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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: 12 maja 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 I KWARTAŁ 2009 ROKU
1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH
DOCHODÓW
Za okres 01/0131/03/2009

Za okres 01/0131/03/2008

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaŜy
Koszty własne sprzedaŜy zmienne
Koszty własne sprzedaŜy stałe
Zysk (strata) brutto na sprzedaŜy

64 784
40 063
6 392
18 330

43 640
25 687
4 887
13 066

Pozostałe przychody operacyjne
Koszty sprzedaŜy
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe koszty operacyjne
Koszty restrukturyzacji

796
524
14 396
200
-

108
274
15 374
31
-

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

4 006

(2 505)

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

355
325
5 398

446
1 817
390

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

(712)

(631)

Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalności
kontynuowanej

(553)

44

(159)

(675)

-

-

(159)

(675)

Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto z działalności
zaniechanej
Zysk (strata) netto
Pozostałe dochody całkowite

Udział w pozostałych dochodach
całkowitych jednostek stowarzyszonych
Podatek dochodowy dotyczący pozycji
pozostałych dochodów całkowitych

-

-

-

-

Pozostałe dochody całkowite netto

-

-

(159)

(675)

Dochody całkowite razem
Zysk (strata) netto przypadający
akcjonariuszom Grupy
Zysk (strata) netto przypadający
akcjonariuszom mniejszości

355

(255)

(514)

(420)

Dochody całkowite razem przypadające na
akcjonariuszy Grupy
Udziały mniejszości

355
(514)

(255)
(420)

0,00
0,00

-0,02
-0,02

0,00
0,00

-0,02
-0,02

Zysk (strata) na jedną akcję *)
Z działalności kontynuowanej:
Zwykły
Rozwodniony
Z działalności kontynuowanej
i zaniechanej:
Zwykły
Rozwodniony
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2. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI
FINANSOWEJ – 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
Inne naleŜności finansowe
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty

Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do
zbycia
Aktywa razem

Koniec okresu
31/03/2009

Koniec okresu
31/12/2008

16 588
34 550
141 950

16 588
31 721
137 447

65 005
80
2 203
10 260
270 637

64 650
80
1 635
9 830
261 951

13 496
-

14 505
0

55 231
31
15 040
1 064
84 862

94 735
26
10 312
62
3 982
123 622

-

-

355 499

385 573
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3. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI
FINANSOWEJ – 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
31/03/2009

Koniec okresu
31/12/2008

34 397

34 397

157 252
(1 984)
21 320

157 252
(1 984)
21 320

25 066

24 712

236 051

235 697

5 556
241 607

6 070
241 767

3 332
10

3 490
85

1 141
28 572
33 056

2 904
24 155
30 634

22 894
223
35

15 648
766
1 116

47 084
10 599
80 836

82 961
12 681
113 172

-

-

355 499

385 573

6

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

4.

Skonsolidowany raport kwartalny na 31.03.2009 roku

SPRAWOZDANIE ZE 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 2008 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
Róznice kursowe wyceny
Stan na 31 marca 2008 roku

34 397

157 251

-

25 073

34 747

251 468

5 662

257 130

-

-

-

466
-

(80)
-

386
-

800
-

1 186
-

34 397

157 251

-

25 539

254
34 413

254
251 600

419
6 043

673
257 643

Stan na 1 stycznia 2009 roku
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 marca 2009 roku

34 397

157 252

(1 984)

21 320

24 712

235 697

6 070

241 767

-

-

-

-

354
-

354
-

-

354
-

34 397

157 252

-

21 320

25 066

236 051

514
5 556

514
241 607

(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 01/0131/03/2009

Za okres 01/0131/03/2008

(712)
5 889

(631)
(7 268)

355
4 550
560
(82)
622
(126)
951
42 991
(37 276)
(2 781)
(1 124)
(2 750)
5 177

(446)
3 423
(47)
305
(25)
173
35 790
(45 828)
3 507
(3 987)
(133)
(7 899)

(15 319)
1 800
(131)
(13 651)

(40 724)
9 864
2 183
(1 092)
119
(29 650)

7 480
(494)
(0)
(1 153)
(620)
247
96
5 556

800
58
(1 583)
(335)
606
(454)

(2 918)
3 982
1 064

(38 003)
69 756
31 752
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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 (znowelizowany) 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 okresie IX.2008 – II.2009 r., spowodowałoby to znaczące
obniŜenie zysku spółki w tym okresie, 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 bieŜących okresów sprawozdawczych, 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 są przy tym modyfikowane o
róŜnice kursowe od zobowiązań leasingowych (zarówno dodatnie, jak i ujemne) powstające w następnych
okresach. Odstępstwo od MSR 21 będzie stosowane przez Spółkę do czasu ustabilizowania się kursów
walutowych na poziomie odpowiadającym realnej wartości nabywczej złotego.
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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
Prowadzona przez Grupę działalność charakteryzuje się historycznie powtarzalną sezonowością sprzedaŜy w
segmencie integracji systemów teleinformatycznych. W tym segmencie I, II i III kwartał roku charakteryzują się
mniejszymi przychodami ze sprzedaŜy, natomiast w ostatnim kwartale roku Grupa osiąga najwyŜsze przychody
ze sprzedaŜy i wypracowuje większość zysku rocznego. Do głównych powodów takiego zjawiska naleŜy
zaliczyć fakt, Ŝe większość realizowanych projektów w ramach integracji systemów teleinformatycznych jest
uwarunkowana cyklem inwestycji IT klientów Emitenta, w przypadku których kilkumiesięczne projekty są
najczęściej finalizowane właśnie w ostatnich miesiącach roku. Dlatego teŜ relatywnie niskie przychody ze
sprzedaŜy w obszarze integracji systemów teleinformatycznych w pierwszych miesiącach roku to normalne
zjawisko wynikające ze specyfiki działalności jednostki dominującej i spółek zaleŜnych.
Przychody z usług telekomunikacyjnych, głównie z racji na abonamentowy charakter umów, są stabilne,
powtarzalne i relatywnie odporne na cykl koniunkturalny. W przeciwieństwie do przychodów z obszaru
integracji systemów teleinformatycznych przychody Grupy z telekomunikacji i usług dodanych nie
charakteryzują się większą sezonowością.
TakŜe działalność w segmencie płatności mobilnych nie charakteryzuje się sezonowością. Jest to nowy obszar
aktywności komercyjnej Grupy, realizowany głównie przez mPay S.A. i charakteryzuje się stale rosnącymi
przychodami (aczkolwiek obecnie jeszcze ciągle o nieznaczącej wartości w skali Grupy) przy ustabilizowanych
kosztach stałych. Tempo wzrostu przychodów w kolejnych kwartałach roku będzie zaleŜało od tempa wzrostu
popularności płatności mobilnych w Polsce oraz zwiększania zasięgu i znajomości usługi mPay.

4. DYWIDENDY WYPŁACONE I ZADEKLAROWANE
Polityka dywidendy ogłoszona przez Zarząd Emitenta w raporcie bieŜącym nr 25/2006 z 8.06.2006 r.,
uzaleŜniała wysokość dywidendy od notowań akcji w ostatnim miesiącu roku, po zastosowaniu wskaźnika
EURIBOR powiększonego o 0,5%. W raporcie bieŜącym nr 10/2009 z 22.04.2009 r. Zarząd ATM S.A. ogłosił,
Ŝe obecna sytuacja finansowa Spółki umoŜliwia realizację tej polityki dywidendy takŜe w odniesieniu do zysku
osiągniętego przez ATM S.A. w roku 2008. JednakŜe, w związku z obecną sytuacją na rynkach finansowych,
charakteryzującą się utrudnieniami i wysokimi kosztami pozyskania kapitału, przy jednoczesnym
zapotrzebowaniu Spółki na środki finansowane niezbędne do realizacji bieŜących inwestycji, Zarząd
zaproponował przeznaczenie zysku za rok 2008 w całości na kapitał rezerwowy Spółki i taką decyzję będzie
rekomendował Walnemu Zgromadzeniu. Jednocześnie uwaŜa, Ŝe jeŜeli sytuacja na rynkach finansowych wróci
do normy, przyszłoroczne Walne Zgromadzenie powinno rozwaŜyć podjęcie uchwały o przeznaczeniu środków
z kapitału rezerwowego na wypłatę zaległej dywidendy za rok 2008.

5. SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI
Raport za pierwszy kwartał 2009 roku jest pierwszym okresem, w którym Grupa wyróŜnia w swojej działalności
trzy segmenty operacyjne.
Segmentem odpowiedzialnym za większą cześć przychodów jest integracja systemów teleinformatycznych, do
którego wliczana jest działalność prowadzona przez Pion Usług Integracyjnych oraz Pion Rozwiązań
Biznesowych w ramach ATM S.A. oraz działalność spółek z grupy kapitałowej: KLK S.A., Impulsy sp. z o.o.,
Sputnik Software sp. z o.o., inONE S.A. oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe ATM-Lab Sp. z o.o. Warto takŜe
zauwaŜyć, Ŝe od 1.04.2009 działalność w zakresie integracji systemów teleinformatycznych prowadzona przez
Pion Usług Integracyjnych została przeniesiona z ATM S.A. do spółki ATM Systemy Informatyczne sp. z o.o.
Drugim segmentem, odgrywającym coraz większą rolę i systematycznie zwiększającym swój udział w
przychodach i zyskach Grupy, jest działalność w obszarze telekomunikacji, do której zaliczana jest działalność
Pionu Usług Telekomunikacyjnych w ramach ATM S.A. oraz spółki Linx Telecommunications B.V., która jest
europejskim operatorem telekomunikacyjnym.
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Trzecim wyróŜnionym segmentem działalności jest świadczenie usług płatności mobilnych, do których zaliczana
jest działalność spółek zaleŜnych mPay S.A. i mPay International sp. z o.o.
Podstawowe parametry finansowe wyróŜnionych segmentów operacyjnych przedstawia poniŜsze zestawienie:

Telekomunikacja

Integracja
Płatności mobilne
systemów
teleinformatycznych

Za okres 01/01- 31/03/2009
Aktywa trwałe
Przychody ze sprzedaŜy
MarŜa ze sprzedaŜy*
Zysk (strata) na działalności
operacyjnej

117 517
21 482
11 829

41 581
42 068
11 841

10 599
78
21

4 628

335

-1 138

91 801
16 228
8 944

30 586
26 538
8 733

7 546
45
-23

1 323

-2 567

-1 415

Za okres 01/01- 31/03/2008
Aktywa trwałe
Przychody ze sprzedaŜy
MarŜa ze sprzedaŜy*
Zysk (strata) na działalności
operacyjnej

*) Przychody ze sprzedaŜy minus koszty bezpośrednie sprzedaŜy zmienne
Przychody ze sprzedaŜy w podziale geograficznym przedstawiają się następująco:
Za okres
01/0131/03/2009
Kraj
Eksport
Razem przychody ze sprzedaŜy

64 211
573
64 784

Za okres
01/0131/03/2008
43 208
432
43 640

6. ISTOTNE ZDARZENIA NASTĘPUJĄCE PO ZAKOŃCZENIU KWARTAŁU
Za istotne zdarzenie następujące po zakończeniu kwartału naleŜy uznać podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji
o rozpoczęciu procesu przeniesienia działalności w dziedzinie integracji systemów teleinformatycznych z ATM
S.A. do osobnej spółki, o czym Emitent poinformował w raporcie bieŜącym nr 9/2009. Spółka ta będzie
prowadzić działalność pod nazwa ATM Systemy Informacyjne Sp. z o.o. i będzie w 100% własnością ATM S.A.
W opinii Zarządu taka zmiana organizacyjna skutkować będzie większą przejrzystością struktury biznesu oraz
pozwoli na optymalizację zarządzania i ograniczenie kosztów. Dodatkowym, ale nie mniej istotnym skutkiem
wydzielenia działalności będzie poprawa efektywności współpracy z partnerami handlowymi oraz pozycji
wobec znaczących klientów. Wyodrębnienie działalności integracji systemowej pozwoli na lepszą współpracę z
operatorami telekomunikacyjnymi, przez których część działalności ATM S.A. była postrzegana z natury rzeczy
jako działalność konkurencyjna. Prowadzenie działalności w nowej formie organizacyjnej w zakresie integracji
systemowej zyska w ten sposób większą swobodę działania – mając moŜliwość lepszego dostosowania swojej
struktury do wymogów rynku, a takŜe umoŜliwi ewentualne angaŜowanie się w korzystne alianse, równieŜ
kapitałowe.
Poza opisanym powyŜej zdarzeniem, po zakończeniu I kwartału 2009 roku do dnia publikacji niniejszego
raportu, nie zaszły inne zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na działalność grupy kapitałowej Emitenta.
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7. ZMIANA W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ
Dnia 6 lutego 2009 r. ATM S.A. odkupiła od spółki mPay International 999 udziałów w spółce rec-order sp. z
o.o. za kwotę 9227,40 zł oraz objęła nowe udziały w spółce za 15 tys. zł. W wyniku tych operacji ATM S.A.
posiada 1.150 udziałów w tej spółce co daje jej 100% udziału w kapitale zakładowym.
Dnia 2 lutego 2009 r. zostało zarejestrowane podwyŜszenie kapitału zakładowego 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.
Dnia 11.02.2009 r. w ramach kapitału docelowego zarząd mPay S.A. podwyŜszył kapitał zakładowy spółki o
kwotę 500 000 zł, a 18.03.2009 r. o dalsze 900 000 zł. Nowe akcje zostały w 98% objęte przez ATM S.A., a w
2% przez Prezesa Zarządu mPay S.A. W wyniku podwyŜszenia kapitału ATM S.A. posiada 54,37% udziału w
kapitale zakładowym spółki. Uchwała o drugim podwyŜszeniu kapitału oczekuje na rejestrację w KRS.

8. ZMIANY ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH I AKTYWÓW WARUNKOWYCH
Stan na
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

31/03/2009

Stan na

291
291
27 835

31/12/2008
291
291
27 698

27 835

27 981

6 377
18 060
3 398

6 322
18 060
3 316

Od zakończenia roku obrotowego 2008 nastąpiły następujące zmiany zobowiązań warunkowych:
a) zmniejszeniu uległy udzielone gwarancje i poręczenia o kwotę 55 tys. zł, która wynika z:
• wygaśnięcia terminu gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych (przetargowych i dobrego
wykonania) na kwotę 1315 tys. zł;
• ustanowienia zabezpieczeń przetargów oraz zawartych kontraktów w postaci gwarancji
ubezpieczeniowych – na kwotę 1370 tys. zł;
b) zabezpieczenia zastawem uległy zwiększeniu na kwotę 82 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

Przychody ze sprzedaŜy ogółem

31/03/2009

31/03/2008

31/03/2009

31/03/2008

w tys. PLN

w tys. PLN

w tys. EUR

w tys. EUR

64 784

43 640

14 085

12 267

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

4 006

(2 505)

871

(704)

Zysk przed opodatkowaniem

(712)

(631)

-155

(177)

355

(255)

77

(72)

Środki pienięŜne netto z działalności operacyjnej

5 177

(7 899)

1 126

(2 221)

Środki pienięŜne netto z działalności finansowej

5 556

(454)

1 208

(128)

(13 651)

(29 650)

(2 968)

(8 335)

(2 918)

(38 003)

(634)

(10 683)

Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej

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

31/03/2009
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Aktywa razem

31/12/2008

31/03/2009

31/12/2008

270 637

261 951

57 566

74 295

84 862

123 622

18 051

35 062

355 499

385 573

75 617

109 358

Zobowiązania długoterminowe

33 056

30 634

7 031

8 689

Zobowiązania krótkoterminowe

80 836

113 172

17 194

32 098

241 607

241 767

51 391

68 571

34 397

34 397

7 316

9 756

236 051

235 697

50 210

66 849

36 000 000

36 000 000

36 000 000

36 000 000

6,56
6,56

6,55
6,55

1,39
1,39

1,86
1,86

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)

* kapitał akcyjny został przeszacowany zgodnie z MSR 29.
PowyŜsze dane finansowe za pierwszy kwartał roku 2009 i 2008 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 2009 roku wynoszącego 4,7013
PLN/EUR oraz na dzień 31 marca 2008 roku wynoszącego 3,5258 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
marca 2009 roku wynoszącego 4,5994 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do 31 marca 2008 roku
wynoszącego 3,5574 PLN/EUR.
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OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY
RAPORT

W pierwszym kwartale 2009 roku Grupa osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaŜy w wysokości 64,8
mln i marŜę ze sprzedaŜy (przychody minus koszty sprzedaŜy zmienne) w wysokości 24,7 mln – jest to
odpowiednio wzrost o 48% i 38% w stosunku do analogicznego okresu 2008 roku. Dzięki ustabilizowanym
kosztom stałym pozwoliło to na uzyskanie zysku na działalności operacyjnej w wysokości 4,0 mln zł, wobec
straty 2,5 mln zł w pierwszym kwartale roku ubiegłego. ZwaŜając, Ŝe wynik ten został osiągnięty w pierwszym
kwartale roku, zazwyczaj o bardzo słabych wynikach i dodatkowo wobec obserwowanego spowolnienia
gospodarczego – moŜna uznać ten wynik za bardzo dobry. Wynik ten cieszy takŜe dlatego, Ŝe został uzyskany w
związku z rozwojem podstawowej działalności operacyjnej grupy, będącej wynikiem przemyślanych i
efektywnych inwestycji w poprzednich latach i które wskazują na kontynuację pozytywnych trendów takŜe w
następnych kwartałach roku.
Szczególnie dobrze wyglądają wyniki jednostkowe ATM S.A., która zwiększyła swoje przychody o 52% do
49,6 mln zł oraz marŜe ze sprzedaŜy o 43% do 19 mln zł. Dzięki temu zysk na działalności operacyjnej w
wysokości 6,7 mln zł pozytywnie odróŜnia się od straty 1,5 mln zł poniesionej przez Spółkę w pierwszym
kwartale minionego roku. Nawet wobec dotkliwych strat finansowych, które spółka poniosła w styczniu-lutym
b.r. w związku z zamykaniem pozycji walutowych związanych z zapłatą za towary dostarczane w końcu 2008
roku (o czym uprzedzaliśmy w raporcie kwartalnym za IV kwartał 2008 r.), zysk netto w wysokości 2,4 mln zł
pozostał - jak na pierwszy kwartał roku i ewidentnie zaznaczającą swoją obecność dekoniunkturę gospodarczą –
na bardzo dobrym poziomie (wobec straty 0,1 mln zł w roku poprzednim).
Nie wszystkie spółki w grupie kapitałowej ATM radziły sobie równie dobrze. Największe problemy związane z
dekoniunkturą w zakresie inwestycji w teleinformatykę zanotowała KLK sp. z o.o., którą dodatkowo obciąŜyły
róŜnice kursowe z tytułu płatności za dostawy z końca minionego roku. KLK sp. z o.o. zanotowała stratę netto w
wysokości 2,2 mln zł. JednakŜe informacje płynące z tej spółki wskazują na to, Ŝe jest to spadek sprzedaŜy
krótkotrwały i w następnych kwartałach roku spółka przewiduje znaczącą poprawę wyników.
Spółką, która ze względu na etap swojego rozwoju w sposób przewidywalny ponosi straty, jest mPay S.A.
Kwota 861 tys. zł straty netto obniŜyła wynik skonsolidowany Grupy, aczkolwiek jest to kwota mniejsza od
zakładanej. Ponadto od początku roku mPay S.A. moŜe pochwalić się wieloma sukcesami, systematycznie rośnie
ilość produktów oferowanych przez spółkę i generowane przez spółkę przychody, które pozwalają z
optymizmem patrzeć na przyszły rozwój spółki i upowszechnienie się systemu płatności za pomocą telefonu
komórkowego wdroŜonego przez tą firmę. W minionym kwartale mPay uruchomił alternatywny sposób
komunikowania się za pomocą tzw. kanału głosowego. Usługa aktualnie jest juŜ dostępna we wszystkich
sieciach komórkowych. Usługa nie wymaga instalowania Ŝadnych dodatkowych aplikacji i jest dostępna dla
kaŜdego modelu telefonu. Aby korzystać z systemu płatności mPay wystarczy aktywować i zasilić konto mPay,
a następnie, w ramach kanału głosowego (we wszystkich sieciach) lub kanału tekstowego (Plus i Play),
dokonywać płatności za wybrane towary i usługi. Kanał tekstowy jest niewątpliwie wygodniejszy w uŜyciu i
istnieje nadzieja, Ŝe równieŜ ten sposób komunikowania się w ramach mPaya stanie się dostępny we wszystkich
sieciach operatorów. Warte podkreślenia jest to, Ŝe system ten jest cały czas rozbudowywany i pozyskuje
kolejnych duŜych partnerów. Na przykład mieszkańcy kolejnych miast w Polsce mogą płacić telefonem
komórkowym za parkowanie. Do mieszkańców Warszawy dołączyli w pierwszym kwartale 2009 roku
mieszkańcy Łodzi, Ostrowa Wielkopolskiego i Tarnowa.
Ostatecznie grupa kapitałowa zanotowała stratę w wysokości 159 tys. zł, która jest wynikiem tylko nieco
lepszym od zeszłorocznego (strata 675 tys. zł), ale struktura tego wyniku (obniŜenie wyniku głównie poprzez
koszty finansowe większe w stosunku do pierwszego kwartału roku ubiegłego o 5 mln zł) wskazuje na
doskonałą kondycję grupy kapitałowej i dobre perspektywy na następne kwartały roku, w których nie są
spodziewane podobne koszty finansowe.
Podobnie jak w czwartym kwartale 2008 roku równieŜ i w pierwszych trzech miesiącach 2009 roku coraz
większe znaczenie dla wyniku Spółki dominującej i całej Grupy ma sprzedaŜ usług telekomunikacyjnych
świadczonych pod marka ATMAN, które są najbardziej rentownym, stabilnym i przewidywalnym źródłem
przychodów. W ATM S.A. stanowiły w pierwszym kwartale 2009 r. co prawda tylko 43% przychodów ze
sprzedaŜy, ale aŜ 62% marŜy ze sprzedaŜy. Ta część przychodów jest takŜe najbardziej odporna na ewentualną
dekoniunkturę gospodarczą, a nawet wydaje się, Ŝe niektóre usługi telekomunikacyjne mają szanse spotkać się w
czasach kryzysu z rosnącym popytem (np. usługi kolokacyjne) ze względu na konieczność oszczędności na
inwestycjach we własną infrastrukturę po stronie partnerów biznesowych Emitenta. W segmencie
telekomunikacji udało się drugi kwartał z rzędu przekroczyć poziom 20 mln zł przychodów ze sprzedaŜy.
Zdaniem Zarządu Emitenta tak dobry wynik jest moŜliwy dzięki konsekwentnie prowadzonej w ciągu ostatnich
lat polityce inwestowania w rozbudowę sieci światłowodowych i centrów kolokacyjnych.

14

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 31.03.2009 roku

Do istotnych osiągnięć Emitenta w działalności w segmencie telekomunikacji naleŜy zaliczyć w pierwszym
kwartale roku systematyczne poszerzanie portfela klientów, co ze względu na powtarzalny charakter
przychodów z tego obszaru ma istotne znaczenie dla stabilnej pozycji finansowej Spółki w przyszłych okresach.
Warto przy tym wspomnieć o zawarciu kontraktów z coraz bardziej wymagającymi, duŜymi klientami. Do
dotychczas obsługiwanych klientów, takich jak: Onet.pl, Interia.pl, Gazeta.pl, o2.pl; Gadu-Gadu, TVP (w tym
portal itvp.pl), dołączyli w pierwszym kwartale 2009 roku m.in.: największy w Polsce portal społecznościowy
Nasza-Klasa.pl (ATM S.A. świadczy portalowi usługi kolokacji, transmisji i dzierŜawy włókien
światłowodowych), telewizja HBO) i Cenega Poland.
Warto takŜe wyróŜnić zawartą w pierwszym kwartale roku trzyletnią umowę z Redefine sp. z o.o. (Grupa
Polsat). Emitent jako dostawca usług związanych z dystrybucją sygnału wideo (usługi ATM CDN oraz ATM
Storage) odpowiada za rozprowadzanie sygnału w trybie wideo na Ŝądanie i w trybie na Ŝywo do blisko 1,2
miliona uŜytkowników IPLA.TV — interaktywnej platformy rozrywkowej. Obecnie ATMAN obsługuje juŜ do
10 tys. jednoczesnych i niezaleŜnych strumieni wysokiej jakości sygnału telewizyjnego, zaś ruch z
rozproszonych na terenie kraju serwerów osiąga w sposób ciągły do 3 Gb/s.
W ciągu ostatniego kwartału Emitent powiększył powierzchnię pod usługi kolokacyjne w swoim centrum
danych o ponad 25%. Dostępna powierzchnia kolokacyjna tylko w ramach Centrum Danych ATMANGrochowska wynosi obecnie ok. 1500 m2 netto. Stale rozbudowywana infrastruktura telekomunikacyjna stanowi
podstawę pod świadczenie usług, które spotykają się - nawet w czasach dekoniunktury - z coraz większym
zainteresowaniem wśród klientów ATM S.A. Emitent rozwija zakres i utrzymuje wysoki poziom jakości usług,
co spotyka się z akceptacją klientów, czego dowodem jest rozszerzanie juŜ obowiązujących umów z klientami.
Tylko w oparciu o trzy największe tego typu umowy rozszerzające zakres usług zawarte w pierwszym kwartale
2009 roku, ATM S.A. uzyska w perspektywie 3 lat dodatkowe przychody o łącznej wartości ponad 6 mln
złotych.
W zakresie usług integracyjnych, mimo Ŝe historycznie pierwsze miesiące roku charakteryzują się mniejszymi
przychodami ze sprzedaŜy w tym sektorze, udało się z sukcesem zrealizować zakładane plany sprzedaŜowe, a co
za tym idzie osiągnąć istotnie lepsze wyniki finansowe w pierwszym kwartale 2009 roku niŜ w analogicznym
okresie 2008 roku. Szczególnie mało podatne na cykl koniunkturalny okazały się autorskie rozwiązania Emitenta
wykorzystujące posiadany know-how. ATM S.A. między innymi zrealizowała w pierwszym kwartale 2009 roku
dostawy rozwiązań sieciowych do dwóch operatorów telekomunikacyjnych za łącznie ok. 16,2 mln zł. Obydwaj
operatorzy inwestują w rozbudowę infrastruktury do świadczenia nowoczesnych usług internetowych.
Zrealizowane zamówienia są prostą konsekwencją wcześniej nawiązanej współpracy, w ramach której ATM
wdroŜył systemy do zarządzania usługami w sieci IP. Systemy te są oparte na własnym oprogramowaniu ATM i
na technologii sieciowej Cisco Systems. Dla operatorów są waŜnym narzędziem wspomagającym sprzedaŜ usług
internetowych.
Wśród istotnych kontraktów zawartych w pierwszym kwartale 2009 roku z obszaru usług integracyjnych naleŜy
wymienić podpisany przez ATM S.A. z BRE Bankiem Hipotecznym S.A. kontrakt na wdroŜenie autorskiego
rozwiązania Atmeus, słuŜącego do zarządzania i aktualizacji Planów Ciągłości Działania (ang. Business
Continuity Planning). System ten pomaga spełnić jedno z podstawowych wymagań dotyczących polityki
bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach finansowych (ograniczenie ryzyka). Instytucje z sektora finansowego są
zobligowane do minimalizowania ryzyka działalności operacyjnej zgodnie z zaleceniami tzw. Nowej Umowy
Kapitałowej („Bazylea II”), określonymi przez Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego.
W ramach opisu dokonań Grupy w minionym kwartale naleŜy wymienić waŜne wyróŜnienie spółki Impulsy
naleŜącej do grupy kapitałowej Emitenta, która została nagrodzona w Międzynarodowym Konkursie
EuroCertyfikat 2008. Kapituła konkursu uhonorowała firmę jako producenta systemu Medicus On-Line,
statuetką EuroCertyfikatu w kategorii Certyfikat Jakości Produktu. Medicus On-Line jest kompleksowym
systemem informatycznym do zarządzania szpitalem i przychodnią zarówno publiczną, jak i prywatną oraz
rozliczeniami z Narodowym Funduszem Zdrowia. Łączy część administracyjną i medyczną z laboratorium
analitycznym oraz diagnostyką obrazową.
RównieŜ w pierwszym kwartale 2009 roku Linx Telecommunications B.V., spółka z grupy kapitałowej ATM
S.A. podpisała umowę i rozpoczęła inwestycję w nowe, supernowoczesne centrum danych zlokalizowane w
Sankt Petersburgu, o powierzchni 5000 m2. Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w tej części Rosji,
spełniające najwyŜsze wymogi techniczne i bezpieczeństwa, z doskonale przygotowanym zapleczem
energetycznym. Linx Telecommunications B.V.planuje systematycznie powiększać udostępnianą powierzchnię
kolokacyjną aŜ do 12.000 m2. Inwestycja będzie oddana do uŜytku w drugim kwartale bieŜącego roku i jest
kolejnym krokiem spółki w realizacji strategii, polegającej na połączeniu kluczowych centrów danych
znajdujących się na terenie Federacji Rosyjskiej oraz centralnej i wschodniej Europy, przy wykorzystaniu
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posiadanej międzynarodowej infrastruktury telekomunikacyjnej. Inwestycja ta jest odpowiedzią na prognozy
drastycznie zwiększającego się popytu na usługi kolokacyjne oraz hostingowe.
W ocenie Zarządu to dzięki wcześniejszym inwestycjom w innowacyjne produkty Emitentowi udaje się
utrzymać popyt na swoje produkty mimo postępujących ograniczeń inwestycyjnych spowodowanych
spowolnieniem gospodarczym. NaleŜy mieć nadzieję na utrzymanie tego trendu. Podsumowując osiągnięcia
Grupy w pierwszym kwartale 2009 roku naleŜy ten okres uznać za bardzo udany. Pod względem osiągniętych
przychodów ze sprzedaŜy jak i wypracowanego zysku brutto ze sprzedaŜy były to najlepsze pierwsze trzy
miesiące roku w długoletniej historii działalności spółki.

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

Podobnie jak w czwartym kwartale 2008 r. tak i dwóch miesiącach 2009 roku postępowało gwałtowne
osłabienie złotego, mające istotny wpływ na straty finansowe wynikające z konieczności zakupu waluty w celu
zapłaty za importowane towary w końcu 2008 roku po niekorzystnym kursie. Z tego samego powodu nastąpiło
takŜe niekorzystne zwiększenie złotowej wartości zobowiązań leasingowych ATM S.A. wyraŜonych w walutach
obcych. JednakŜe ze względu na umocnienie złotówki w końcu pierwszego kwartału róŜnice te w skali kwartału
są pomijalne.

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.: 16.857.000 akcji o łącznej wartości 8 428 500 zł, co stanowi 54,37 % kapitału
zakładowego i daje 54,37 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
• w spółce rec-order Sp. z o.o.: 1.150 udział o wartości 100 zł kaŜdy o łącznej wartości 115 000 zł, 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,
• w spółce 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,
• w spółce 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,
• w spółce 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 marca 2009 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. Spółka ta podjęła działalność od 1.04.2009 r., zmieniając jednocześnie
nazwę na ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

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 2009. Jednak wyniki pierwszego kwartału
2009 roku Zarząd Emitenta ocenia jako bardzo dobre. Jedynie obawa przed niespodziewanymi zjawiskami,
które mogą towarzyszyć nasilaniu się zjawisk będących skutkiem spowolnienia gospodarczego i obecnej sytuacji
makroekonomicznej powstrzymuje Zarząd od podania prognozy określającej bieŜący rok jako najlepiej
zapowiadający się rok w ciągu ostatnich kilku lat dla generowanych przychodów i zysków moŜliwych do
wypracowywania przez Grupę.

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:
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Imię i nazwisko
lub nazwa firmy
Tadeusz Czichon
Roman Szwed
POLSAT OFE *)
ING NationaleNederlanden
Polska OFE *)
AIG TFI **)
PKO TFI ***)
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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
1 813 435

9.71%
5.17%
5.04%

3 493 844
1 860 624
1 813 435

9.71%
5.17%
5.04%

Liczba
posiadanych
akcji

Udział w kapitale Liczba głosów na
zakładowym
WZ

PowyŜsze dane uwzględniają stan posiadania akcji osób fizycznych na dzień 12.05.2009 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 OFE
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
głosów
kwartalnego
5 948 712
5 948 712
0
3 663 073
3 663 073
0
3 597 172
3 597 172
0

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

3 493 844
1 860 624
1 813 435
brak danych

0
0
0
brak danych
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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
raportu
akcji i liczbie
kwartalnego
kwartalnego
głosów
5 948 712
5 948 712
0
3 663 073
3 663 073
0
800 800
54 440
9 925

800 800
54 440
9 925

0
0
0

NABYCIE AKCJI WŁASNYCH
Zgodnie z uchwałą z dnia 5 czerwca 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.).
W związku z realizacją Programu Motywacyjnego, na dzień publikacji niemniejszego raportu w posiadaniu
spółki znajduje się 314 778 akcji własnych, co stanowi 0,87% 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.

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.
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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, majątkową 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 zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych Spółka zakończyła znaczące inwestycje w infrastrukturę
telekomunikacyjną i ma olbrzymi potencjał powiększania przychodów i generowania zysków. Zarówno ostatni
kwartał roku 2008 jak i pierwszy kwartał 2009 roku są 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.
Usługi integracyjne naraŜone są w większym stopniu na zjawiska koniunkturalne i dlatego trudniej przewidywać
zachowanie tego segmentu wobec ryzyka recesji gospodarczej w Polsce. 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 i ze względu na swoje
doświadczenie i pozycję moŜe być ewentualnym beneficjentem. Istnieje oczywiście obawa przed
niespodziewanymi zjawiskami, które mogą towarzyszyć nasilaniu się zjawisk kryzysowych, wydaje się jednak,
Ŝe te zjawiska nie będą mieć wpływu na rezultaty ATM S.A, w najbliŜszych okresach, w szczególności drugi
kwartał powinien zakończyć się takŜe sukcesem.
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
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 miało powodzenie we wprowadzaniu na rynek nowych rozwiązań
i produktów, często o całkowicie nowatorskim 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 na
pozytywną prognozę co do moŜliwości osiągnięcia przez Emitenta sukcesów w tych dziedzinach działalności.
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KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ATM S.A.
(WYMAGANA ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE
INFORMACJI BIEśĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ
EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH)

1. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Za okres 01/0131/03/2009

Za okres 01/0131/03/2008

Przychody ze sprzedaŜy

49 645

32 714

Koszty własne sprzedaŜy zmienne

30 591

19 447

3 618

2 885

15 436

10 382

110

93

-

-

8 789

11 942

95

25

-

-

6 663

(1 491)

Działalność kontynuowana

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 własności

-

-

329

1 785

Koszty finansowe

4 797

292

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

2 194

2

Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalności
kontynuowanej

(204)

149

2 398

(146)

-

-

2 398

(146)

Zwykły

0,07

0,00

Rozwodniony

0,07

0,00

Zwykły

0,07

0,00

Rozwodniony

0,07

0,00

Przychody finansowe

Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto

Z działalności kontynuowanej:

Z działalności kontynuowanej
i zaniechanej:
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2. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

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
Inne nalezności finansowe
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty

Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do
zbycia
Aktywa razem

Koniec
okresu
31/03/2009

Koniec
okresu
31/12/2008

19 540

19 200
125 562

129 507
63 487
36 997

63 487
35 869

1 595
7 933

7 898

259 059

252 016

10 122

10 341
1 795

1 831

148

60 126
26
8 153
62
2 223

64 755

82 726

-

-

323 814

334 742

42 494
31
10 131
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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 31.03.2009 roku

Koniec okresu
31/03/2009

Koniec
okresu
31/12/2008

34 397

34 397

157 252
-1984
20 831

157 252
-1984
20 831

25 445
235 941

23 047
233 543

1 905

513
-

1 127
26 017
29 048

2 890
21 592
24 995

17 801

10227
244

31 391
9 632
58 825

54 027
11 706
76 204

-

-

323 814

334 742
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SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
NadwyŜka ze
sprzedazy akcji
powyŜej ich
Akcje własne
wartości
nominalnej

Kapitał
podstawowy

Kapitał
rezerwowy

Zyski
zatrzymane

Razem kapitał
własny

Stan na 1 stycznia 2008 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 marca 2008 roku

34 397

157 252

-

24 606

31 482

247 737

-

-

-

-

-

-

34 397

157 252

-

24 606

146
31 335

146
247 591

Stan na 1 stycznia 2009 roku

34 397

157 252

(1 984)

20 831

23 047

233 543

-

-

-

-

2 398
-

2 398
-

34 397

157 252

(1 984)

20 831

25 445

235 941

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
Wynik bieŜącego okresu
Podział zysku z przeznaczeniem na kapitał zapasowy
Przeznaczenie na wypłatę dywidendy
RóŜnice kursowe z wyceny
Stan na 31 marca 2009 roku
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4. 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
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 01/0131/03/2009

Za okres 01/0131/03/2008

2 195
965
3 693
560
(120)
532
(12)
220
16 826
(18 765)
(59)
(249)
(1 660)
3 160

2
(475)
2 911
(47)
(42)
272
(25)
409
29 360
(34 915)
5 001
(3 266)
(133)

(13 140)
(1 128)
(36)
2 702
(131)
(11 734)

(39 080)
(2 160)
9 864
2 433
(1 092)
119
-

7 574
(911)
24
(532)
247
95
6 497

81
(1 517)
42
(272)
19
-

(2 076)
2 223
148

(32 036)

(473)

(29 916)

(1 647)

62 873
30 837

25

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny na 31.03.2009 roku

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU
KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2009 R.
1. PRZYCHODY ZE SPRZEDAśY W PODZIALE GEOGRAFICZNYM
Przychody ze sprzedaŜy w podziale geograficznym przedstawiają się następująco:
Za okres
01/0131/03/2009
Kraj
Eksport
Razem przychody ze sprzedaŜy

-

49 072
573
49 645

Za okres
01/0131/03/2008
-

32 351
363
32 714

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
31/03/2009
291
291
5 617
5 617
5 617
0
0

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

Od czasu zakończenia roku obrotowego 2008 nastąpiły następujące zmiany zobowiązań warunkowych:
a) zwiększeniu uległy udzielone gwarancje i poręczenia o kwotę 663 tys. zł, która wynika z:
• wygaśnięcia terminu gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych (przetargowych i dobrego
wykonania) na kwotę 683 tys. zł;
• ustanowienia zabezpieczeń przetargów oraz zawartych kontraktów w postaci gwarancji
ubezpieczeniowych – na kwotę 1345 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

Przychody ze sprzedaŜy ogółem

31/03/2009

31/03/2008

31/03/2009

31/03/2008

w tys. PLN

w tys. PLN

w tys. EUR

w tys. EUR

49 645

32 714

10 794

9 196

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

6 663

(1 491)

1 449

(419)

Zysk przed opodatkowaniem

2 195

2

477

1

Zysk netto

2 398

(146)

521

(41)

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

3 160

(473)

687

(133)

(11 734)

(29 916)

(2 551)

(8 410)

6 497

(1 647)

1 413

(463)

(2 076)

(32 036)

(451)

(9 005)

31.03.2009
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Aktywa razem
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy*
Liczba akcji

31/12/2008

31.03.2009

31/12/2008

259 059

252 016

55 104

71 478

64 755

82 726

13 774

23 463

323 814

334 742

68 878

94 941

29 048

24 995

6 179

7 089

58 825

76 204

12 512

21 613

235 941

233 543

50 186

66 238

34 397

34 397

7 316

9 756

36 000 000

36 000 000

36 000 000

36 000 000

Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR)

6,55

6,49

1,39

1,84

Rozwodniona wartość księgowa na akcję
(w PLN/EUR)

6,55

6,49

1,39

1,84

* kapitał akcyjny został przeszacowany zgodnie z MSR 29.
PowyŜsze dane finansowe za pierwszy kwartał roku 2009 i 2008 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 2009 roku wynoszącego 4,7013
PLN/EUR oraz na dzień 31 marca 2008 roku wynoszącego 3,5258 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
marca 2009 roku wynoszącego 4,5994 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do 31 marca 2008 roku
wynoszącego 3,5574 PLN/EUR.
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