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DANE PODSTAWOWE SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU
PÓŁROCZNEGO

Niniejszy skonsolidowany raport półroczny obejmuje informacje przygotowane zgodnie z § 86 ust. 2
i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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: 31 sierpnia 2012 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 PÓŁROCZE 2012 ROKU
1. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH
DOCHODÓW
Za okres 01/0130/06/2012

Za okres 01/0130/06/2011

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży*
Koszty własne sprzedaży zmienne

96 904
60 830

65 923
31 282

Marża ze sprzedaży**
Koszty własne sprzedaży stałe***

36 074
10 071

34 641
6 781

Zysk (strata) brutto na sprzedaży

26 003

27 860
224
19 041
659
-

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

896
15 939
1 061

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

9 899

8 385

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

222
548
4 115

(39)
6 898
5 741

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

6 554

Podatek dochodowy

(277)

9 503
1 778

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

6 831

7 726

(251)

2 909

1 100
(1 351)

2 946
(37)

Zysk (strata) netto

6 580

10 635

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Grupy
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom mniejszości

6 800
(220)

10 334
299

-

-

-

-

Dochody całkowite razem

6 580

10 635

Dochody całkowite przypadający akcjonariuszom Grupy
Dochody całkowite przypadający akcjonariuszom mniejszości

6 800
(220)

10 334
299

0,19
0,19

0,21
0,21

0,18
0,18

0,19
0,19

19 795

17 450

Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
w tym:
dotyczący wydzielenia ZCP działalności informatycznej
dotyczący likwidacji spółki mPay International Sp. z o.o.

Pozostałe dochody całkowite
Udział w pozostałych dochodach całkowitych jednostek
stowarzyszonych
Podatek dochodowy dotyczący pozycji pozostałych dochodów
całkowitych
Pozostałe dochody całkowite netto

Zysk (strata) na jedną akcję
Z działalności kontynuowanej:
Zwykły
Rozwodniony
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:
Zwykły
Rozwodniony
EBITDA

4

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport półroczny na 30.06.2012 roku

Dane za okres 01/01-30/06/2011 zostały przekształcone zgodnie z paragrafem 34 MSSF 5
UWAGI:
*) Przychody ze sprzedaży obejmują między innymi przychody ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych dostarczanych
w ramach realizacji kontraktu OST 112. Ponieważ część telekomunikacyjna tego kontraktu realizowana jest przez podwykonawców, ta część przychodów ma pomijalny wpływ na uzyskaną marżę ze sprzedaży oraz zysk operacyjny. Ten rodzaj przychodów
zamyka się kwotami: 35 656 tys. zł w I półroczu 2012 r. oraz 8 786 tys. zł w I półroczu 2011 r.
**) Emitent podaje rozszerzająco w stosunku do wymogów MSSF kategorię „Marża ze sprzedaży”, która stanowi różnicę
przychodów ze sprzedaży oraz kosztów własnych sprzedaży zmiennych, czyli tych, które są związane bezpośrednio z wartością
przychodów (koszt własny sprzedanych towarów, koszty podwykonawców przy realizacji usług). Jest to kategoria – zdaniem
zarządu Emitenta – istotna dla analizy finansów spólki, jako że jest skorelowana z wielkością sprzedaży i wyznacza punkt
„break-even” dla kosztów stałych, czyli punkt przy którym działalność spółki jest rentowna operacyjnie.
***) Emitent w stosunku do roku 2012 dokonał przeniesienia części kosztów ogólnego zarządu na koszty własne sprzedaży
stałe (koszt amortyzacji niektórych składników majątku trwałego). W związku z tym zmianę kosztów stałych w stosunku do roku
poprzedniego należy rozpatrywać łącznie w obu tych pozycjach (koszty własne sprzedaży stałe+koszty ogólnego zarządu).
****) Przychody i koszty finansowe w I półroczu 2011 roku zawierały skutki zdarzenia o charakterze jednorazowym, które
związane było ze sprzedażą przez Emitenta akcji spółki inONE S.A. W wyniku tej sprzedaży zysk na operacjach finansowych
w I półroczu 2011 roku wyniósł 6 731 tys. zł, a zysk netto z tego tytułu wyniósł 5 452 tys. zł.

2. SKRÓCONE 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
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
należności
Należności z tytułu podatku dochodowego
Inne aktywa obrotowe
Inne należności finansowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do
zbycia*
Aktywa razem

Koniec
okresu
30/06/2012

Koniec
okresu
31/12/2011

Koniec
okresu
30/06/2011

18 579

128

18 579

45 614

64 775

65 375

204 316

218 167

195 515

67 545

67 324

67 638

0

80

80

0

0

534

297

808

2 434

317 901

369 733

350 155

1 268

15 240

12 731

1 819

104

101

65 572

88 681

56 834

57

71

443

4 823

8 243

8 310

-

-

5 683

56 566

10 328

79 221

168 905

88 747

5 709

-

-

402 830

538 638

438 902

UWAGI:
*) Stan aktywów na 31.12.2011 r. uwzględnia wartości przed podziałem Emitenta poprzez wydzielenie Zorganizowanej Części
Przedsiębiorstwa (ZCP) dotyczącej działalności informatycznej, w tym spółek zależnych od ATM prowadzących tę działalność.
Stan aktywów na 30.06.2012 r. przedstawia aktywa Emitenta po podziale.
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3. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI
FINANSOWEJ – PASYWA

Kapitał własny
Kapitał akcyjny
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich
wartości nominalnej
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
Udziały (akcje) własne
Kapitały rezerwowe
Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających
i różnice kursowe z konsolidacji
Zyski zatrzymane
Razem kapitał własny przypadający
akcjonariuszom Grupy
Udziały nie sprawujące kontroli
Razem kapitały własne
Zobowiązania długoterminowe
Długoterminowe pożyczki i kredyty
Rezerwa na podatek odroczony
Rezerwy na zobowiązania
Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług
oraz pozostałe zobowiązania
Pozostałe zobowiązania finansowe

Zobowiązania krótkoterminowe
Pożyczki 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
30/06/2012

Koniec
okresu
31/12/2011

Koniec
okresu
30/06/2011

34 723

34 723

34 723

123 735

159 030

159 030

-

-

-

-

-

-

52 505

40 429

40 428

-

-

-

15 975

41 589

31 353

226 938

275 771

265 535

2 494

7 319

7 055

229 432

283 090

272 590

33 706

2 103

1 523

955

1 224

-

-

-

30 616

31 068

29 471

25 865

28 964

26 301

91 142

63 359

57 295

16 321

41 338

35 242

317

996

273

51 112

135 056

49 138

-

-

12 999

14 799

24 363

80 748

192 189

109 016

1 507

-

-

402 830

538 638

438 902

UWAGI:
*) Stan pasywów na 31.12.2011 r. uwzględnia wartości przed podziałem Emitenta poprzez wydzielenie Zorganizowanej Części
Przedsiębiorstwa dotyczącej działalności informatycznej, w tym spółek zależnych od ATM prowadzących tę działalność. Stan
pasywów na 30.06.2012 r. przedstawia pasywa Emitenta po podziale.
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4. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
Nadwyżka ze
sprzedaży akcji
powyżej ich
wartości
nominalnej

Kapitał
podstawowy
Stan na 1 stycznia 2012 roku

Kapitał
rezerwowy z
aktualizacji
wyceny

Kapitał
rezerwowy

Akcje własne

Razem kapitał
własny
przypadający
akcjonariuszom
Grupy

Zyski
zatrzymane

Udziały nie
sprawujące
kontroli

Razem kapitał
własny

34 723

159 030

-

40 429

-

41 589

275 771

7 319

283 090

-

-

-

-

-

6 800

6 800

(220)

6 580

-

-

-

16 381

-

139
-

139
16 381

-

139
16 381

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16 381
-

16 381
-

-

16 381
-

-

35 295

-

4 305

-

16 172

55 772

4 605

34 723

123 735

-

52 505

-

15 975

226 938

2 494

60 377
229 432

Zwiększenia:
Podwyższenie kapitału
Wynik bieżącego okresu
Objęcie akcji w ramach programu
opcji
Wycena opcji menadżerskich
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej
Podział zysku
Zmniejszenia:
Zakup akcji własnych w ramach
programu opcji
Zakup udziałów po dniu objęcia
kontroli
Wynik bieżącego okresu
Podział zysku z przeznaczeniem na
kapitał zapasowy
Przeznaczenie na wypłatę dywidendy
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej
(podział)
Stan na 30 czerwca 2012 roku
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Nadwyżka ze
sprzedaży akcji
powyżej ich
wartości
nominalnej

Kapitał
podstawowy
Stan na 1 stycznia 2011 roku

Kapitał
rezerwowy
z aktualizacji
wyceny

Kapitał
rezerwowy

Akcje własne

Razem kapitał
własny
przypadający
akcjonariuszom
Grupy

Zyski
zatrzymane

Udziały nie
sprawujące
kontroli

Razem kapitał
własny

34 723

159 030

(13)

38 298

-

35 424

267 462

7 811

275 273

-

-

-

-

-

10 334

10 334

299

10 634

-

-

13
-

9
2 121

-

76

22
76
2 121

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 122
12 359
-

-

-

-

-

34 723

159 030

7 055

272 590

Zwiększenia:
Podwyższenie kapitału
Wynik bieżącego okresu
Objęcie akcji w ramach programu
opcji
Wycena opcji menadżerskich
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej
Sprzedaż akcji własnych w ramach
programu motywacyjnego
Podział zysku

(1 055)

22
(979)
2 121
-

Zmniejszenia:
Zakup akcji własnych w ramach
programu opcji
Korekta wyniku lat ubiegłych-zmian
udziału mniejszości
Wynik bieżącego okresu
Podział zysku z przeznaczeniem na
kapitał zapasowy
Przeznaczenie na wypłatę dywidendy
Inne
finansowanie programu
motywacyjnego
Stan na 30 czerwca 2011 roku

-

40 428

-

2 122
12 359
-

-

-

-

31 353

2 122
12 359

265 534
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Nadwyżka ze
sprzedaży akcji
powyżej ich
wartości
nominalnej

Kapitał
podstawowy
Stan na 1 stycznia 2011 roku

Kapitał
rezerwowy
z aktualizacji
wyceny

Kapitał
rezerwowy

Akcje własne

Razem kapitał
własny
przypadający
akcjonariuszom
Grupy

Zyski
zatrzymane

Udziały nie
sprawujące
kontroli

Razem kapitał
własny

34 723

159 030

(13)

38 298

-

35 424

267 462

7 811

275 273

-

-

-

-

-

16 323

16 323

111

16 434

-

-

13
-

9
2 122

-

878

22
878

-

-

-

2 122

-

22
878
2 122

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 122
8 359
555

2 122
8 359
555

603

2 122
8 359
1 158

34 723

159 030

-

40 429

-

41 589

275 771

7 319

283 090

Zwiększenia:
Podwyższenie kapitału
Wynik bieżącego okresu
Objecie akcji w ramach programu
opcji
Wycena opcji menadżerskich
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej
Podział zysku
Zmniejszenia:
Zakup akcji własnych w ramach
programu opcji
Zakup udziałów po dniu objęcia
kontroli
Wynik bieżącego okresu
Podział zysku z przeznaczeniem na
kapitał zapasowy
Przeznaczenie na wypłatę dywidendy
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej
Stan na 31 grudnia 2011 roku
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5. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW
PIENIĘŻNYCH
Za okres 01/0130/06/2012

Za okres 01/0130/06/2011

Działalność operacyjna
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Korekty o pozycje:

6 554
(30 313)

9 503
(16 432)

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych
metodą praw własności
Amortyzacja
Różnice kursowe
Odsetki otrzymane
Odsetki zapłacone
Dywidendy otrzymane
(Zyski) straty z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań i rezerw
Zmiana stanu innych aktywów
Podatek dochodowy zapłacony
Pozostałe

222
9896
752
29
3 452
(5 491)
86
(14 178)
(21 623)
(583)
(1 206)
(1 669)

(39)
9 065
1 007
(29)
2 890
(5 422)
(49)
45 284
(65 671)
(1 375)
(1 704)
(387)

(23 759)

(6 929)

(18 649)

(33 710)

9896
(142)
1

6 852

Działalność inwestycyjna
Wydatki na zakup rzeczowych aktywów trwałych
Wydatki na zakup aktywów finansowych
Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
Udzielone pożyczki długoterminowe
Przychody ze sprzedaży aktywów finansowych
Odsetki uzyskane
Dywidendy otrzymane
Różnice kursowe
Pozostałe

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

Zmiana stanu środków pieniężnych

(1)
(30)

7 200
59
(17)

(9 495)

(19 616)

(2 822)
9 855
(2 024)
(3 453)
(8)
(19 177)

136
17 797
0
13
(7 358)
(2 905)
9
(18 322)

(17 628)

(10 631)

(50 882)

(37 175)

Środki pieniężne na początek okresu

56 566

40 269

Środki pieniężne na koniec okresu

5 682

3 092

Dane za okres 01/01-30/06/2011 zostały przekształcone zgodnie z paragrafem 34 MSSF 5
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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 I półrocza zakończonego 30 czerwca 2012 roku
zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa w formie skróconej
oraz zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF),
mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej, zaakceptowanymi przez Radę
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) i Stały Komitet ds. Interpretacji (SKI), w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską i obowiązującym na dzień 30 czerwca 2012 roku.
Zgodnie z MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych §19 Zarząd Emitenta zdecydował, że 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 Założeniach koncepcyjnych.
W związku z powyższym Spółka, począwszy od raportu kwartalnego za IV kwartał 2008 roku, odstąpiła od pełnego zastosowania tego wymogu i wprowadziła omówioną niżej jego modyfikację.
Zgodnie z MSR 21 §28 różnice kursowe z aktualizacji wyceny zobowiązań leasingowych w wyniku
zmiany kursów walut powinny być ujęte w wyniku finansowym bieżącego okresu sprawozdawczego.
W związku ze światowym kryzysem finansowym, począwszy od IV kwartału 2008 roku miały miejsce
znaczne i gwałtowne wahania kursów walutowych. W takiej sytuacji odniesienie wyceny walutowych
zobowiązań leasingowych bezpośrednio w rachunek wyników spowodowałoby znaczące zmiany
zysku Spółki w danym okresie sprawozdawczym, nie mające związku z rzeczywistym obrazem działalności gospodarczej Spółki. Tylko niewielka część różnic kursowych od zobowiązań leasingowych – ta,
która dotyczy rat spłaconych w danym okresie sprawozdawczym – dotyczy bieżącego okresu sprawozdawczego, gdy tymczasem większość z nich dotyczy dobrze określonych okresów przyszłych, w których przypada termin płatności następnych rat leasingowych. Koszt lub zysk z aktualizacji wyceny
zobowiązań leasingowych zostaje faktycznie zrealizowany (wpływa na finanse Spółki) w okresach płatności rat leasingowych, z uwzględnieniem faktycznych kursów walut z dnia płatności rat leasingowych.
Dlatego też Spółka na mocy MSR 1 §19 zastosowała (po raz pierwszy w raporcie kwartalnym za
IV kwartał 2008 roku) częściowe odstępstwo od MSR 21 polegające na tym, że różnice kursowe od
walutowych zobowiązań leasingowych zostają zaliczane w koszty finansowe spółki danego okresu
sprawozdawczego jedynie w tej części, w której dotyczą faktycznie zapłaconych rat. Pozostała wartość różnic kursowych jest odnoszona w rozliczenie międzyokresowe kosztów, które obciążają koszty
finansowe tego miesiąca, w którym są faktycznie płacone. Rozliczenia międzyokresowe kosztów są
przy tym modyfikowane o kolejne różnice kursowe powstające od zobowiązań leasingowych (zarówno
dodatnie, jak i ujemne). Odstępstwo od MSR 21 jest stosowane przez Spółkę również w bieżącym
sprawozdaniu finansowym i będzie stosowane do III kwartału 2013 r., w którym przypadają ostatnie
spłaty rat leasingowych wyrażonych w walutach obcych.
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Szczegółowe wyliczenia i skutki finansowe zastosowanego rozwiązania prezentacji różnic kursowych
od walutowych zobowiązań leasingowych zostały przedstawione poniżej.
Na dzień 30.06.2012 r. saldo rozliczenia międzyokresowego kosztów z tytułu różnic kursowych od zobowiązań leasingowych wyniosło 1 200 260,54 zł. W przypadku, gdyby kurs waluty JPY utrzymał się
na poziomie z dnia bilansowego, kwota ta byłaby odnoszona w koszty następnych okresów w następujących wysokościach:
Rok

2012

2013

RAZEM

Kwartał

Kwota

3

340 022,16

4

334 554,51

1

271 584,32

2

188 011,94

3

66 087,62

4

0,00
1 200 260,54

Emitent będzie konsekwentnie przedstawiał rozliczenia międzyokresowe kosztów wynikających ze
wzrostu lub zmniejszenia wartości rat leasingowych do opłacenia w przyszłych okresach.
Zastosowanie częściowego odstępstwa od MSR 21 na dzień 30.06.2012 roku spowodowało wzrost
wartości innych aktywów obrotowych o przedstawioną powyżej kwotę 1 200 260,54 zł, w wyniku czego
o tę samą kwotę wzrósł zysk brutto w latach 2008–2012, który po pomniejszeniu o podatek odroczony
(19% zysku brutto) wynoszący 228 049,50 zł dał zysk netto wyższy o 972 211,83 zł. Na wynik ten
składał się wzrost zysku netto w latach 2008–2011 wynoszący 1 738 541,34 zł oraz spadek zysku netto
bieżącego okresu wynoszący 538 280,80 zł.
Zastosowanie częściowego odstępstwa od MSR 21 na dzień 31.12.2011 roku spowodowało wzrost
wartości innych aktywów obrotowych o przedstawioną powyżej kwotę 2 146 347,34 zł, w wyniku czego
o tę samą kwotę wzrósł zysk brutto w latach 2008–2011, który po pomniejszeniu o podatek odroczony
(19% zysku brutto) wynoszący 407 805,99 zł dał zysk netto wyższy o 1 738 541,34 zł. Na wynik ten
składał się wzrost zysku netto w latach 2008–2010 wynoszący 2 973 453 zł oraz spadek zysku netto
bieżącego okresu wynoszący 1 234 911,66 zł.
Analogicznie na dzień 31.12.2010 roku zastosowanie odstępstwa spowodowało wzrost wartości
innych aktywów obrotowych o kwotę 3 670 930,05 zł, w wyniku czego o tę samą kwotę wzrósł zysk
brutto w latach 2008–2010, który po pomniejszeniu o podatek odroczony (19% zysku brutto) wynoszący 697 476,71 zł dał zysk netto wyższy o 2 973 453,34 zł. Na wynik ten składał się wzrost zysku
netto w latach 2008-2009 wynoszący 3 128 609,75 zł oraz spadek zysku netto bieżącego okresu wynoszący 155 156,41 zł.
Reasumując, gdyby omówione wyżej odstępstwo od MSR 21 nie zostało przez spółkę zastosowane, skonsolidowany zysk netto spółki w roku 2008 byłby o 5,4 mln zł niższy, w roku 2009 byłby o 2,3 mln zł
wyższy, w roku 2010 byłby o 0,15 mln zł wyższy, w roku 2011 byłby o 1,234 mln zł wyższy oraz w I półroczu 2012 r. byłby o 0,54 mln zł wyższy.
Zarząd uznaje, że sprawozdanie finansowe (z zastosowanym odstępstwem od MSR 21 na mocy
MSR 1 §19) rzetelnie przedstawia sytuację finansową Spółki, finansowe wyniki działalności i przepływy
środków pieniężnych.
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.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji
oraz ujawnień wymaganych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać
łącznie z rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy za 2011 r. obejmującym noty,
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za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 roku, sporządzonym według MSSF zatwierdzonych
przez UE.
Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu przez
niezależnego biegłego rewidenta. Ostatnie skonsolidowane sprawozdanie finansowe, które podlegało
badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta to skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2011 rok.
Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlegało przeglądowi
biegłego rewidenta. Raport z przeglądu publikowany jest wraz z niniejszym sprawozdaniem.

3. SEZONOWOŚĆ DZIAŁALNOŚCI
Przychody ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych, z racji na przeważający abonamentowy charakter umów, są stabilne, powtarzalne i nie podlegają w zauważalny sposób cyklom koniunkturalnym.
Przychody te nie charakteryzują się sezonowością, a raczej stabilnym wzrostem z kwartału na kwartał.
Wyjątkiem są fluktuacje przychodów ze sprzedaży wynikające z przychodów za uruchamianie łączy
telekomunikacyjnych w ramach realizacji kontraktu na obsługę numeru alarmowego 112. W I półroczu
2012 r. przychody z tego tytułu wyniosły 35 656 tys. zł, podczas gdy w I półroczu 2011 wyniosły
8 786 tys. zł. Ta część przychodów nie ma jednak istotnego wpływu na marżę i zysk ze sprzedaży.
Przychody z tego tytułu będą występowały także w następnych okresach sprawozdawczych.
Działalność w segmencie płatności mobilnych nie wykazuje sezonowości. Oczekiwany natomiast jest
sukcesywny wzrost przychodów z tej działalności ze względu na dynamiczny rozwój rynku płatności
mobilnych w Polsce i na świecie.

4. DYWIDENDY WYPŁACONE I ZADEKLAROWANE
W związku z podziałem ATM na dwie spółki giełdowe ATM i ATM Systemy Informatyczne wcześniej
obowiązująca w ATM S.A. polityka dywidendy została odwołana (raport bieżący 25/2012). Decyzja ta
związana jest z potrzebami inwestycyjnymi Spółki dotyczącymi budowy nowych serwerowni, które
umożliwią dalszy dynamiczny wzrostu przychodów z usług kolokacji i hostingu (usług centrów danych)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. podjęło uchwałę o przeznaczeniu zysku spółki za rok 2011
w całości na kapitał rezerwowy.

5. SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI
Podstawowym segmentem działalności Emitenta, charakteryzującym się stabilnymi przychodami i zyskami w kolejnych okresach sprawozdawczych, jest działalność w obszarze telekomunikacji, do której
zaliczana jest działalność ATM S.A. oraz spółki Linx Telecommunications B.V. (wyniki operacyjne
spółki Linxtelecom nie są konsolidowane). Segment ten jest odpowiedzialny za znakomitą większość
generowanych przychodów i zysków Grupy.
Drugim wyróżnionym segmentem działalności Grupy, o niewielkim wpływie na wyniki skonsolidowane,
jest świadczenie usług płatności mobilnych (płatności z wykorzystaniem telefonu komórkowego), do
których zaliczana jest działalność spółki zależnej mPay S.A., notowanej na rynku NewConnect.
Segmentem występującym w wynikach finansowych roku 2011 była działalność w obszarze integracji
systemów teleinformatycznych, prowadzona przez spółki należące w tym okresie do grupy kapitałowej
ATM, to jest: ATM Systemy Informatyczne S.A., ATM Software Sp. z o.o., Impulsy Sp. z o.o. i Sputnik
Software Sp. z o.o. Obecnie ten segment działalności w ATM nie występuje w związku z wydzieleniem
części przedsiębiorstwa związanej z działalnością informatyczną i przejęcie jej przez ATM Systemy
Informatyczne S.A. W niniejszym sprawozdaniu ten segment operacyjny wykazywany jest – z punktu
widzenia Emitenta – jako działalność zaniechana.

Podstawowe parametry finansowe wyróżnionych segmentów operacyjnych przedstawia poniższe zestawienie:
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Działalność kontynuowana

Za okres 01/0130/06/2012

Telekomunikacja

Płatności
mobilne

Działalność zaniechana

Wyłączenia
konsolidacyjne

Razem

Integracja

mPay
International

Aktywa trwałe

308 416

6 608

3 536

317 901

44 860

5 709

Przychody ze
sprzedaży*

95 663

1 276

(34)

96 904

55 573

0

w tym: przychody
bez kontraktu
OST 112

60 007

565

Marża ze
sprzedaży**

35 493

541

40

36 074

18 448

0

Zysk (strata) na
działalności
operacyjnej

10 490

(652)

62

9 899

2 040

(1 843)

Zysk (strata)
przed
opodatkowaniem

6 915

(641)

281

6 554

1 681

(3197)

Zysk (strata)
netto
z działalności
kontynuowanej

7 192

(641)

281

6 831

1 568

(3 599)

EBITDA

19 675

59

61

19 795

3 375

(1 843)

60 572

Działalność kontynuowana

Za okres 01/0130/06/2011

Telekomunikacja

Płatności
mobilne

Aktywa trwałe

320 570

10 901

Przychody ze
sprzedaży*

64 821

1 244

w tym: przychody
bez kontraktu
OST 112

56 035

Marża ze
sprzedaży**

0

Działalność zaniechana

Wyłączenia
konsolidacyjne

Razem

Integracja

mPay
International

350 155

46 890

9 010

(142)

65 923

109 725

0

1 244

(142)

57 138

33 726

857

59

34641

29 781

0

Zysk (strata) na
działalności
operacyjnej

8 864

(539)

60

8 385

4 805

(14)

Zysk (strata)
przed
opodatkowaniem

11 739

(548)

(1 688)

9 503

3 345

(58)

Zysk (strata)
netto
z działalności
kontynuowanej

9 961

(548)

(1 688)

7 726

2 794

(61)

EBITDA

17 382

3

65

17 450

7 922

(14)

0
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Dane za okres 01/01-30/06/2011 zostały przekształcone zgodnie z paragrafem 34 MSSF 5
UWAGI:
*) Przychody ze sprzedaży w segmencie „Telekomunikacja” obejmują między innymi przychody ze sprzedaży usług
telekomunikacyjnych dostarczanych w ramach realizacji kontraktu OST 112. Ponieważ część telekomunikacyjna tego kontraktu
realizowana jest przez podwykonawców, ta część przychodów ma pomijalny wpływ na uzyskaną marżę ze sprzedaży oraz zysk
operacyjny. Ten rodzaj przychodów zamyka się kwotami: 35 656 tys. zł w I półroczu 2012 r. oraz 8 786 tys. zł w I półroczu
2011 r. Dla przejrzystości w tabeli powyżej przedstawiono przychody ze sprzedaży dla poszczególnych segmentów
z wyłączeniem przychodów osiągniętych przez Emitenta z części telekomunikacyjnej kontraktu OST 112.
**) Emitent podaje rozszerzająco w stosunku do wymogów MSSF kategorię „Marża ze sprzedaży”, która stanowi różnicę
przychodów ze sprzedaży oraz kosztów własnych sprzedaży zmiennych, czyli tych, które są związane bezpośrednio z wartością
przychodów (koszt własny sprzedanych towarów, koszty podwykonawców przy realizacji usług). Jest to kategoria – zdaniem
zarządu Emitenta – istotna dla analizy finansów spółki, jako że jest skorelowana z wielkością sprzedaży i wyznacza punkt
„break-even” dla kosztów stałych, czyli punkt przy którym działalność spółki jest rentowna operacyjnie.

Przychody ze sprzedaży w podziale geograficznym przedstawiają się następująco:

Kraj
Eksport
Razem przychody ze sprzedaży

6.

Za okres 01/0130/06/2012

Za okres 01/0130/06/2011

94 358
2 547
96 904

64 091
1 832
65 923

ISTOTNE ZDARZENIA NASTĘPUJĄCE PO ZAKOŃCZENIU PÓŁROCZA

W dniu 30 lipca 2012 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie, IX Wydział
Gospodarczy wydał postanowienie o upadłości obejmującej likwidację majątku spółki mPay
International Sp. z o.o., czyli spółki zależnej od Emitenta. Na sędziego komisarza został wyznaczony
Sędzia Sądu Rejonowego Sławomir Bezak. Syndykiem masy upadłości jest Gaweł Jarosiński.
mPay International Sp. z o.o. nie prowadzi aktualnie działalności operacyjnej, a jej najważniejszymi
aktywami pozostają akcje spółki mPay S.A. notowanej na rynku NewConnect, to jest spółki zajmującej
się wdrażaniem i obsługą systemów do realizacji płatności z wykorzystaniem telefonu komórkowego.
Upadłość spółki mPay International nie ma żadnego wpływu na funkcjonowanie spółki mPay S.A. i nie
wiąże się też z żadnym wypływem środków pieniężnych z ATM S.A. Więcej informacji na ten temat
zostało przedstawionych w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM za I półrocze 2012 na stronie 23.

7. ZMIANA W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ
W pierwszej połowie 2012 roku zaszły następujące zmiany w Grupie Kapitałowej ATM S.A.:
• w dniu 25.04.2012 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego spółki ATM Systemy Informatyczne S.A.
poprzez przeniesienie części majątku ATM S.A. na ATM Systemy Informatyczne S.A., w wyniku czego kapitał zakładowy ATM SI wynosi 7 268 668,80 zł i dzieli się na 36 343 344 akcji
o wartości nominalnej 0,20 zł,
• w dniu 30.07.2012 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ ogłosił upadłość mPay
International Sp. z o.o.
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8. ZMIANY ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH I AKTYWÓW
WARUNKOWYCH

Koniec okresu
30/06/2012

Koniec okresu
31/12/2011

2. Zobowiązania warunkowe

49 426

71 745

2.1 na rzecz pozostałych jednostek
w tym:

49 426

71 745

7 426

33 987

42 000

35 395

Pozycje pozabilansowe
1. Należności warunkowe
1.1 od pozostałych jednostek

- udzielone gwarancje poręczenia
- zabezpieczenie hipoteczne
- zabezpieczenie zastawem

2 363

Od zakończenia roku obrotowego 2011 nastąpiły następujące zmiany zobowiązań warunkowych:
a) zmniejszeniu uległy udzielone gwarancje i poręczenia o kwotę 26 561 tys. zł, która wynika z przeniesienia działalności w ramach podziału na kwotę 12 978 tys. zł oraz wygaśnięcia na kwotę 13 583 tys. zł;
b) zabezpieczenia zastawem uległy zmniejszeniu o kwotę 2 363 tys. zł w wyniku przeniesienia działalności w ramach podziału;
c) zabezpieczenia hipoteczne uległy zmniejszeniu o kwotę 35 395 tys. zł w wyniku przeniesienia działalności w ramach podziału oraz zwiększeniu o kwotę 42 000 tys. zł w związku z konwersją kredytów
w rachunku bieżącym na kredyt inwestycyjny.
Emitent jest stroną sporu w ramach postępowania arbitrażowego, co zostało szczegółowo opisane
w Sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej na stronie 26.

9. PREZENTACJA DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ
Na dzień publikacji raportu półrocznego Emitent zrealizował podział Spółki poprzez wydzielenie
Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (ZCP) składającej się przede wszystkim z aktywów związanych z działalnością informatyczną, a w tym z akcji i udziałów posiadanych w spółkach Grupy
Kapitałowej ATM zajmujących się działalnością informatyczną, to jest: ATM Systemy Informatyczne,
ATM Software, Impulsy i Sputnik Software, i wniesienie jej do spółki ATM Systemy Informatyczne.
W wyniku podziału aktualni akcjonariusze Emitenta stali się akcjonariuszami spółek ATM i ATM
Systemy Informatyczne, posiadając taką samą liczbę akcji obu spółek, jaką posiadali przed podziałem.
Rejestracja w KRS nastąpiła w dniu 25.04.2012 roku.
Skonsolidowany wynik działalności zaniechanej liczony od dnia 01.01.2012 do dnia 30.04.2012
wyniósł 1 100 tys. zł.
Ponadto jako działalność zaniechana zostały zaprezentowane wyniki działalności oraz aktywa
i pasywa dotyczące postawionej w stan upadłości spółki mPay International Sp. z o.o.
Zgodnie z MSSF 5 Emitent informuje, że według stanu na dzień 30.06.2012 r., gdyby w tym dniu
nastąpiła likwidacja spółki mPay International, zaniechaniu podlegałyby następujące wielkości:
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SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ
Za okres
01/0130/06/2012
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży
Koszty własne sprzedaży zmienne
Koszty własne sprzedaży stałe

-

Zysk (strata) brutto na sprzedaży

-

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

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

0
11
1 832
(1 843)

1354

Zysk (strata) przed
opodatkowaniem

(3 197)

Podatek dochodowy

402

Zysk (strata) netto z działalności
kontynuowanej

(3 599)

Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto z działalności
zaniechanej

(267)

Zysk (strata) netto

(3 866)

Zysk (strata) netto przypadający
akcjonariuszom Grupy

(1 350)

Zysk (strata) netto przypadający
akcjonariuszom mniejszości

(2 516)
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SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ –
AKTYWA
Koniec
okresu
30/06/2012
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

-

5 669
5 669

Aktywa obrotowe
Zapasy

-

Aktywa finansowe przeznaczone do
obrotu

-

Należności z tytułu dostaw i usług
oraz pozostałe należności
Należności z tytułu podatku
dochodowego
Inne aktywa obrotowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

10
30
40

Aktywa trwałe klasyfikowane jako
przeznaczone do zbycia
Aktywa razem

5 709
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SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ –
PASYWA
Koniec
okresu
30/06/2012
Kapitał własny
Kapitał akcyjny

9 250

Kapitał zapasowy ze sprzedaży
akcji powyżej ich wartości
nominalnej

-

Kapitał rezerwowy z aktualizacji
wyceny
Udziały (akcje) własne
Kapitały rezerwowe

-

Kapitał z wyceny transakcji
zabezpieczających i różnice
kursowe z konsolidacji
Zyski zatrzymane

(2 518)

Wynik netto

(3 867)

Razem kapitał własny
przypadajacy akcjonaruszom
Grupy
Udział mniejszości
Razem kapitały własne

2 688
175
2 865

Zobowiązanie długoterminowe
Długoterminowe pożyczki i kredyty
Rezerwa na podatek odroczony
Rezerwy na zobowiązania

-

Długoterminowe zobowiązania z
tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania

-

Pozostałe zobowiązania finansowe

-

Zobowiązania krótkoterminowe
Pożyczki i kredyty bankowe
Rezerwy na zobowiązania

-

Zobowiązanie z tytułu podatku
dochodowego

-

Zobowiązania z tytułu dostaw i
usług oraz pozostałe zobowiązania
Pozostałe zobowiązania finansowe

2 844
2 844

Zobowiązania związane
bezpośrednio z aktywami trwałymi
klasyfikowanymi jako przeznaczone
do zbycia
Pasywa razem

5 709
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY
KAPITAŁOWEJ ATM S.A. ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
(POZOSTAŁE INFORMACJE WYMAGANE ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW
W SPRAWIE INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH)
OKRESY PREZENTOWANE
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 1 stycznia
2012 roku do 30 czerwca 2012 roku. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na dzień
31 grudnia 2011 roku dla śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku dla śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, śródrocznego skróconego skonsolidowanego
sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz śródrocznego skróconego sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym.
WYBRANE DANE FINANSOWE
30/06/2012

30/06/2011

w tys. PLN

Przychody ze sprzedaży ogółem

30/06/2012

30/06/2011

w tys. EUR

96 904

65 923

22 938

16 617

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

9 899

8 385

2 343

2 113

Zysk przed opodatkowaniem

6 554

9 503

1 551

2 395

Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej

6 800

10 334

1 610

2 605

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

(23 759)

(6 929)

(5 624)

(1 746)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

(17 628)

(10 631)

(4 173)

(2 680)

(9 495)

(19 616)

(2 248)

(4 943)

(50 882)

(37 175)

(12 044)

(9 369)

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych

30/06/2012
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Aktywa razem

31/12/2011

30/06/2012

31/12/2011

317 901

369 733

74 602

83 711

79 221

168 905

18 591

38 242

402 830

538 638

94 532

121 952

Zobowiązania długoterminowe

91 142

63 358

21 388

14 345

Zobowiązania krótkoterminowe

80 748

192 188

18 949

43 513

229 432

283 090

53 841

64 094

34 723

34 723

8 149

7 862

226 938

275 771

53 256

62 437

Kapitał własny
Kapitał zakładowy*
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej
Liczba akcji

36 343 344

36 343 344

36 343 344

36 343 344

Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR)

6,24

7,59

1,47

1,86

Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR)

6,24

7,59

1,47

1,86

*) kapitał akcyjny został przeszacowany zgodnie z MSR 29
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Powyższe dane finansowe za pierwsze półrocze roku 2011 i 2012 zostały przeliczone na EUR według
następujących zasad:
•

poszczególne pozycje aktywów i zobowiązań zostały przeliczone przy użyciu kursu średniego
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 czerwca 2012 roku, wynoszącego
4,2613 PLN/EUR;

•

poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały
przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych
przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od
1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku, wynoszącego 4,2246 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do
30 czerwca 2011 roku, wynoszącego 3,9673 PLN/EUR.

Dane finansowe za rok 2011 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
•

poszczególne pozycje aktywów i zobowiązań zostały przeliczone przy użyciu kursu średniego
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2011 roku, wynoszącego
4,4168 PLN/EUR.

OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY
RAPORT

Od I kwartału 2012 roku zaszła istotna zmiana w sposobie prezentacji wypracowanych przez Emitenta
i jego grupę kapitałową wyników finansowych. W związku z decyzją NWZ ATM S.A. z dn. 20.04.2012
działalność informatyczna ATM S.A., a co za tym idzie jeden z dotychczasowych segmentów
operacyjnych grupy kapitałowej ATM S.A., została wydzielona i przeniesiona do spółki ATM Systemy
Informatyczne, która obecnie jest niepowiązana kapitałowo z Emitentem i samodzielnie rozwija ten
obszar działalności. Zmiany te w sposób istotny wpływają na prezentację tegorocznych wyników ATM,
gdyż działalność informatyczna prowadzona w latach ubiegłych przez spółki ATM Systemy Informatyczne, ATM Software, Impulsy i Sputnik Software jest prezentowana w wynikach jako działalność
zaniechana. Informacje dotyczące działalności zaniechanej (segment operacyjny „Integracja systemów
teleinformatycznych”) Emitent prezentuje w pkt 9 Informacji dodatkowej do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Pierwsze półrocze 2012 roku Grupa może zaliczyć do udanych. Mimo ewidentnie słabszego drugiego
kwartału w pierwszej połowie roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 96,9 mln (wzrost
o 47% r/r), marża ze sprzedaży 36,1 mln zł (wzrost o 4% r/r), a Grupa wypracowała 9,90 mln zysku
operacyjnego (wzrost o 18% r/r) i 19,8 mln zysku EBITDA (wzrost o 13% r/r). W porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku wypracowany z działalności kontynuowanej zysk netto spadł o 12% do poziomu 6,83 mln zł, natomiast jest to wyłącznie efekt dodatkowych zysków finansowych ze sprzedaży
w I kw. 2011 roku 60% udziałów w spółce inONE. Transakcja ta przyniosła wówczas ponad 4,23 mln zł
dodatkowego zysku netto.
Omawiany okres był istotny z punktu widzenia porządkowania struktury grupy kapitałowej. Z powodzeniem udało się zakończyć proces podziału Emitenta na dwie spółki notowane na GPW w Warszawie
i w ocenie zarządu Emitenta, zakończenie tego trwającego blisko rok procesu już dziś, po niespełna
4 miesiącach od podziału, przyniosło realne korzyści akcjonariuszom. Od pierwszego dnia notowań
Emitenta w nowej strukturze wartość kursu akcji ATM urosła o 48%, osiągając poziom zbliżony do
Dnia Referencyjnego, w którym po raz ostatni spółka była notowana w starej strukturze, a co ważniejsze także wartość obu, niezależnych już dziś spółek, będących w posiadaniu dotychczasowych
akcjonariuszy ATM, urosła w tym okresie o 17%.
W drugim kwartale 2012 roku został złożony wniosek o upadłość likwidacyjną spółki mPay International,
w której Emitent posiada 60% udziałów. Spółka ta w ostatnich latach nie prowadziła działalności
operacyjnej, a jej jedyne wartościowe aktywa to akcje mPay S.A. W wyniku likwidacji mPay International Sp. z o.o. należące do niej akcje mPay S.A. zostaną sprzedane, a uzyskane ze sprzedaży środki
przeznaczone zostaną na spłatę jej zobowiązań. Warto przy tym podkreślić, że zarówno upadłość
spółki mPay International Sp. z o.o., jak i związany z tym odpis aktualizacyjny nie obciąża w sposób
gotówkowy Emitenta, ani też nie ma żadnego wpływu na funkcjonowanie spółki mPay S.A, która z powodzeniem radzi sobie na rynku płatności mobilnych. Z księgowego punktu widzenia strata wynikająca z odpisu aktualizacyjnego jest wykazana w pozycji działalność zaniechana i wynosi odpowiednio
w sprawozdaniu skonsolidowanym 1,35 mln zł, a w jednostkowym 5,51 mln zł.
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Telekomunikacja i usługi dodane
Pierwsze półrocze 2012 roku w działalności telekomunikacyjnej Emitent może zaliczyć do udanych,
mimo że wyniki samego II kwartału były słabsze od oczekiwań, ponieważ wyjątkowo w tym okresie nie
wystąpiły istotne przychody ze sprzedaży inne niż stałe przychody abonamentowe z usług telekomunikacyjnych. Spowodowało to, że w II kwartale roku Emitent realizował marże głównie w oparciu o przychody abonamentowe, a brak istotnych przychodów wynikających z oddawania nowych łączy i instalacji
większych klientów na powierzchni kolokacyjnej osłabił dynamikę wzrostu całości przychodów w I półroczu.
Niemniej Grupa wypracowała ponad 60,6 mln zł przychodów ze sprzedaży (bez OST 112) (wzrost
o 7% r/r), 35,5 mln zł marży ze sprzedaży (wzrost o 5% r/r), 10,5 mln zł zysku operacyjnego (wzrost
o 18% r/r) i 19,7 mln zł zysku EBITDA (wzrost o 13% r/r).
Z początkiem 2012 roku ATM wszedł w kolejny okres realizacji drugiej części kontraktu OST 112,
polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych w ramach obsługi ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej na potrzeby numeru alarmowego 112. W odróżnieniu do części integratorskiej tego kontraktu
(realizowanej przez ATM Systemy Informatyczne), część telekomunikacyjna od IV kw. 2010 roku jest
realizowana przez dwóch ogólnopolskich operatorów będących podwykonawcami ATM, co też, mimo
istotnych przychodów realizowanych przez Spółkę w poszczególnych kwartałach roku, nie generuje
znaczącej dodatkowej marży, i dlatego na potrzeby analizy działalności operacyjnej kontrakt ten jest
wyłączany z obliczeń. Warto przy tym podkreślić pomyślne zakończenie wdrożenia sieci OST 112
w I kw. 2012 roku. Sieć ta została zaprojektowana i zbudowana przez zespół specjalistów ATM S.A.
w oparciu o łącza teletransmisyjne Telekomunikacji Polskiej S.A. i Exatel S.A. W części telekomunikacyjnej kontrakt polegał na zbudowaniu i uruchomieniu kilkuset wysokiej klasy łączy teletransmisyjnych
o zróżnicowanych parametrach przepustowości i klas usług oraz na skonfigurowaniu ich w jednolitą
strukturę sieci teletransmisyjnej.
Pierwsze sześć miesięcy 2012 roku to kolejny już okres, w którym głównym motorem wzrostu w działalności telekomunikacyjnej była oferowana pod markami ATMAN i Thinx Poland sprzedaż usług centrów
danych (kolokacji i hostingu). W tym obszarze ATM kontynuuje rozwój swojej oferty, z której korzysta
już obecnie ponad 400 klientów z Polski i zagranicy. Wypracowane w obszarze usług centrów danych
przychody w pierwszym półroczu 2012 roku przekroczyły poziom 22,39 mln zł, notując ponad 30%
wzrostu w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku. Obecnie przychody te mają 39% udział
w całości przychodów ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych (z wyłączeniem przychodów z kontraktu
OST 112), stanowiąc główne źródło przychodów Spółki.
Pozycja rynkowa i obecna struktura przychodów telekomunikacyjnych ATM są nie tylko potwierdzeniem pozycji lidera na polskim rynku centrów danych, ale także pozwalają Spółce pretendować do roli
jednego z największych operatorów telekomunikacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej,
którego głównym źródłem przychodów jest świadczenie usług kolokacji. ATM jest również obecnie
jedynym tego typu podmiotem notowanym na giełdzie papierów wartościowych w tej części Europy.
Omawiając wyniki telekomunikacyjne warto podkreślić bardzo dobrą sprzedaż usług telekomunikacyjnych do sektora finansowego, która w I półroczu 2012 roku wzrosła o ponad 28% i jest to obecnie
drugi po sektorze operatorów telekomunikacyjnych obszar sprzedaży usług Emitenta.
Drugim obszarem działalności telekomunikacyjnej ATM, który odpowiada za ponad 35% przychodów
telekomunikacyjnych, jest transmisja danych i usługi światłowodowe. W tym obszarze Spółka osiąga
zwyczajowo 10-12% wzrostu przychodów ze sprzedaży, wynikające zarówno z realizowanych kontraktów
na rzecz innych operatorów telekomunikacyjnych, jak i ze wzrostu sprzedaży usług transmisji danych
dla sektora biznesowego. Istotnym motorem wzrostu w tym obszarze są zasoby infrastrukturalne ATM:
jedne z najbardziej rozbudowanych światłowodowych sieci metropolitalnych w 8 największych miastach
Polski, jak również szerokopasmowa optyczna sieć transmisyjna w relacjach międzymiastowych.
W trzecim obszarze działalności telekomunikacyjnej – usługach dostępu do Internetu – Emitent obserwuje w dalszym ciągu spowolnienie charakteryzujące się 2-procentowym spadkiem przychodów ze
sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku. Przychody z dostępu do Internetu mają
jednocześnie coraz mniejszy udział w całości przychodów z usług telekomunikacyjnych, który wyniósł
w pierwszym półroczu 2012 roku 18% (z wyłączeniem przychodów z kontraktu OST 112).
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II. Płatności mobilne
Grupa w tym segmencie prowadzi działalność operacyjną poprzez spółkę mPay S.A., która upowszechnia system płatności za pomocą telefonów komórkowych, będąc pionierem tego typu rozwiązań w Polsce.
W pierwszym półroczu 2012 roku mPay S.A. dążył do realizowania przyjętej strategii rozwoju opartej
o sprzedaż usług integracyjnych w obszarze systemów płatności mobilnych. W analizowanym okresie
Spółka ta kontynuowała współpracę w ramach inicjatywy MasterCard Mobile, której celem jest zbudowanie paneuropejskiej platformy akceptacji mobilnych płatności, realizowanych przy użyciu telefonu
komórkowego i bezpośrednio z karty płatniczej MasterCard/Maestro użytkownika. mPay poszerza
również sieć akceptacji płatności telefonem komórkowym o kolejne miasta. W II kwartale 2012 r.
uruchomiono płatności za bilety komunikacji miejskiej w Łodzi i Rzeszowie. Obecnie usługa ta
dostępna jest w 12 miastach: Warszawie, Lublinie, Białymstoku, Krakowie, Inowrocławiu, Włocławku,
Ostrołęce, Radomiu, Płocku, Kraśniku, Łodzi, Rzeszowie, oraz u przewoźnika kolejowego – w Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Uruchomiono również płatności za parkowanie we Wrocławiu. Płatności za
parkowanie dostępne są w 15 miastach: Łodzi, Bydgoszczy, Grudziądzu, Kielcach, Krakowie, Krośnie,
Nysie, Ostrowie Wielkopolskim, Świnoujściu, Głogowie, Słupsku, Wałbrzychu, Ostrołęce, Wrocławiu,
Pabianicach.
W I półroczu 2012 roku w segmencie płatności mobilnych Grupa osiągnęła nieznacznie lepsze wyniki
finansowe niż w analogicznym okresie 2011 roku: 1,28 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost r/r
o 3%), stratę na wyniku operacyjnym w wysokości 0,65 mln zł oraz pozytywny wynik na poziomie
EBITDA w wysokości 59 tys. zł.

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

Do naistotniejszych czynników wpływających na osiągnięte wyniki finansowe w pierwszym półroczu
2012 roku należy zaliczyć omówiony powyżej odpis aktualizacyjny związany z ogłoszeniem upadłości
likwidacyjnej mPay International Sp. z o.o. oraz przeniesienie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa
do ATM Systemy Informatyczne, przedstawione jako działalność zaniechana (segment operacyjny
„Integracja systemów teleinformatycznych”), które Emitent prezentuje w pkt 9 Informacji dodatkowej
do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK
PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Na dzień publikacji raportu w skład grupy kapitałowej ATM S.A. wchodziły następujące podmioty:

Wszystkie wyżej wymienione spółki podlegały konsolidacji. Wyniki operacyjne Linx Telecommunications B.V. nie były konsolidowane na poziomie operacyjnym.
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Omawiając obecną strukturę grupy kapitałowej należy zauważyć, że w dniu 20.04.2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę zatwierdzającą podział Emitenta poprzez przeniesienie części majątku na spółkę ATM Systemy Informatyczne.
W konsekwencji tego podziału ATM S.A. kontynuuje swoją dotychczasową działalność, tj. świadczenie
usług telekomunikacyjnych. Natomiast całość aktywów i zobowiązań związanych z usługami integratorskimi została przeniesiona do ATM Systemy Informatyczne wraz z posiadanymi przez ATM S.A.
akcjami w ATM SI oraz udziałami w pozostałych spółkach integratorskich wchodzących w okresach
ubiegłych w skład grupy kapitałowej ATM (ATM Software, Impulsy, Sputnik Software).
Struktura obu spółek po podziale wygląda następująco:

Podział ATM S.A. był połączony z wprowadzeniem akcji ATM SI do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Przeprowadzany podział ATM S.A. miał na celu przeorganizowanie działalności grupy kapitałowej ATM
w taki sposób, aby każda z dwóch podstawowych działalności prowadzona była przez niezależną
spółkę notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie: działalność w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez ATM S.A., a działalność w zakresie świadczenia usług
integracji systemów teleinformatycznych przez ATM Systemy Informatyczne S.A.
Dzięki zrealizowanemu podziałowi nastąpiło znaczne uproszczenie struktury grupy kapitałowej Emitenta. Jednocześnie każda ze spółek może być bardziej atrakcyjnym celem inwestycyjnym, między
innymi ze względu na to, że:
•

prowadzi jednorodną działalność, podlegającą łatwiejszemu modelowaniu, wycenie, porównaniu z innymi spółkami, odpowiadającą lepiej preferencjom inwestycyjnym akcjonariuszy,

•

samodzielnie podlegała bezpośrednio pod obowiązki informacyjne w stosunku do swoich
akcjonariuszy,

•

może być wyceniana według wskaźników adekwatnych dla swojej branży,

•

może być aktywnym uczestnikiem procesów konsolidacyjnych na rynku w swojej branży,
zarówno jako strona przejmująca (umocnienie pozycji na rynku), jak i przejmowana (realizacja
premii dla akcjonariuszy).

STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH
PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE
PÓŁROCZNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH

Spółka nie publikowała prognoz na rok 2012.
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WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ
PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU
EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU PÓŁROCZNEGO 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 poniższa tabela:

Akcjonariusz

Liczba
posiadanych
akcji

Udział w kapitale
zakładowym

Liczba głosów
na WZ

Udział w ogólnej
liczbie głosów

ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A.

7 225 489

19,88%

7 225 489

19,88%

Polsat OFE*

3 579 097

9,85%

3 579 097

9,85%

ING OFE*

3 443 794

9,48%

3 443 794

9,48%

Roman Szwed

3 287 993

9,05%

3 287 993

9,05%

Piotr Puteczny**

1 861 263

5,12%

1 861 263

5,12%

*) dane dotyczące Polsat OFE oraz ING OFE odnoszą się do liczby akcji posiadanych przez tych akcjonariuszy
w dniu 31 grudnia 2011 roku na podstawie „Rocznej struktury aktywów”.
**) wraz z żoną

Akcjonariusz

Liczba akcji według
poprzedniego
raportu kwartalnego

ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A.*

Liczba akcji według
aktualnego raportu
półrocznego

Zmiana w liczbie
akcji i liczbie głosów

0

7 225 489

7 225 489

Tadeusz Czichon*

5 956 887

0

5 956 887

Polsat OFE**

3 346 343

3 579 097

232 754

ING OFE**

3 517 923

3 443 794

-74 129

Roman Szwed

3 287 993

3 287 993

0

ING TFI***

1 868 360

bd

bd

Piotr Puteczny***

1 861 263

1 861 263

0

Liczba akcji jest tożsama z liczbą głosów na WZ.
*) Tadeusz Czichon wniósł posiadane akcje ATM S.A. do ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A.
**) dane dotyczące Polsat OFE oraz ING OFE odnoszą się do liczby akcji posiadanych przez tych akcjonariuszy
w dniu 31 grudnia 2011 roku na podstawie „Rocznej struktury aktywów”
***) liczba akcji na dzień 20.12.2010 na podstawie RB 31/2010
****) wraz z żoną
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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 poniższa tabela:

Imię i nazwisko

Stan na
15 maja 2012 r.

Zwiększenia

Zmniejszenia

Tadeusz Czichon

5 956 887

-

5 956 887*

Roman Szwed

3 287 993

-

-

Maciej Krzyżanowski

55 408

3 200

Anna Bugajska

59 000

-

Stan na
31 sierpnia 2012 r.
0
3 287 993

-

58 608
59 000

*) Tadeusz Czichon, wiceprezes zarządu ATM S.A., dokonał zmniejszenia w liczbie posiadanych akcji poprzez
wniesienie wraz z osobami z nim związanymi akcji ATM S.A. aportem do spółki ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A. Tak
więc opisane zmniejszenie nie zmienia faktycznego zaangażowania właścicielskiego w spółkę, a spółka
komandytowo-akcyjna, będąca aktualnym akcjonariuszem w ATM S.A., pozostaje pod kontrolą Tadeusza
Czichona. Wniesienie akcji ATM S.A. do spółki komandytowo-akcyjnej (podobnie jak akcji ATM Systemy
Informatyczne S.A. oraz mPay S.A.) miało na celu jedynie uporządkowanie portfela inwestycyjnego i powierzenie
zarządzania jego aktywami o charakterze inwestycyjnym wyspecjalizowanemu podmiotowi. Tadeusz Czichon
w dalszym ciągu pozostaje — za pośrednictwem Spółki ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A. — największym akcjonariuszem ATM S.A. z długoterminowym horyzontem inwestycyjnym.

NABYCIE AKCJI WŁASNYCH
W raportowanym okresie Emitent nie przeprowadzał transakcji nabycia akcji własnych.

WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA
POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Emitent jest obecnie stroną postępowania arbitrażowego, w ramach którego Powód Henryk
Kułakowski, udziałowiec mniejszościowy w spółce mPay International Sp. z o.o., wywodzi roszczenia
odszkodowawcze w wysokości 20 mln zł z tytułu rzekomego naruszenia przez ATM S.A. umowy
inwestycyjnej z 2.02.2006 r., które zdaniem Powoda miało polegać na odwołaniu go z funkcji prezesa
zarządu mPay S.A. oraz dokapitalizowaniu przez ATM spólki mPay S.A. w wyniku obejmowania
nowych emisji akcji mPay S.A. W ocenie Emitenta umowa inwestycyjna została skutecznie
wypowiedzona przez ATM S.A. w dniu 10 grudnia 2008 r. i nie ma żadnego związku przyczynowego
między rzekomą szkodą poniesioną przez Henryka Kułakowskiego a działaniami ATM. Ponadto
określony przez Powoda hipotetyczny rozmiar szkody w wysokości 20 mln zł jest całkowicie
bezzasadny i nie znajduje poparcia w przedstawionym przez Powoda materiale dowodowym. Wartość
tego sporu nie przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, niemniej w związku z toczącym się
postępowaniem arbitrażowym Emitent przedstawia szerzej występujące okoliczności sporu.
Ponadto przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego ani organem administracji
publicznej nie toczą się żadne inne postępowania dotyczące zobowiązań albo wierzytelności Emitenta
lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych
Emitenta.

INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ JEDNEJ
LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI POJEDYNCZO LUB ŁĄCZNIE SĄ
ONE ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE

W okresie objętym niniejszym raportem nie zostały zawarte przez Emitenta ani przez jednostkę od
niego zależną transakcje z podmiotami powiązanymi ani pojedynczo, ani też łącznie, które byłyby istotne
i zawarte na warunkach innych niż rynkowe.

26

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A.

Skonsolidowany raport półroczny na 30.06.2012 roku

INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA LUB PRZEZ JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ
PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI, JEŻELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ
ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 10%
KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA

W okresie objętym raportem nie były udzielane przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną
poręczenia kredytu lub pożyczki i nie była udzielona gwarancja żadnemu 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 MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ
EMITENTA

Spółka posiada stabilną sytuację kadrową, majątkową i finansową. Nie są znane żadne przesłanki
mogące negatywnie wpłynąć na możliwość 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 zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych Spółka ma nadal wysoki potencjał powiększania
przychodów i generowania zysków ze względu na dobrze prowadzoną politykę inwestycyjną. Zapotrzebowanie na usługi szerokopasmowej transmisji danych oraz na usługi centrów danych szybko
rośnie, co daje pewność stabilnego wzrostu tego segmentu działalności. Dlatego też Emitent kontynuuje inwestycje poprzez przygotowanie do sprzedaży kolejnych modułów Centrum Danych Thinx
Poland oraz realizację projektu budowy Centrum Innowacji ATM. Wykonanie tych inwestycji przyniesie
wymierny skutek we wzroście przychodów i zysków w następnych okresach obrachunkowych.
Można się także spodziewać znacznego wzrostu zapotrzebowania na sieci o dużej przepustowości,
w szczególności sieci światłowodowe ze względu na dwa czynniki: budowę sieci nowej generacji
w standardzie LTE (Long Term Evolution) przez operatorów mobilnych oraz wszechobecnej transmisji
wideo w usługach telekomunikacyjnych. Zapewne będzie to miało pozytywny wpływ na zwiększoną
sprzedaż usług w oparciu o posiadana infrastrukturę światłowodową, która staje się niezbędna dla
świadczenia wymienionych usług przez operatorów telekomunikacyjnych.

CZYNNIKI RYZYKA
Ryzyko związane z sytuacją gospodarczą w Polsce i na świecie
Działalność Emitenta jest mało podatna na zmiany koniunktury gospodarczej.
Ryzyko związane z prowadzeniem prac i inwestycji badawczo-rozwojowych
W ramach zmian organizacyjnych przeprowadzonych w latach 2009 i 2010, zgodnie z realizowaną
strategią, Emitent postanowił wycofać się z tych obszarów działalności, które nie przynoszą spodziewanych wyników lub które nie są zgodne z kierunkami rozwoju Grupy. W związku z tym znacznie
ograniczył zaangażowanie w projekty nowatorskie obarczone kosztami związanymi z pracami badawczo-wdrożeniowymi. Emitent prowadzi prace badawczo-rozwojowe tylko w takim zakresie, który przekłada się bezpośrednio na zwiększenie konkurencyjności oferowanych produktów i usług.
Warto także podkreślić, że nowy projekt inwestycyjny związany z budową Centrum Innowacji ATM nie
niesie ze sobą ryzyk związanych z prowadzeniem prac i inwestycji badawczo-rozwojowych. Prace prowadzone w ramach tego Projektu, a mające na celu między innymi wdrożenie systemów pozwalających na oszczędność energii elektrycznej, bezpośrednio przyczynią się do ograniczania kosztów
eksploatacji Centrum.
Ryzyko związane z zasobami ludzkimi
Działalność Emitenta realizowana jest z sukcesem przez wysoko wykwalifikowanych pracowników. Na
sukces i przewagę konkurencyjną funkcjonowania Emitenta wpływa też kadra zarządzająca. Utrata
pracowników – zarówno ekspertów, jak i kadry zarządzającej, spowodowana sytuacją niezależną od
Emitenta – może wiązać się z ryzykiem obniżenia jakości oferowanych usług i rozwiązań oraz np.
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opóźnieniami w ramach realizowanych projektów dla klientów. Negatywne skutki mogłoby mieć ewentualne niezgodne z prawem działanie pracowników (np.: wyrządzenie szkody podmiotom trzecim,
nielojalność polegająca m.in. na podejmowaniu przez nich działalności konkurencyjnej, ujawnieniu
informacji stanowiącej tajemnicę służbową i zawodową).
Z dotychczasowych doświadczeń Spółki wynika, że sytuacja kadrowa Emitenta jest stabilna, a pracownicy i kadra zarządzająca zaangażowana w rozwój Spółki.
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki
oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Spółkę
zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy.
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy
zastosowaniu zasad rachunkowości, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejska oraz w zakresie wymaganym przez
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.).
Sprawozdanie to obejmuje okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku.
Zarząd oświadcza, że podmiot uprawniony do badania i przeglądu sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie
z przepisami prawa oraz że podmiot ten i biegli rewidenci, dokonujący tego przeglądu, spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z właściwymi przepisami
prawa krajowego. Zgodnie z przyjętymi przez Zarząd zasadami ładu korporacyjnego, biegły rewident
został wybrany przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 11 czerwca 2012 roku. Rada Nadzorcza dokonała
powyższego wyboru, mając na uwadze zagwarantowanie pełnej niezależności i obiektywizmu samego
wyboru, jak i realizacji zadań przez biegłego rewidenta.

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Maciej Krzyżanowski

Tadeusz Czichon
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SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI
ATM S.A. ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
(POZOSTAŁE INFORMACJE WYMAGANE ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW
W SPRAWIE INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH)

1. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Za okres 01/0130/06/2012

Za okres 01/0130/06/2011

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży*
Koszty własne sprzedaży zmienne

95 663
60 169

64 821
31 096

Marża ze sprzedaży**
Koszty własne sprzedaży stałe***

35 493
10 071

33 725
6 781

Zysk (strata) brutto na sprzedaży

25 423

26 944

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

766
14 640
1 059
-

41
17 462
659
-

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

10 490

8 864

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

543
4 118

6 946
4 071

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

6 915

11 739
1 778

Podatek dochodowy

(277)

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

7 192
-

9 961
-

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej

(5 965)

(797)

W tym koszt z tytułu odpisu aktualizacyjnego wartosci
udziałów mPay International Sp. z o.o.

(5 551)

-

1 226

9 164

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

-

-

-

-

Pozostałe dochody całkowite netto

-

-

1 226

9 164

Z działalności kontynuowanej:
Zwykły
Rozwodniony

0,20
0,03

0,25
0,25

Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:
Zwykły
Rozwodniony

0,03
0,03

0,25
0,25

19 675

17 381

Działalność zaniechana

Zysk (strata) netto

Dochody całkowite razem
Zysk (strata) na jedną akcję

EBITDA
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Dane za okres 01/01-30/06/2011 zostały przekształcone zgodnie z paragrafem 34 MSSF 5
UWAGI:
*) Przychody ze sprzedaży obejmują między innymi przychody ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych dostarczanych
w ramach realizacji kontraktu OST 112. Ponieważ część telekomunikacyjna tego kontraktu realizowana jest przez podwykonawców, ta część przychodów ma pomijalny wpływ na uzyskaną marżę ze sprzedaży oraz zysk operacyjny. Ten rodzaj
przychodów zamyka się kwotami: 35 656 tys. zł w I półroczu 2012 r. oraz 8 786 tys. zł w I półroczu 2011 r. Ponadto dane
jednostkowe ATM S.A. zostały skorygowane poprzez pomniejszenie przychodów oraz kosztów sprzedaży zmiennych o kwotę
13 958 tys. zł, wynikającą z refakturowania działalności integratorskiej pomiędzy ATM S.A. i ATM Systemy Informatyczne S.A
**) Emitent podaje rozszerzająco w stosunku do wymogów MSSF kategorię „Marża ze sprzedaży”, która stanowi różnicę
przychodów ze sprzedaży oraz kosztów własnych sprzedaży zmiennych, czyli tych, które są związane bezpośrednio z wartością
przychodów (koszt własny sprzedanych towarów, koszty podwykonawców przy realizacji usług). Jest to kategoria – zdaniem
zarządu Emitenta – istotna dla analizy finansów spólki, jako że jest skorelowana z wielkością sprzedaży i wyznacza punkt
„break-even” dla kosztów stałych, czyli punkt przy którym działalność spółki jest rentowna operacyjnie.
***) Emitent w stosunku do roku 2012 dokonał przeniesienia części kosztów ogólnego zarządu na koszty własne sprzedaży
stałe (koszt amortyzacji niektórych składników majątku trwałego). W związku z tym zmianę kosztów stałych w stosunku do roku
poprzedniego należy rozpatrywać łącznie w obu tych pozycjach (koszty własne sprzedazy stałe+koszty ogólnego zarządu).
****) Przychody i koszty finansowe w I półroczu 2011 roku zawierały skutki zdarzenia o charakterze jednorazowym, które
związane było ze sprzedażą przez Emitenta akcji spółki inONE S.A. W wyniku tej sprzedaży zysk na operacjach finansowych
w I półroczu 2011 roku wyniósł 6 731 tys. zł, a zysk netto z tego tytułu wyniósł 5 452 tys. zł.

2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Aktywa trwałe
Wartość firmy
Wartości niematerialne
Rzeczowe aktywa trwałe
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
konsolidowanych metodą praw własności
Inwestycje w jednostki zależne
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Pozostałe aktywa trwałe

Aktywa obrotowe
Zapasy
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
należności
Należności z tytułu podatku dochodowego
Inne aktywa obrotowe
Inne należności finansowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do
zbycia
Aktywa razem

Koniec
okresu
30/06/2012

Koniec
okresu
31/12/2011

Koniec
okresu
30/06/2011

40 341
204 329

46 229
198 232

47 102
180 205

63 487
14 739
259
323 155

63 487
49 184
-

63 487
47 309
-

380
357 512

1 046
339 149

1 266
1 687

1 100
1 546

1 339
2 352

64 950
57
4 383

22 567
58
5 171

25 013
57
3 453

4 810
77 153

36 229
66 671

2 502
34 717

-

-

-

400 308

424 183

373 866
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Koniec
okresu
30/06/2012

Koniec
okresu
31/12/2011

Koniec
okresu
30/06/2011

34 723

34 723

34 723

123 735

52 505

159 030
36 124

159 030
36 124

17 907

32 829

25 157

228 870

262 706

255 035

33 740
2 011

3 278
-

2 981
-

30 616
25 810

30 220
24 774

28 267
23 769

92 177

58 272

55 017

Zobowiązania krótkoterminowe
Pożyczki i kredyty bankowe
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego

16 321
317

40 206
533

27 856

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe zobowiązania

49 808

51 287

17 436

Pozostałe zobowiązania finansowe

12 817

11 179

18 433

79 262

103 205

63 814

-

-

-

400 308

424 183

373 866

Kapitał własny
Kapitał akcyjny
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej
ich wartości nominalnej
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
Udziały (akcje) własne
Kapitały rezerwowe
Kapitał z wyceny transakcji
zabezpieczających i różnice kursowe
z konsolidacji
Zyski zatrzymane
Razem kapitał własny
Zobowiązania długoterminowe
Długoterminowe pożyczki i kredyty
Rezerwa na podatek odroczony
Rezerwy na zobowiązania
Długoterminowe 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

88
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3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Nadwyżka ze
sprzedaży akcji
powyżej ich
wartości
nominalnej

Kapitał
podstawowy
Stan na 1 stycznia 2012 roku

Kapitał
rezerwowy

Akcje własne

Zyski
zatrzymane

Kapitał własny

34 723

159 030

0

36 124

32 829

262 706

Zwiększenia:
Wynik bieżącego okresu
Podział zysku
Objęcie akcji w ramach programu opcji

-

-

-

16 381
-

1 226
233

1 226
16 381
233

Zmniejszenia:
Wyłączenie podziałowe
Podział zysku z przeznaczeniem na kapitały własne
Wypłata dywidendy
Sfinansowanie Programu Motywacyjnego

-

35 295
-

-

-

16 381
-

35 295
16 381
-

34 723

123 735

0

52 505

17 907

228 870

Stan na 30 czerwca 2012 roku
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Nadwyżka ze
sprzedaży akcji
powyżej ich
wartości
nominalnej

Kapitał
podstawowy
Stan na 1 stycznia 2011 roku
Zwiększenia:
Wynik bieżącego okresu

Kapitał
rezerwowy

Akcje własne

Zyski
zatrzymane

Kapitał własny

34 723

159 030

(13)

35 969

24 088

253 797

-

-

-

-

9 153

9 153

Wycena opcji menadżerskich

-

-

-

-

429

429

Podział zysku
Objęcie akcji w ramach programu opcji

-

-

13

146
9

-

146
22

Zmniejszenia:
Podział zysku z przeznaczeniem na kapitały własne

-

-

-

-

146

146

Wypłata dywidendy

-

-

-

-

8 359

8 359

Sfinansowanie Programu Motywacyjnego

-

-

-

-

8

8

34 723

159 030

0

36 124

25 157

255 034

Stan na 30 czerwca 2011 roku
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Nadwyżka ze
sprzedaży akcji
powyżej ich
wartości
nominalnej

Kapitał
podstawowy
Stan na 1 stycznia 2011 roku

Kapitał
rezerwowy

Akcje własne

Zyski
zatrzymane

Kapitał własny

34 723

159 030

(13)

35 969

24 088

253 797

Zwiększenia:
Wynik bieżącego okresu
Wycena opcji menadżerskich
Podział zysku
Objęcie akcji w ramach programu opcji

-

-

13

146
9

16 381
878
-

16 381
878
146
22

Zmniejszenia:
Podział zysku z przeznaczeniem na kapitały własne
Wypłata dywidendy
Sfinansowanie Programu Motywacyjnego

-

-

-

-

146
8 359
13

146
8 359
13

34 723

159 030

0

36 124

32 829

262 706

Stan na 31 grudnia 2011 roku
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4. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Za okres 01/0130/06/2012

Za okres 01/0130/06/2011

Działalność operacyjna
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Korekty o pozycje:
Amortyzacja
Różnice kursowe

6 915

10 931

(30 437)

(15 490)

9185

8 516

752

1 007

Odsetki otrzymane

-

(42)

Odsetki zapłacone

3 452

2 890

-

-

(5 491)

(6 499)

Dywidendy otrzymane
(Zyski) straty z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu zapasów

108

(34)

Zmiana stanu należności

(14 202)

45 955

Zmiana stanu zobowiązań i rezerw

(21 682)

(65 290)

Zmiana stanu innych aktywów
Podatek dochodowy zapłacony
Pozostałe

(157)

(821)

(1 206)

(1 704)

(1197))

532)

(23 522)

(4 559)

(18 646)

(33 690)

-

(725)

9 325

6 851

Działalność inwestycyjna
Wydatki na zakup rzeczowych aktywów trwałych
Wydatki na zakup aktywów finansowych
Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

-

-

(142)

(1 000)

Przychody ze sprzedaży aktywów finansowych

-

7 200

Odsetki uzyskane

1

-

Dywidendy otrzymane

-

-

(1)

61

Udzielone pożyczki

Różnice kursowe
Pozostałe

-

-

(9 462)

(21 302)

Działalność finansowa
Wpływy netto z emisji akcji i innych dopłat do kapitału
Otrzymane dotacje
Wpływy z kredytów i pożyczek
Spłata kredytów i pożyczek
Nabycie akcji własnych
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego

-

0

(2 822)

136

9 855

17 856

-

-

(1)

13

(2 008)

(7 344)

Dywidendy wypłacone

-

-

Odsetki otrzymane

-

70

Odsetki zapłacone

(3 451)

(2 890)

Inne wypłaty z zysku
Różnice kursowe

-

-

(8)

9

Pozostałe(korekta podziłowa)

1 566

7 850

(31 418)

(18 011)

Środki pieniężne na początek okresu

36 229

20 513

Środki pieniężne na koniec okresu

4 810

2 502

Zmiana stanu środków pieniężnych
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INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO RAPORTU
PÓŁROCZNEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
1. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY W PODZIALE GEOGRAFICZNYM
Przychody ze sprzedaży w podziale geograficznym przedstawiają się następująco:
Za okres 01/0130/06/2012
Kraj
Eksport
Razem przychody ze sprzedaży

Za okres 01/0130/06/2011

93 116

62 989

2 547

1832

95 663

64 821

2. ZMIANY ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH I AKTYWÓW
WARUNKOWYCH
Koniec okresu
30/06/2012

Koniec okresu
31/12/2011

2. Zobowiązania warunkowe

49 426

28 246

2.1 na rzecz pozostałych jednostek
w tym:

49 426

28 246

7 426

28 246

Pozycje pozabilansowe
1. Należności warunkowe
1.1 od pozostałych jednostek

- udzielone gwarancje poręczenia
- zabezpieczenie hipoteczne
- zabezpieczenie zastawem

42 000

-

-

-

Od zakończenia roku obrotowego 2011 nastąpiły następujące zmiany zobowiązań warunkowych:
a) zmniejszeniu uległy udzielone gwarancje i poręczenia o kwotę 20 820 tys. zł, która wynika z:
•

przeniesienia działalności w ramach podziału na kwotę 7 237 tys. zł;

•

wygaśnięcia gwarancji na kwotę 13 583 tys. zł

b) zabezpieczenia hipoteczne uległy zwiększeniu o kwotę 42 000 tys. zł w związku z zamianą kredytów w rachunku bieżącym na kredyt inwestycyjny.

3. PREZENTACJA DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ
Na dzień publikacji raportu kwartalnego Emitent zrealizował podział Spółki poprzez wydzielenie
Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (ZCP) składającej się z aktywów związanych z działalnością
informatyczną, a w tym z akcji i udziałów posiadanych w spółkach Grupy Kapitałowej ATM zajmujących się działalnością informatyczną, to jest: ATM Systemy Informatyczne, ATM Software, Impulsy
i Sputnik Software, i wniesienie jej do spółki ATM Systemy Informatyczne. W wyniku podziału aktualni
akcjonariusze Emitenta stali się akcjonariuszami spółek ATM i ATM Systemy Informatyczne, posiadając taką samą liczbę akcji obu spółek, jaką posiadali przed podziałem. Rejestracja w KRS nastąpiła
w dniu 25.04.2012 roku.
Wynik na działalności zaniechanej liczonej za okres 01.01-30.04.2012 wyniósł 414 tys. zł.
Ponadto jako działalność zaniechana zostały zaprezentowane wyniki oraz aktywa i pasywa dotyczące
postawionej w stan upadłości spółki mPay International Sp. z o.o.
Zgodnie z MSSF 5 Emitent informuje, że według stanu na dzień 30.06.2012 r., gdyby w tym dniu
nastąpiła likwidacja spółki mPay International, zaniechaniu podlegałyby następujące wielkości:
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SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ
Za okres
01/0130/06/2012
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży
Zysk (strata) brutto na sprzedaży

-

Pozostałe przychody operacyjne
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą
praw własności
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

-

5 551
(5 551)
(5 551)

Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto

(5 551)

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ –
AKTYWA
Koniec
okresu
30/06/2012
Aktywa trwałe
Wartość firmy
Wartości niematerialne
Rzeczowe aktywa trwałe
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
konsolidowanych metodą praw własności
Inwestycje w jednostki zależne
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Pozostałe aktywa trwałe

Aktywa obrotowe
Zapasy
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
należności
Należności z tytułu podatku dochodowego
Inne aktywa obrotowe
Inne należności finansowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

-

-

Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia

-

Aktywa razem

-
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SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ –
PASYWA
Koniec
okresu
30/06/2012
Kapitał własny
Kapitał akcyjny
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich
wartości nominalnej
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
Udziały (akcje) własne
Kapitały rezerwowe

-

-

Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających i różnice
kursowe z konsolidacji
Zyski zatrzymane

-

Razem kapitał własny

-

Zobowiązania długoterminowe
Długoterminowe pożyczki i kredyty
Rezerwa na podatek odroczony
Rezerwy na zobowiązania

-

Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług
oraz pozostałe zobowiązania
Pozostałe zobowiązania finansowe

-

Zobowiązania krótkoterminowe
Pożyczki i kredyty bankowe
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego

-

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania
Pozostałe zobowiązania finansowe

-

Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami
trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do zbycia

-

Pasywa razem

-
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POZOSTAŁE INFORMACJE
(WYMAGANE ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE INFORMACJI BIEŻĄCYCH
I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH)
WYBRANE DANE FINANSOWE
30/06/2012

30/06/2011

w tys. PLN

30/06/2012

30/06/2011

w tys. EUR

Przychody ze sprzedaży ogółem

95 663

64 821

22 644

16 339

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

10 490

8 864

2 483

2 234

Zysk przed opodatkowaniem

6 915

11 739

1 637

2 959

Zysk netto

1 226

9 164

290

2 310

(23 522)

(4 559)

(5 568)

(1 149)

(9 462)

(21 302)

(2 240)

(5 369)

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych

1 566

7 850

371

1 979

(31 418)

(18 011)

(7 437)

(4 540)

30/06/2012

31/12/2011

30/06/2012

31/12/2011

323 155

357 512

75 835

80 944

77 153

66 671

18 106

15 095

Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Aktywa razem

400 308

424 183

93 940

96 039

Zobowiązania długoterminowe

92 177

58 272

21 631

13 193

Zobowiązania krótkoterminowe

79 262

103 205

18 601

23 366

228 870

262 706

53 709

59 479

34 723

34 723

8 149

7 862

Kapitał własny
Kapitał zakładowy*
Liczba akcji

36 343 344

36 343 344

36 343 344

36 343 344

Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR)

6,30

7,23

1,48

1,64

Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR)

6,30

7,23

1,48

1,64

*) kapitał akcyjny został przeszacowany zgodnie z MSR 29

Powyższe dane finansowe za pierwsze półrocze roku 2011 i 2012 zostały przeliczone na EUR według
następujących zasad:
•

poszczególne pozycje aktywów i zobowiązań zostały przeliczone przy użyciu kursu średniego
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 czerwca 2012 roku, wynoszącego
4,2613 PLN/EUR;

•

poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały
przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych
przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od
1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku, wynoszącego 4,2246 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do
30 czerwca 2011 roku, wynoszącego 3,9673 PLN/EUR.

Dane finansowe za rok 2010 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
•

poszczególne pozycje aktywów i zobowiązań zostały przeliczone przy użyciu kursu średniego
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2011 roku, wynoszącego
4,4168 PLN/EUR.
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PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU:

Imię i nazwisko

Stanowisko/funkcja

Data

Podpis

Maciej Krzyżanowski

Prezes Zarządu

31 sierpnia 2012

............................

Tadeusz Czichon

Wiceprezes Zarządu

31 sierpnia 2012

............................

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH:

Kinga Bogucka

Główna Księgowa

31 sierpnia 2012

............................
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