 2008 roku Spółka płaciła
mniejsze raty leasingowe, niŜ w przypadku zawarcia umów leasingowych wyraŜonych w złotych.
Gwałtowna deprecjacja złotego postępująca od sierpnia 2008 r. spowodowała, Ŝe wartość długu ATM S.A.
wynikającego z umów leasingowych, a wyraŜonego w walutach obcych, w przeliczeniu na złote znacząco
wzrosła. Co prawda w nieznacznym stopniu przekłada się ten wzrost na wydatki Spółki wynikające z bieŜących
rat leasingowych, ale – o ile sytuacja na rynku walutowym nie uległaby poprawie – całkowita wartość długu
pozostająca do spłaty do roku 2013 byłaby znacznie większa. Niewiele poprawia tę sytuację fakt, Ŝe rynkowa
wartość przedmiotu leasingu, jako urządzeń importowanych, takŜe rośnie wraz z wzrostem kursów walut
obcych.
Całkowita wartość róŜnic kursowych obliczonych na podstawie aktualizacji zobowiązań leasingowych w 2008
roku wyniosła 7 220 437,12 zł. Taka zmiana powoduje, Ŝe wartość miesięcznej raty leasingowej płaconej przez
spółkę w roku 2009 wzrośnie o 161 974,64 zł miesięcznie.
Z ogólnej kwoty róŜnic kursowych od zobowiązań leasingowych naliczonych w 2008 roku, część tej kwoty, to
jest 556 459,87 zł przypada na raty leasingowe zapłacone w roku 2008 i obciąŜa koszty finansowe okresu
bieŜącego. Tymczasem większość tej kwoty, to jest 6 663 977,25 zł, dotyczy wzrostu wydatków spółki
związanych ze spłatą rat leasingowych w następnych okresach. Aby prawidłowo i rzetelnie wykazać wpływ
kosztów związanych z aktualizacją zobowiązań leasingowych na działalność Spółki, Zarząd ATM S.A.
zdecydował, na mocy MSR 1 §17, o zastosowaniu częściowego odstępstwa od MSR 21, w sposób opisany w
rozdziale 2: „Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz zasady (polityka)
rachunkowości”.
Odniesienie części kosztów wynikających z róŜnic kursowych od zobowiązań leasingowych w rozliczenia
międzyokresowe kosztów wymagało obliczenia, jaka część tych róŜnic przypada na poszczególne okresy
kwartalne, w których Spółka będzie spłacała raty leasingowe. Koszty przypadające na poszczególne okresy
zostały określone proporcjonalnie do wartości płaconych rat leasingowych i przedstawiają się następująco:
Rok
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Kwartał
1
2
3
4
1
2
3
4
1
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3
4
1
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4
1
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3
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Kwota
491 053,31
484 214,06
481 787,48
486 121,30
483 363,17
479 287,19
479 716,67
485 620,32
486 892,43
481 959,45
464 364,19
416 447,38
169 534,62
172 299,21
171 111,01
167 646,99
135 280,81
94 951,54
32 326,11
0,00
6 663 977,25
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Spółka będzie konsekwentnie przedstawiała rozliczenia międzyokresowe kosztów wynikających z wzrostu lub
zmniejszenia wartości rat leasingowych do opłacenia w przyszłych okresach.
Jednocześnie, w celu obniŜenia wartości rat leasingowych płaconych przy słabym złotym, Spółka przewiduje
przeprowadzenie rozmów z leasingodawcami mających na celu zawieszenie na okres do 12 miesięcy spłaty rat
kapitałowych od aktywnych umów leasingowych. Pozwoliłoby to na uniknięcie płacenia zawyŜonych rat
leasingowych (naliczanych przy wysokim kursie waluty), a tym samym pozwoliłoby na ograniczenie
sumarycznej wartości kosztów poniesionych przez Spółkę.
RozwaŜając osiągnięcia Spółki w minionym kwartale warto podkreślić, Ŝe Grupa Kapitałowa ATM S.A.
z powodzeniem kontynuowała działalność we wszystkich trzech podstawowych obszarach: integracji systemów
teleinformatycznych, świadczenia usług telekomunikacyjnych pod marką ATMAN oraz rozwoju i wdraŜania
oprogramowania. Niepowodzenia miały charakter zdarzeń jednorazowych (brak odpowiedniego
przeciwdziałania niespodziewanym zmianom kursów walut) lub koniunkturalnych (odczuwalne spowolnienie
w zakresie inwestycji infrastrukturalnych) i w dłuŜszej perspektywie nie powinny mieć wpływu na zdolność
Spółki do zwiększania przychodów i generowania zysków.
W obszarze usług telekomunikacyjnych obserwujemy stabilny wzrost przychodów w kaŜdym kolejnym
kwartale. W czwartym kwartale przychody ATM ze sprzedaŜy usług telekomunikacyjnych po raz pierwszy
przekroczyły 20 mln zł. Portfel klientów systematycznie rośnie, kontraktowane są nowe usługi, co ze względu na
powtarzalny charakter przychodów ma istotne znaczenie dla stabilnej pozycji finansowej Spółki. Cieszy
zwłaszcza fakt pozyskiwania kontraktów o duŜej wartości dodanej dla coraz to bardziej wymagających duŜych
klientów, wywodzącymi się ze stabilnych sektorów gospodarki lub dysponujących pokaźnymi zasobami
finansowymi. Do tego grona w czwartym kwartale dołączyły spółki farmaceutyczne i medyczne, takie jak
GlaxoSmithKline i Centrum Medyczne Damiana oraz grupa ubezpieczeniowa Vienna Insurance Group Sp. z o.o.
(Compensa śycie, Cigna STU, Benefia śycie). PrzedłuŜają lub rozszerzają współpracę równieŜ instytucje
administracji publicznej, takie jak Ministerstwo Finansów, czy teŜ duŜe instytucje finansowe, których nazw
z racji zawartych w umowach klauzul o poufności Spółka nie moŜe ujawnić. Rosnącym powodzeniem cieszą się
usługi hostingu i kolokacji. Dzięki doskonałemu zapleczu technicznemu i szybkim sieciom transmisyjnym
ATMAN z powodzeniem świadczy usługi takŜe nowym klientom, takim jak Shooters.pl – firmie oferującej
platformę dla fanów gier on-line, tradycyjnie będących bardzo wymagającymi uŜytkownikami w kontekście
jakości działania platformy. Pion usług telekomunikacyjnych ATM pozyskał takŜe zlecenia od kolejnych,
znaczących operatorów telekomunikacyjnych, takich jak TP Emitel S.A. czy CenterNET S.A.
NajwaŜniejsze etapy rozbudowy sieci ATMAN w roku 2008 to nowe kable światłowodowe (około 150 km tras
i 5400 km par włókien), nowe węzły we Frankfurcie i w Amsterdamie oraz rozbudowa sieci krajowej – przejście
na technologię MPLS i przepływności 10 Gb/s. Powierzchnia Centrum Danych przeznaczona dla nowych
klientów korzystających z usług kolokacji i hostingu wzrosła w 2008 roku o ponad 75%. Owocami polityki
inwestycyjnej prowadzonej w latach 2007-2008, między innymi za środki pozyskane z emisji akcji w sierpniu
2007, jest stabilny wzrost przychodów z kwartału na kwartał. Zarząd nie widzi zagroŜeń związanych z kryzysem
w tym fragmencie działalności, a wręcz przeciwnie spodziewa się rosnącego popytu na usługi.
W obszarze integracji systemów informatycznych stale rośnie wolumen sprzedaŜy rozwiązań Cisco. ATM S.A.
obecnie jest jednym z najwaŜniejszych partnerów tego amerykańskiego producenta w Polsce, zajmującym
szczególną pozycję zwłaszcza na rynku operatorów telekomunikacyjnych oraz operatorów telewizji kablowych.
W minionym kwartale Spółka wygrała miedzy innymi przetarg o wartości kilku milionów dolarów w Polkomtel
S.A. i zrealizowała znaczące dostawy sprzętu Cisco wraz z usługami serwisowymi w ramach rozbudowy i
modernizacji technologicznej sieci LAN/MAN tego operatora telefonii komórkowej. Z kolei Polskiej Telefonii
Cyfrowej ATM dostarczył swoje autorskie rozwiązanie SMaCS do sterowania świadczeniem usług IP. Z innych
kontraktów warto wspomnieć przygotowanie infrastruktury w nowej siedzibie Netii czy zapewnienie ochrony
antywirusowej całemu środowisku IT w Telewizji Polskiej S.A.
W obszarze wdraŜania własnego oprogramowania, szczególnie dynamicznie rozwija się sprzedaŜ
oprogramowania z rodziny Atmosfera, którego sprzedaŜ wzrosła w minionym roku o przeszło 25%.
Zainteresowanie klientów jest na tyle duŜe, iŜ spółka postanowiła rozwijać takŜe sprzedaŜ pośrednią, tak aby
dotrzeć ze swoim rozwiązaniem do jak największej liczby przyszłych uŜytkowników. W czwartym kwartale,
ATM S.A. wygrała szereg przetargów na dostawę rozwiązania Atmosfera Service Desk zgodnego ze
standardem ITIL, tak w instytucjach publicznych, jak i prywatnych. UŜytkownikami aplikacji został m.in. Urząd
Miejski w Krakowie oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Warto podkreślić, Ŝe ATM ma na swoim koncie juŜ
kilkadziesiąt wdroŜeń tego systemu. Nadzieje na przyszły rok budzi rosnące zainteresowanie oraz sprzedaŜ
rozwiązania Atmeus, słuŜącego do zarządzania i aktualizacji Planów Ciągłości Działania. W omawianym
okresie zakończono z duŜym sukcesem jego wdroŜenie w Raiffeisen Bank Polska. Stale rozwijana jest oferta
własnych rozwiązań oprogramowania w dziedzinie nowych mediów, przede wszystkim w obszarze rozwiązań
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typu Internet TV oraz Point Of Sales TV. Produkty w tym zakresie uzyskały wystarczającą dojrzałość
technologiczną i kończącą etap inwestycji. ATM koncentruje się obecnie na wzmocnieniu sprzedaŜy, czemu
słuŜyć ma takŜe wzmocnienie kadrowe pionu odpowiedzialnego za sprzedaŜ tej klasy rozwiązań. Do ATM S.A.
dołączył Andrzej Molski, który został dyrektorem Pionu Rozwiązań Biznesowych oraz prezesem spółki,
Cineman Sp. z o.o.
Warto wspomnieć, Ŝe w czwartym kwartale ATM odniósł znaczące sukcesy w liczących się rankingach. Spółka
została juŜ po raz drugi, wybrana Dobrą Firmą przez dziennik Rzeczpospolita i znalazła się w gronie 20
najszybciej rozwijających się polskich firm w 2008 roku. Jest to bardzo prestiŜowe wyróŜnienie, poniewaŜ
kapituła nagrody ocenia spółki według zestawu obiektywnych kryteriów ekonomicznych biorąc pod uwagę
wyniki z ostatnich kilku lat. Spółka została takŜe laureatem konkursu Złota Strona Emitenta 2008 w kategorii
spółek naleŜących do indeksu sWIG80. Konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych a
jego celem jest wyłonienie najlepszej strony internetowej spółki giełdowej w kontekście relacji inwestorskich.
Na polu działalności niekomercyjnej, ATM z wielką satysfakcją przyjęła do wiadomości, Ŝe jej podopieczni,
sponsorowani przez Spółkę studenci Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu
Warszawskiego po raz kolejny zwycięŜyli w Akademickich Mistrzostwach Europy Środkowej w
Programowaniu Zespołowym.
W spółkach grupy kapitałowej ATM miniony kwartał, podobnie jak w ATM S.A. upływał pod znakiem
finalizacji i rozliczania rozpoczętych wcześniej wdroŜeń, jak i kontraktowania nowych sprzedaŜy. Szczególną
uwagę zwróciła na siebie w czwartym kwartale spółka Impulsy, której system informatyczny Medicus On-Line
zyskuje nowych uŜytkowników m.in. Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS w
Warszawie oraz Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ursynów. Impulsy uzyskały
takŜe w omawianym okresie certyfikat ISO 9001:2000. Z kolei Cineman podpisał umowę z firmą Espol, jednym
z największych operatorów telekomunikacyjnych na terenie Pomorza Zachodniego, na dostarczenie oferty
filmowej do uruchamianej przez Espol usługi VoD (Video on Demand). Spółki z grupy kapitałowej zostały
takŜe uhonorowane wyróŜnieniami – KLK otrzymała od Emmerson Network Power wyróŜnienie za największą
sprzedaŜ zasilaczy NXA200 w Europie Środkowej w 2008 roku, zaś Sputnik Software została laureatem
prestiŜowego konkursu „Poznański Lider przedsiębiorczości” organizowanego przez Prezydenta Miasta
Poznania oraz Starostę Poznańskiego.
Osobnego komentarza wymaga aktywność i sytuacja w spółce mPay S.A. W październiku minionego roku
nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa zarządu. Nowym prezesem został dotychczasowy wiceprezes, Pan
Konrad Łuczak. Oznacza to zdecydowane przejście z fazy rozwoju produktu i rozpoznania rynku do fazy
istotnego zwiększenia aktywności komercyjnej. Jeszcze przed końcem roku mPay stał się partnerem
technologicznym akcji „Płać komórką” zorganizowanej przez bank Citi Handlowy, firmę Polkomtel oraz Zarząd
Transportu Miejskiego. Bank Citi Handlowy znany z wprowadzania na rynek polski nowatorskich produktów
okazał się pierwszym bankiem, który docenił wartość systemu mPay i w chwili obecnej klienci Citi mogą
korzystać przy płatnościach komórką on-line z posiadanego konta w Citi. Działalność spółki mPay będzie
koncentrowała się na upowszechnieniu systemu płatności mobilnych w Polsce poprzez współpracę z partnerami
biznesowymi. Działalność zagraniczna zostanie ograniczona do bezwzględnego minimum do czasu uzyskania
ustabilizowanej pozycji usługi na terenie Polski.

OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ O NIETYPOWYM CHARAKTERZE MAJĄCYM ZNACZNY WPŁYW
NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

W czwartym kwartale 2008 r. nastąpiło gwałtowne osłabienie złotego, mające istotny wpływ na straty finansowe
wynikające z konieczności kupowania walut w celu zapłaty za importowane towary po niekorzystnym kursie.
Nastąpiło takŜe niekorzystne zwiększenie złotowej wartości zobowiązań leasingowych ATM S.A. wyraŜonych
w walutach obcych. Szczegółowo kwestie te zostały omówione w rozdziale „Opis istotnych dokonań lub
niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport”.
Do zdarzeń o nietypowym charakterze naleŜy zaliczyć takŜe nagły spadek koniunktury w zakresie realizacji
inwestycji teleinformatycznych przez naszych potencjalnych klientów, który skutkował zawieszeniem decyzji w
sprawie zawarcia duŜych kontraktów w zakresie dostaw infrastruktury telekomunikacyjnej, charakterystycznych
dla ostatnich miesięcy roku.
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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 m-Pay International Sp. z o.o.: 11.100 udziałów o łącznej wartości 5.550 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.: 15.093.000 akcji o łącznej wartości 7 546 500 zł, co stanowi 51,69% kapitału
zakładowego i daje 51,69% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
• w spółce rec-order Sp. z o.o.: 1.150 udział o wartości 100 zł kaŜdy o łącznej wartości 115 000zł, co
stanowi 100% kapitału zakładowego i daje 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki
• w spółce inONE S.A.: 300.000 akcji o łącznej wartości 300 000 tys. zł, co stanowi 60% kapitału
zakładowego i daje 60% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki,
• w spółce Cineman sp. z o.o.: 1.020 udziałów o łącznej wartości 510.000 zł, co stanowi 51% kapitału
zakładowego i daje 51% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki,
• w spółce KLK S.A: 420.000 akcji o łącznej wartości nominalnej 420 tys. 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 wartości 3.000 tys. zł, co stanowi 60%
kapitału zakładowego i daje 60% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki,
• w spółce Linx Telecommunications B.V.: 2.754.612 akcji o łącznej wartości 27 546,12 EUR, co
stanowi 21,67% kapitału zakładowego i daje 21,67% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.
• Centrum Badawczo Rozwojowe ATM-Lab Sp. z o.o.: 1.001 udziałów o łącznej wartości 50 050 zł, co
stanowi 100% kapitału zakładowego i daje 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki
• Impulsy Sp. z o.o.: 51 udziałów na łączną kwotę 102 tys. zł, co stanowi 78,47% kapitału zakładowego
i daje 78,47% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.
• Centrum Innowacji ATM Sp. z o.o.: 1.000 udziałów o łącznej wartości 50 tys. zł, co stanowi 100%
kapitału zakładowego.
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Schemat grupy kapitałowej ATM S.A. przedstawia poniŜszy rysunek:

Na dzień 31 grudnia 2008 r. konsolidacji podlegały wszystkie spółki, z wyjątkiem spółki Centrum Innowacji
ATM Sp. z o.o., która została zarejestrowana w dniu 26 marca 2008 roku i do dnia zakończenia kwartału nie
rozpoczęła działalności operacyjnej.

STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE 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 2008. Wyniki czwartego kwartału zarząd
ocenia jednak jako gorsze od oczekiwanych, ze względu na spadek przychodów z kontraktów inwestycyjnych
charakterystycznych dla końca roku oraz na gwałtowny osłabienie złotego, które spowodowało straty róŜnicach
kursowych operacyjnych.
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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
Zgodnie z raportem bieŜącym nr 1/2008 z dn. 4.01.2008 w dniu 10 stycznia akcje Emitenta uległy podziałowi w
stosunku 1:8 (Split), a więc ilość akcji zwiększyła się 4 500 000 do 36 000 000. Wartość nominalna 1 akcji
wyniosła 0,95 zł.
Zestawienie danych o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby akcji na walnym
zgromadzeniu Emitenta zawiera poniŜsza tabela:

Tadeusz Czichon
Roman Szwed
POLSAT OFE *)
ING NationaleNederlanden Polska
OFE *)
AIG TFI **)

5 948 712
3 663 073
3 597 172

16,52%
10,18%
9,99%

5 948 712
3 663 073
3 597 172

Udział w
ogólnej
liczbie
głosów
16,52%
10,18%
9,99%

3 493 844
1 860 624

9,71%
5,17%

3 493 844
1 860 624

9,71%
5,17%

PKO TFI ***)

1 813 435

5,04%

1 813 435

5,04%

Imię i nazwisko lub
nazwa firmy

Liczba
posiadanych
akcji

Udział w kapitale Liczba głosów na
WZ
zakładowym

PowyŜsze dane uwzględniają stan posiadania akcji osób fizycznych na dzień 12.02.2009 r. *) Dane dotyczące
POLSAT OFE oraz ING Nationale-Nederlanden Polska OFE odnoszą się do liczby akcji posiadanych przez tych
akcjonariuszy w dniu 31.12.2008 r. na podstawie „Rocznej struktury aktywów”. **) Dane dotyczące AIG TFI
odnoszą się do liczby akcji posiadanych przez tego akcjonariusza podanej w zawiadomieniu z dnia 13.07.2007 r.
i liczby przydzielonych akcji serii H w dniu 09.08.2007. ***) Dane dotyczące PKO TFI odnoszą się do liczby
akcji posiadanych przez tego akcjonariusza podanej w zawiadomieniu z dnia 30.01.2009 r. Spółka nie posiada
informacji o ewentualnej zmianie ich stanu posiadania akcji po wskazanych datach.
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 miały miejsce następujące zmiany w strukturze
własności znacznych pakietów akcji:

Imię i nazwisko lub
nazwa firmy
Tadeusz Czichon
Roman Szwed
POLSAT PTE
ING NationaleNederlanden Polska
OFE
AIG TFI
PKO TFI
Millennium TFI

Liczba akcji
według
Liczba akcji
poprzedniego według aktualnego Zmiana w liczbie
raportu
raportu
akcji i liczbie
kwartalnego
kwartalnego
głosów
5 918 820
5 948 712
29 892
3 635 984
3 663 073
27 089
3 580 920
3 597 172
16 252

3 505 144
1 860 624
1 778 347
1 822 912

3 493 844
1 860 624
1 813 435
1 562 873

-11 300
0
35 088
-260 039
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ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO NICH
(OPCJI) PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA, ZGODNIE Z
POSIADANYMI PRZEZ EMITENTA INFORMACJAMI, W OKRESIE OD PRZEKAZANIA
POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO

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

Imię i nazwisko
Tadeusz Czichon
Roman Szwed
Dariusz Kiełkowski
Anna Bugajska
Tomasz Tuchołka

Liczba akcji
według
Liczba akcji
poprzedniego według aktualnego Zmiana w liczbie
raportu
akcji i liczbie
raportu
kwartalnego
głosów
kwartalnego
5 918 820
5 948 712
29 892
3 635 984
3 663 073
27 089
800 800
800 800
0
45 040
54 440
9400
9 925
9 925
0

NABYCIE AKCJI WŁASNYCH
Zgodnie z uchwałą z dnia 5 czerwica 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników wyraziło zgodę na
nabycie przez Emitenta akcji własnych, które zostaną zaoferowane do nabycia pracownikom spółek Grupy
Kapitałowej ATM S.A., zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego (zgodnie z raportem bieŜącym nr
22/2008) z dnia 5.06.2008 r.
Podsumowując informacje podane w raportach bieŜących do dnia publikacji niniejszego raportu Emitent nabył
738 418 akcji własnych, które stanowią 2,05% kapitału zakładowego ATM S.A.
Dnia 6 stycznia, zgodnie z informacją podaną przez Beskidzki Dom Maklerski S.A., przeksięgowano w okresie
31.10-31.12.2008 roku 439 800 akcji ATM S.A. na rachunki brokerskie wskazanych pracowników ATM S.A.
oraz spółek od niej zaleŜnych, w związku z obsługą brokerską Programu Motywacyjnego dla pracowników
Grupy Kapitałowej ATM S.A. Zbycie akcji własnych stanowi wypełnienie postanowień Regulaminu Programu
Motywacyjnego dla pracowników spółek Grupy Kapitałowej ATM S.A. zatwierdzonego przez Walne
Zgromadzenie Spółki z dnia 5 czerwca 2008 r.
Jednostkowa cena zbycia dla wszystkich akcji wyniosła 0,95 zł. Łączna wartość nominalna zbytych akcji
wyniosła 417 810 zł. Zbyty pakiet stanowi 1,22% kapitału zakładowego i daje 439 800 głosów (1,22%) na
Walnym Zgromadzeniu Spółki.

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, KTÓRE NIE SĄ TRANSAKCJAMI
TYPOWYMI I RUTYNOWYMI

W okresie objętym niniejszym raportem nie zostały zawarte przez Emitenta ani przez jednostkę od niego zaleŜną
transakcje z podmiotami powiązanymi, które nie byłyby transakcjami typowymi i rutynowymi, wynikającymi z
bieŜącej działalności.
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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
negatywnie 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 kwartału na wyniki Spółki będzie miała istotny wpływ stabilna pozycja na rynku
oraz znaczne udziały stałych kontraktów w przychodach ogółem, co umoŜliwia realizowanie postawionych
załoŜeń w obecnej sytuacji finansowej i gospodarczej.
W szczególności w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych Spółka jest na etapie zakończenia
znacznych inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną i ma olbrzymi potencjał powiększania przychodów i
generowania zysków. Ostatni kwartał roku 2008 jest potwierdzeniem potencjału w tym zakresie.
Zapotrzebowanie na transmisję szerokopasmową, kolokację i centra danych wydaje się utrzymywać, a nawet
rosnąć pomimo oznak kryzysu, co daje pewność stabilnego wzrostu tego segmentu działalności. Nawet przy
konserwatywnym planowaniu rozwoju rozwoju usług telekomunikacyjnych, Zarząd spodziewa się wzrostu na
poziomie ponad 20% w stosunku do 2008 r.
Usługi integracyjne naraŜone są w większym stopniu na zjawiska koniunkturalne i dlatego trudniej przewidywać
zachowanie tego segmentu wobec oznak zbliŜającego się kryzysu. Niemniej warto zauwaŜyć, Ŝe na rynku
przygotowywane są liczne przetargi związane z budową rozległych instalacji teleinformatycznych oraz
świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w których Spółka moŜe aktywnie uczestniczyć. Niektóre z tych
przetargów znajdują się aktualnie w ostatniej fazie rozstrzygnięć, a Spółka jest sklasyfikowana jako najbardziej
prawdopodobny zwycięzca. Jedynie obawa przed niespodziewanymi zjawiskami, które mogą towarzyszyć
nasilaniu się zjawisk kryzysowych powstrzymuje Zarząd od prognozy określającej bieŜący rok jako najlepiej
zapowiadający się rok w ciągu ostatnich kilku lat dla przychodów ze sprzedaŜy usług integracyjnych, głównie ze
względu na pozycję jaką udało się wypracować Spółce na rynku i wobec swoich głównych partnerów
technologicznych. Dotyczy to zarówno Emitenta, jak i spółek zaleŜnych.
Grupa Kapitałowa ATM coraz w większym stopniu opiera swoją ofertę na oprogramowaniu własnym. W roku
2008 udało się zamknąć zasadnicze procesy inwestycyjne w oprogramowanie zarówno w ATM S.A., jak i w
spółkach zaleŜnych. Grupa posiada kilka rodzin oprogramowania, miedzy innymi:
•

ATM S.A. w zakresie wspomagania pracy działów IT (Atmosfera), wspomagania sprzedaŜy usług IP
przez operatorów (SMaCS), telewizji interaktywnej (ATM InteractiveTV), bezpieczeństwa ciągłości
działania (Atmeus),

•

Sputnik Software Sp. z o.o. w zakresie obsługi urzędów administracji samorządowej i rozliczeń
budŜetowych,

•

Impulsy Sp. z o.o. w zakresie kompleksowej obsługi informatycznej zakładów opieki zdrowotnej.

SprzedaŜ oprogramowania i usług wdroŜeniowych powinna być takŜe znaczącą dźwignią zwiększającą
przychody i zyski w nadchodzących kwartałach. Ze względu na zaawansowanie pozyskiwania kontraktów
Zarząd szacuje, Ŝe wzrost przychodów z tego segmentu działalności rok do roku takŜe nie powinien być
mniejszy niŜ 20%.
Innym 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 ma przygotowaną
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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. Emitent
posiada wstępnie przyznane środki w wysokości 72,3 mln zł na realizację projektu Centrum Innowacji w latach
2009-2014, które to środki będzie wydatkować na budowę serwerowni i centrum biurowego, co stanowić będzie
podstawę do oferowania na olbrzymia skalę najbardziej opłacalnych aktualnie świadczonych usług. Ze
zrozumiałych względów Zarząd będzie bardzo ostroŜnie postępował z wydatkowaniem środków w tej skali na
inwestycje. Niemniej posiadanie opcji na dofinansowanie w takim zakresie zapewnia Spółce długookresowy
potencjał wzrostu.
DuŜy wpływ na przyszłe wyniki Spółki będzie miało powodzenie we 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 usług „wideo na Ŝądanie”
świadczonych przez Internet oraz miejsce jakie na tych rynkach zajmą rozwiązania opracowane przez Grupę
Emitenta. Widoczny rozwój zainteresowania płatnościami mobilnymi jako jedną z podstawowych nowych usług
w świecie telefonii mobilnej i rosnące zainteresowanie transmisją wideo jako jedną z podstawowych usług w
Internecie pozwala pozytywnie rokować Spółce co do inwestycji takŜe w tych dziedzinach działalności.
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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. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Za okres
01/0131/12/2008

Za okres
01/10 31/12/2008

Za okres
01/0131/12/2007

Za okres
01/10 31/12/2007

Przychody ze sprzedaŜy

188 795

75 819

190 150

99 703

Koszty własne sprzedaŜy zmienne

66 260

Działalność kontynuowana
117 815

48 528

119 370

Koszty własne sprzedaŜy stałe

14 159

4 868

15 088

4 225

Zysk (strata) brutto na sprzedaŜy

56 821

22 423

55 692

29 218

274

(115)

12 556

12 451

-

-

862

(1 043)

43 537

9 893

35 641

11 187

436

227

13 342

12 749

-

-

-

-

13 121

12 188

18 404

18 776

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

Udział w wyniku finansowym jednostek
wycenianych metodą praw własności

-

-

-

-

Przychody finansowe

4 322

179

4 603

2 761

Koszty finansowe

5 890

4 831

1 076

257

11 553

7 535

21 931

21 280

1 064

497

3 440

3 115

10 489

7 038

18 491

18 164

-

-

-

-

10 489

7 038

18 491

18 164

Zwykły

0,29

0,20

5,05

4,96

Rozwodniony

0,29

0,20

5,05

4,96

0,29

0,20

5,05

4,96

Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalności
kontynuowanej
Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto

Z działalności kontynuowanej:

Z działalności kontynuowanej
i zaniechanej:
Zwykły

Rozwodniony
0,29
0,20
5,05
4,96
*) W pierwszym kwartale roku 2008 miał miejsce split akcji Emitenta w stosunku 1:8. Nowa ilość akcji wynosi 36.000.000.
Dane za okres porównywalny zostały przeliczone wg liczby akcji przed splitem.
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2. BILANS
Koniec okresu
31/12/2008
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 aktywa 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
31/12/2007

-

-

19 200

16 586

125 562

77 734

63 487

63 391

35 869

26 785

1 398

339

9 631

13 685

255 146

198 520

10 341

6 325

1 795

2 033

64 430

63 567

31

36

8 153

1 364

2 223

62 873

86 973

136 198

-

-

342 119

334 718
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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
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

Skonsolidowany raport kwartalny na 31.12.2008 roku

Koniec okresu
31/12/2008

Koniec okresu
31/12/2007

34 397

34 397

157 252

157 252

-

-

(1 984)

-

20 831

24 607

-

-

23 083

31 481

233 580

247 737

-

-

1 877

-

-

-

3 590

3 226

21 592

13 078

27 058

16 304

10 227

-

-

-

247

3 271

54 669

62 495

16 338

4 911

81 481

70 677

-

-

342 119

334 718
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
NadwyŜka ze
sprzedazy akcji
Kapitał
powyŜej ich
Akcje własne
podstawowy
wartości
nominalnej

Kapitał
rezerwowy

Zyski
zatrzymane

Razem kapitał
własny

Stan na 1 stycznia 2007 roku
Zwiększenia:
Emisja akcji
Wynik bieŜącego okresu
Objecie akcji w ramach programu opcji
Wycena opcji menadŜerskich
Zmiana struktury Grupy kapitałowej
Podział zysku
Zmniejszenia:
Koszty emisji akcji
Wynik bieŜącego okresu
Podział zysku z przeznaczeniem na kapitały własne
Przeznaczenie na wypłatę dywidendy
Stan na 31 grudnia 2007 roku

24 572

4 558

-

23 362

39 281

91 773

9 674
151
-

154 894
-

-

1 244

18 491
-

164 568
18 491
151
1 244

34 397

2 200
157 252

-

24 606

1 244
25 046
31 482

2 200
1 244
25 046
247 737

Stan na 1 stycznia 2008 roku

34 397

157 252

-

24 606

31 482

247 737

-

-

-

-

10 488

10 488

-

-

3 322
-

-

-

3 322
-

-

-

5 306
-

-

-

-

34 397

157 252

(1 984)

871
2 904
20 831

655
18 232
23 084

655
18 232
871
2 904
233 580

Zwiększenia:
PodwyŜszenie kapitału
Wynik bieŜącego okresu
SprzedaŜ akcji własnych w ramach Programu
Motywacyjnego
Wycena opcji menadŜerskich
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej
Podział zysku
Zmniejszenia:
Zakup akcji własnych w ramach programu opcji
Wynik bieŜącego okresu
Korekta wyniku lat ubiegłych
Podział zysku z przeznaczeniem na kapitał zapasowy
Przeznaczenie na wypłatę dywidendy
Finansowanie programu motywacyjnego
Stan na 31 grudnia 2008 roku
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4. RACHUNEK 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
Pozostałe

Działalność inwestycyjna
Wydatki na zakup rzeczowych aktywów trwałych
Wydatki na zakup aktywów finansowych
Przychody ze sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych
Spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych
Udzielone poŜyczki długoterminowe
Przychody ze sprzedaŜy aktywów finansowych
Odsetki uzyskane
Dywidendy otrzymane
RóŜnice kursowe
Pozostałe

Działalność finansowa
Wpływy netto z emisji akcji i innych dopłat do kapitału
Otrzymane dotacje
Wpływy z kredytów i poŜyczek
Spłata kredytów i poŜyczek
Nabycie akcji własnych
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Dywidendy wypłacone
Odsetki otrzymane
Odsetki zapłacone
Inne wypłaty z zysku
RóŜnice kursowe
Pozostałe

Zmiana stanu środków pienięŜnych
Środki pienięŜne na początek okresu
Środki pienięŜne na koniec okresu

Za okres 01/0131/12/2008

Za okres 01/0131/12/2007

11 553
6 803
13 623
(135)
(342)
1 500
(1 726)
(25)
(4 016)
1 666
2 001
(1 876)
(3 266)
(602)
18 356

21 932
296
8 117
(584)
(226)
(1 704)
(3 421)
(24 826)
21 561
(314)
(5 369)
7 062

(71 310)
(4 014)
12 702
2 400
(7 193)
1 726
(39)
(65 728)

(50 558)
(69 205)
29 637
(1 000)
210
223
882
(1 785)

(655)
976
10 227
(4 888)
1 382
(19 103)
146
(1 500)
75
62
(13 278)

162 480
4 100
(10 855)
(4 455)
(25 047)
(946)
2 656

(60 651)
62 873
2 223

58 564

22 228

(91 597)

127 933

4 310
62 873
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INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU
KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2008 R.

1. SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI
Przychody ze sprzedaŜy podstawowych produktów przedstawiają się następująco:
Za okres
01/0131/12/2008

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

98 295
9 362
5 994
72 928
2 213
3
188 795

Za okres
01/1031/12/2008

47 606
3 659
2 285
21 417
852
75 819

Za okres
01/0131/12/2007

Za okres
01/1031/12/2007

96 799
32 442
4 855
53 019
3 000
35
190 150

55 091
26 687
1 772
14 287
1 139
98 976

Przychody ze sprzedaŜy w podziale geograficznym przedstawiają się następująco:
Za okres
01/0131/12/2008
Kraj
Eksport
Razem przychody ze sprzedaŜy

186 290
2 505
188 795

Za okres
01/1031/12/2008
75 167
652
75 819

Za okres
01/0131/12/2007

Za okres
01/1031/12/2007

188 972
1 178
190 150

98 523
453
98 976

2. 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 w tym:
- udzielone gwarancje poręczenia
- zabezpieczenie hipoteczne
- zabezpieczenie zastawem

Stan na
31/12/2008
291
291
4 954
4 954
4 954
0
0

Stan na
31/12/2007
291
291
9 804
9 804
9 804
0
0
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Od czasu zakończenia roku obrotowego 2007 nastąpiły następujące zmiany zobowiązań warunkowych:
a) zmniejszeniu uległy udzielone gwarancje i poręczenia o kwotę 4 850 tys. zł, która wynika z:
• wygaśnięcia terminu gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych ( przetargowych i dobrego
wykonania) na kwotę 5 912 tys. zł;
• ustanowienia zabezpieczeń przetargów oraz zawartych kontraktów w postaci gwarancji
ubezpieczeniowych – na kwotę 1 062 tys. zł.
b) zabezpieczenia hipoteczne i zabezpieczenia zastawem nie uległy zmianie.
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POZOSTAŁE INFORMACJE
(WYMAGANE ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE
INFORMACJI BIEśĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ
EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH)

WYBRANE DANE FINANSOWE
31/12/2008
w tys. PLN

31/12/2007
w tys. PLN

31/12/2008
w tys. EUR

31/12/2007
w tys. EUR

Przychody ze sprzedaŜy ogółem
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem
Zysk netto

188 795
13 121
11 553
10 489

190 150
18 404
21 931
18 491

53 451
3 715
3 271
2 970

50 347
4 873
5 807
4 896

Środki pienięŜne netto z działalności operacyjnej
Środki pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej
Środki pienięŜne netto z działalności finansowej
Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pienięŜnych

18 356
(65 728)
(13 278)
(60 651)

22 228
(91 597)
127 933
58 564

5 197
(18 609)
(3 759)
(17 171)

5 885
(24 252)
33 873
15 506

31/12/2008
255 146
86 973
342 119
27 058
81 481
233 580
34 397
36 000 000
6,49
6,49

31/12/2007
198 520
136 198
334 718
16 304
70 677
247 737
34 397
4 500 000
55,05
55,05

31/12/2008
61 151
20 845
81 996
6 485
19 529
55 982
8 244
36 000 000
1,56
1,56

31/12/2007
55 422
38 023
93 444
4 552
19 731
69 162
9 603
4 500 000
15,37
15,37

Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Aktywa razem
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy*
Liczba akcji
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR)
Rozwodniona wartość księgowa na akcję
(w PLN/EUR)

* kapitał akcyjny został przeszacowany zgodnie z MSR 29.
PowyŜsze dane finansowe za cztery kwartały roku 2008 i 2007 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 grudnia 2008 roku wynoszącego 4,1724
PLN/EUR oraz na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszącego 3,5820 PLN/EUR,
• poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz 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
grudnia 2008 roku wynoszącego 3,5321 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku
wynoszącego 3,7768 PLN/EUR.
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