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O�WIADCZENIE KIEROWNICTWA 

 

Wedle naszej najlepszej wiedzy półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane 

porównywalne sporz�dzone zostały zgodnie z obowi�zuj�cymi zasadami rachunkowo�ci oraz  

odzwierciedlaj� w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacj� maj�tkow� i finansow� emitenta  

oraz jego wynik finansowy. 

Sprawozdanie zarz�du zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osi�gni�� oraz sytuacji emitenta w tym 

opis podstawowych ryzyk i zagro�e�. 

Podmiot uprawniony do badania sprawozda� finansowych, dokonuj�cy przegl�du półrocznego 

sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz podmiot i biegli 

rewidenci, dokonuj�cy przegl�du półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,  

spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezale�nego raportu z przegl�du, zgodnie z 

wła�ciwymi przepisami prawa krajowego. 

 

 

Podpisy Członków  Zarz�du 
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SKONSOLIDOWANY                                                                    
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota   01.01-30.06.2006   01.01-30.06.2005   

          

DZIAŁALNO�� KONTYNUOWANA       

       

Przychody 1  35.898  20.098  

       
Koszt własny sprzeda�y  2  21.938  14.190  
       
Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y    13.960  5.908  
       
Pozostałe przychody operacyjne  1  472  764  
       
Koszty sprzeda�y   -  -  

       
Koszty ogólnego zarz�du   3.532  2.853  
       
Pozostałe koszty operacyjne 2  225  488  
       
Koszty restrukturyzacji   -  -  
       
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 
stowarzyszonych    -  -  
       
Zysk (strata) na działalno�ci operacyjnej    10.675  3.331  

       
Przychody finansowe 1,3  526  725  
       
Koszty finansowe 4  158  303  
       
Zysk/(Strata) na sprzeda�y jednostek podporz�dkowanych 32  -  -442  
       
Zysk (strata) brutto   11.043  3.311  
       
Podatek dochodowy 5  2.236  864  
       

Zysk (strata) z działalno�ci kontynuowanej   8.807  2.447  
       
       
DZIAŁALNO�� ZANIECHANA 6      
       
Zysk/(Strata) z działalno�ci 
zaniechanej   -785  -23  
       
       
Zysk (strata) netto    8.022  2.424  

       
Przypisany do        
      podmiotu dominuj�cego        
      kapitałów mniejszo�ci        
       
�rednia wa�ona liczba akcji zwykłych    3.600  3.600  
�rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwykłych    3.600  3.600  
       
Działalno�� kontynuowana  8       
    Zysk (strata) na jedn� akcj� zwykł�          
     - podstawowy    2,45  0,68   
     - rozwodniony     2,45  0,68   
         
Działalno�� kontynuowana i zaniechana 8       
    Zysk (strata) na jedn� akcj� zwykł�          
     - podstawowy    2,23  0,67   
     - rozwodniony     2,23  0,67   
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SKONSOLIDOWANY BILANS                                                                                                                             Nota  30.06.2006  30.06.2005  31.12.2005 

A k t y w a        

   Aktywa trwałe        
Warto�� firmy 9  18  18  18 
Inne warto�ci niematerialne i prawne 10  250  258  277 
Rzeczowe aktywa trwałe 11  32.483  33.997  34.303 
Nieruchomo�ci inwestycyjne   4.322  147  147 
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 13  -  -  - 
Inwestycje dost�pne do sprzeda�y 14       
Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego   459  422  818 

Inne długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe       6 
Pozostałe aktywa trwałe   27  11  18 

   37.559   34.853   35.587 
   Aktywa obrotowe        

Zapasy 15  3.943  5.930  3.043 

Kwota brutto nale�na od zamawiaj�cych z tytułu 
prac wynikaj�cych z umów długoterminowych    

-  -  - 

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
nale�no�ci 17  14.768  15.291  28.004 

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe- lokaty   -  2.055  - 
�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 18  26.878  15.240  23.684 
Pozostałe aktywa obrotowe   398  338  236 

   45.987  38.854  54.967 
        

A k t y w a  r a z e m   83.546  73.707  90.554 
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SKONSOLIDOWANY BILANS  (ci�g 
dalszy) Nota  30.06.2006  30.06.2005 

  
31.12.2005 

P a s y w a            
Kapitał własny przypisany do podmiotu 
dominuj�cego        

Kapitał podstawowy 26  7.200  7.200  7.200 
Nadwy�ka ze sprzeda�y akcji powy�ej ich warto�ci 
nominalnej 27  42.407  42.407  42.407 

Kapitał z aktualizacji wyceny 28  -  -  - 
Akcje własne  29  -  -  - 
Pozostałe kapitały   -  -  - 

Kapitał z transakcji zabezpieczaj�cych oraz  z 
przeliczenia jednostek zagranicznych 30  

-  -  - 

Zyski zatrzymane 31  21.590  13.624  23.072 
        
   Kapitały mniejszo�ciowe   -  -  - 
        
   Kapitał własny razem   71.197   63.231   72.679 
   Zobowi�zania długoterminowe i rezerwy        

Kredyty i po�yczki długoterminowe 19  -  -  - 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 22  674  990  901 

Zobowi�zania finansowe   1.129  1.561  1.337 
Rezerwy długoterminowe   -  -  - 

   Zobowi�zania długoterminowe razem   1.803  2.551   2.238  

        
   Zobowi�zania krótkoterminowe        

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe zobowi�zania   6.375  6.082  10.458 

Kredyty i po�yczki krótkoterminowe 19  515  -  501 
Krótkoterminowa cz��� kredytów i po�yczek 
długoterminowych   -  -  - 

Krótkoterminowe zobowi�zania z tytułu podatku   -  -  1.382 
Rezerwy krótkoterminowe 25  284  1.305  592 
Rozliczenia mi�dzyokresowe   3.372  538  2.704 

   Zobowi�zania krótkoterminowe razem   10.546  7.925  15.637 
        
   Zobowi�zania razem   12.349  10.476  17.875 

        

P a s y w a  r a z e m   83.546  73.707  90.554 

                
        

Warto�� ksi�gowa   71.197  63.231  72.679 

Liczba akcji   3.600  3.600  3.600 

Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj�   19,78  17,56  20,19 

Rozwodniona liczba akcji   3.600  3.600  3.600 

Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj�    19,78  17,56  20,19 
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RACHUNEK ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM 
 

 

  Kapitał 
podstawowy  Pozostałe 

kapitały  

Nadwy�ka ze 
sprzeda�y akcji 

powy�ej ich 
warto�ci 

nominalnej 

 Zyski 
zatrzymane  Kapitał własny 

razem 

Saldo na 01.01.2005 7.200  -  42.407  13.900  63.507 
          
Zmiany w kapitale własnym w 
okresie 01.01-30.06. 2005 -  -  -  -  - 
Zysk (strata) netto za 01.01-
30.06.2005 r.  -  -  -  2.424  2.424 
Ogólny zysk (strata) netto  7.200  -  42.407  16.324  65.931 
Dywidendy   -  -  2.700  2.700 
Emisja akcji -  -  -  -  - 
Wyemitowane opcje na akcje   -  -  -   
Saldo na 30.06.2005 7.200  -  42.407  13.624  63.231 
          
          
Zmiany w kapitale własnym w 
okresie 01.01-31.12.2005          
Saldo na 01.01.2005 7.200  -  42.407  13.900  63.507 
          
Zysk (strata) netto za 01.01-
31.12.2005 r.  -  -  -  11.872  11.872 
Ogólny zysk (strata) netto  7.200  -  42.407  25.772  75.379 
Dywidendy -  -  -  2.700  2.700 
Emisja akcji -  -  -  -  - 
Wyemitowane opcje na akcje -  -  -  -  - 
Saldo na 31.12.2005 7.200  -  42.407  23.072  72.679 
          
          
          
Zmiany w kapitale własnym w 
okresie 01.01-30.06.2006          
Saldo na 01.01.2006 r. 7.200  -  42.407  23.072  72.679 
Zysk (Strata) netto za 01.01-
30.06.2006  -  -  -  8.022  8.022 
Ogólny zysk (strata) netto  7.200  -  42.407  31.094  80.701 
Dywidendy -  -  -  9.504  9.504 
Emisja akcji -  -  -     
Wyemitowane opcje na akcje -  -  -     
Saldo na 30.06.2006 7.200  -  42.407  21.590  71.197 
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK          
PRZEPŁYWÓW PIENI�	NYCH    Nota   01.01-

30.06.2006   01.01-
30.06.2005   

Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci  
operacyjnej    

    

Zysk (strata) netto   8.022  2.424  
Korekty:   9.842  -3.890  
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 
stowarzyszonych   -  -  
Amortyzacja   2.865  2.427  
Utrata warto�ci �rodków trwałych    -  -  
Utrata warto�ci firmy    -  -  
Zyski (straty) z wyceny nieruchomo�ci inwestycyjnych 
według warto�ci godziwej    -  -  
Odpis ujemnej warto�ci firmy w rachunek zysków i 
strat za rok bie��cy   -  -  
Zyski (straty) z wyceny instrumentów pochodnych    -  -  
Zyski (straty) z tytułu ró�nic kursowych   -  93  
Zysk (strata) na inwestycjach    -112  560  
Odsetki i udziały w zyskach   100  -91  
Zmiana stanu rezerw   -495  -620  

Zmiana stanu zapasów   -900  -1.755  

Zmiana stanu nale�no�ci   13.218  -1.399  

Zmiana stanu zobowi�za� krótkoterminowych, z 
wyj�tkiem po�yczek i kredytów   

-5.425  -1.873  

Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych   
832  826  

Inne korekty   -  -188  
Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem    2.109  145  
Podatek dochodowy zapłacony    -2.350  -2.015  
Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej    17.864  -1.466  
Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci 
inwestycyjnej    

    
Otrzymane odsetki    -  206  
Dywidendy otrzymane od jednostek stowarzyszonych   -  -  
Dywidendy otrzymane z tytułu inwestycji dost�pnych 
do sprzeda�y   -  -  
Wpływy ze sprzeda�y inwestycji przeznaczonych do 
obrotu   -  -  
Wpływy ze sprzeda�y inwestycji dost�pnych do 
sprzeda�y    -  -  

Wpływy ze sprzeda�y jednostki zale�nej    -  -  
Wpływy ze sprzeda�y warto�ci niematerialnych i 
prawnych oraz  rzeczowych aktywów trwałych   202  1.237  
Z aktywów finansowych- zwrot lokat   -  6.000  
Wpływy ze sprzeda�y nieruchomo�ci inwestycyjnych   -  -  
Nabycie inwestycji przeznaczonych do obrotu   -  -  
Nabycie inwestycji dost�pnych do sprzeda�y    -  -  
Nabycie jednostki zale�nej    -  -114  
Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych  oraz 
rzeczowych aktywów trwałych   -1.126  -5.619  
Nabycie nieruchomo�ci inwestycyjnych    -3.775  -  
Nabycie aktywów finansowych w jednostce 
stowarzyszonej   -  -  
Na aktywa finansowe w pozostałych jednostkach - 
lokaty   -  -2.000  
Inne wydatki inwestycyjne   -7  -7  
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK    
PRZEPŁYWÓW PIENI�	NYCH        
(ci�g dalszy)    

Nota   01.01-
30.06.2006  01.01-

30.06.2005   

Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej    -4.706  -297  
       
Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci 
finansowej       
       
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i 
innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 
kapitału   -  -  
Wpływy z tytułu zaci�gni�cia kredytów i po�yczek   -  -  
Emisja dłu�nych papierów warto�ciowych oraz 
papierów warto�ciowych z mo�liwo�ci� zamiany na 
akcje   -  -  
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz wła�cicieli   -9.504  -  
Inne wpływy finansowe   -  1  
Spłaty kredytów i po�yczek   -  -1.672  
Wykup dłu�nych papierów warto�ciowych       
Płatno�ci zobowi�za� z tytułu umów leasingu 
finansowego   

-373  -1.657  

Spłata odsetek   -87  -90  
Inne wydatki finansowe   -  -98  
Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci finansowej   -9.964  -3.516  
          
Zwi�kszenie (zmniejszenie) netto stanu �rodków 
pieni��nych i ekwiwalentów �rodków pieni��nych   3.194  -5.279  
�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty na pocz�tek 
okresu   23.684   20.519  
Zmiana stanu �rodków pieni��nych z tytułu ró�nic 
kursowych           
�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty na koniec okresu    26.878    15.240  
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ZASTOSOWANE ZASADY RACHUNKOWO�CI 

 
 

Zgodno�� sprawozdania finansowego z MSSF 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ATM GRUPA S.A. 
obejmuj�ce spółk� dominuj�c� ATM GRUPA S.A. i podmioty wobec niej zale�ne, 
sporz�dzone zostało zgodnie z zasadami Mi�dzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczo�ci Finansowej (MSSF).  
Podmiot dominuj�cy grupy kapitałowej ATM GRUPA S.A. z siedzib� w BIELANACH 
WROCŁAWSKICH, UL.BŁ�KITNA 3 prowadzi działalno�� na terytorium Polski, na podstawie 
Kodeksu Spółek Handlowych, w oparciu o wpis do S�du Rejestrowego nr  0000157203. 
 
Nadrz�dne zasady rachunkowo�ci 

Jednostka stosuje nadrz�dne zasady wyceny oparte na historycznej cenie nabycia, zakupu 
lub wytworzenia.  

 
Zasady konsolidacji 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie jednostki dominuj�cej –
ATM GRUPA S.A. - oraz sprawozdania spółek zale�nych, sporz�dzone na 30 czerwca 
2006 r.  
 
Jednostki zale�ne  

 Na dzie� nabycia aktywa i pasywa  nabywanej spółki zale�nej wyceniane s� według ich 
warto�ci. Nadwy�ka ceny nabycia nad warto�ci� godziw� nabytych aktywów netto stanowi 
warto�� firmy. Nadwy�ka przej�tych warto�ci aktywów netto wyra�onych w warto�ciach 
godziwych, ujmowana jest w rachunku zysków i strat roku obrachunkowego, w którym 
miało miejsce nabycie. 
Sprzedane w roku obrachunkowym spółki zale�ne podlegaj� konsolidacji od pocz�tku 
roku obrachunkowego do dnia sprzeda�y. Skutki finansowe nabycia i sprzeda�y spółki 
zale�nej przedstawia nota  nr 32 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  
Ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego wył�czone zostały wszelkie operacje 
finansowe pomi�dzy jednostkami wchodz�cymi w skład grupy kapitałowej. Eliminacji 
podlegaj� tak�e wszelkie zyski i straty dotycz�ce operacji gospodarczej b�d�cej w toku na 
dzie� sporz�dzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  
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Warto�� firmy 

Wykazana jako składnik aktywów na dzie� nabycia warto�� firmy, stanowi nadwy�k� 
ceny nabycia nad warto�ci� godziw� nabytych aktywów, pasywów i zobowi�za� 
warunkowych jednostki zale�nej. Warto�� ta podlega corocznym testom na utrat� warto�ci. 
Stwierdzona w wyniku przeprowadzonych testów utrata warto�ci ujmowana jest 
natychmiast w rachunku zysków i strat i nie podlega pó	niejszej korekcie. 
W przypadku zbycia podmiotu zale�nego warto�� firmy podlega odpisaniu w rachunek 
zysków i strat. 
Wykazana w sprawozdaniu finansowym warto�� firmy dotycz�ca transakcji naby� 
udziałów w podmiotach zale�nych,  jakie wyst�piły przed dniem przej�cia na raportowanie 
według wymogów MSSF podlega testom na utrat� warto�ci przeprowadzonym na dzie� 
przej�cia na raportowanie zgodne z MSSF. 
Nadwy�ka nabytych aktywów netto nad cen� nabycia odnoszona jest w rachunek zysków i 
strat roku obrachunkowego, w którym nast�piło nabycie. 

 
Koszty finansowania zewn�trznego 

Koszty finansowania zewn�trznego, bezpo�rednio zwi�zane z nabyciem, budow� lub 
kosztem wytworzenia odpowiedniego aktywu wymagaj�cego długiego okresu czasu 
przygotowania do u�ytkowania powi�kszaj� warto�� pocz�tkow� danego składnika, przez 
okres jego przygotowania. 
Odnoszone na powi�kszenie warto�ci pocz�tkowej danego składnika koszty finansowania 
zewn�trznego pomniejszane s� o uzyskane przychody, wynikaj�ce z tymczasowego 
zainwestowania �rodków przeznaczonych na wytworzenie tego składnika. 
Wszelkie pozostałe koszty finansowania zewn�trznego s� odnoszone bezpo�rednio na 
rachunek zysków i strat. 

Sprawozdawczo�� dotycz�ca segmentów działalno�ci 

Grupa  realizuje przychody głównie ze sprzeda�y produkcji filmowo-telewizyjnej. Ze 
wzgl�du na rodzaj prowadzonej działalno�ci nie wyodr�bnia si� podziału na segmenty 
geograficzne. Nie dokonuje si� równie�  podziału na segmenty bran�owe, poniewa� udział 
pozostałej działalno�ci w przychodach jest nieistotny. 
Podział przychodów na sprzeda� produkcji filmowej i pozostał� sprzeda� zaprezentowano 
w nocie nr 1. 

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzeda�y i działalno�� w trakcie  zaniechania 

Aktywa trwałe dost�pne do sprzeda�y i działalno�� zaniechana stanowi� zakwalifikowane 
do tej kategorii aktywa lub ich grupy i ujmowane s� w sprawozdaniu finansowym w 
kwocie ni�szej od ich warto�ci bilansowej lub warto�ci godziwej pomniejszonej o koszty 
sprzeda�y. 
Warunkiem zaliczenia aktywów do tej grupy stanowi aktywne poszukiwanie nabywcy 
przez kierownictwo jednostki oraz wysokie prawdopodobie�stwo zbycia tych aktywów w 
ci�gu jednego roku od daty ich zakwalifikowania a tak�e dost�pno�� tych aktywów do 
natychmiastowej sprzeda�y. 
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Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe stanowi�ce budynki, maszyny i urz�dzenia wykorzystywane w 
procesie produkcji i �wiadczeniu usług lub w celach administracyjnych, wycenione zostały 
na dzie� bilansowy według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszone o 
umorzenie i odpisy aktualizuj�ce z tytułu utraty warto�ci.  
�rodki trwałe umarzane s� według metody liniowej lub degresywnej, według 
przewidywanego okresu u�ytkowania dla poszczególnej grupy rodzajowej. Metoda 
degresywna mo�e mie� zastosowanie dla nowych i własnych maszyn i urz�dze�, 
zaliczonych do grupy od 4-6 i 8 K�T.  
Zastosowane stawki umorzeniowe dla poszczególnych grup rodzajowych składników 
maj�tku trwałego s� nast�puj�ce: 

-    Budynki i budowle     2,5- 10 % 
- Maszyny, urz�dzenia, �rodki transportu 
      i pozostałe �rodki trwałe       10  - 40% 

 
�rodki trwałe umarzane s� od momentu przyj�cia �rodka trwałego do eksploatacji. Grunty 
nie podlegaj� umorzeniu 
Nakłady na składniki rzeczowego maj�tku trwałego, które poprawiaj� u�yteczno�� danego 
składnika aktywów (ulepszenie) podlegaj� aktywowaniu. 
Nakłady ponoszone w celu utrzymania lub przywrócenia przyszłych korzy�ci 
ekonomicznych (remonty, naprawy) ujmowane s� jako koszt w momencie ich poniesienia. 
Aktywa trwałe b�d�ce przedmiotem leasingu finansowego zostały wykazane w bilansie na 
równi z pozostałymi składnikami maj�tku trwałego i podlegaj� umorzeniu według takich 
samych zasad. Warto�� pocz�tkowa aktywów trwałych b�d�cych przedmiotem leasingu 
finansowego oraz koresponduj�cych z nimi zobowi�za� zostały ustalone w kwocie równej 
zdyskontowanej warto�ci przyszłych opłat leasingowych. Poniesione opłaty leasingowe w 
okresie sprawozdawczym zostały odniesione na zobowi�zania z tytułu leasingu 
finansowego w wielko�ci równej ratom kapitałowym, nadwy�ka b�d�ca kosztami 
finansowymi obci��yła w cało�ci koszty finansowe okresu. 

Nieruchomo�ci inwestycyjne 

Utrzymywane przez grup� nieruchomo�ci w celu osi�gni�cia dochodów z dzier�awy lub 
przyrostu ich warto�ci wyceniane s�  według ceny nabycia (kosztu wytworzenia). 

Warto�ci niematerialne i prawne 

Warto�ci niematerialne i prawne nabyte od jednostki gospodarczej w ramach oddzielnej 
transakcji s� aktywowane według ceny nabycia.  
Spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych metod� liniow�. Podstaw� ustalenia 
wysoko�ci odpisów amortyzacyjnych jest szacowany okres u�ytkowania Okres 
amortyzacji podlega weryfikacji na koniec ka�dego okresu obrotowego, przy czym nie 
mo�e przekracza� 5 lat. 
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Utrata warto�ci rzeczowego maj�tku trwałego i warto�ci niematerialnych i prawnych 
z wył�czeniem warto�ci firmy 

W przypadku wyst�pienia przesłanek wskazuj�cych na mo�liwo�� utraty warto�ci 
posiadanych składników rzeczowego maj�tku trwałego i warto�ci niematerialnych i 
prawnych, przeprowadzany jest test na utrat� warto�ci a ustalone kwoty odpisów 
aktualizuj�cych obni�aj� warto�� bilansow� aktywu, którego dotycz� i odnoszone s� w 
rachunek zysków i strat.  
Odpisy aktualizuj�ce warto�� aktywów podlegaj�cych uprzedniemu przeszacowaniu, 
koryguj� kapitał z aktualizacji wyceny do wysoko�ci kwot uj�tych w kapitale, a poni�ej 
ceny nabycia odnoszone s� w rachunek zysków i strat. 
Wysoko�� odpisów aktualizuj�cych ustala si� jako nadwy�k� warto�ci bilansowej tych 
składników nad ich warto�ci� odzyskiwaln�. Warto�� odzyskiwalna odpowiada wy�szej z 
nast�puj�cych warto�ci: ceny sprzeda�y netto lub warto�ci u�ytkowej. Przy ustalaniu 
warto�ci u�ytkowej, szacowane przyszłe przepływy pieni��ne s� dyskontowane do 
warto�ci bie��cej przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlaj�cej aktualne 
ceny rynkowe warto�ci pieni�dza w czasie oraz ryzyka zwi�zanego z danym składnikiem 
aktywów. 
Dla składników aktywów, które samodzielnie nie generuj� przepływów pieni��nych, 
warto�� odzyskiwalna szacowana jest w odniesieniu do o�rodków wypracowuj�cych 
�rodki pieni��ne.  
 
Kwoty uj�tych odpisów aktualizuj�cych ulegaj� odwróceniu w przypadku ust�pienia 
przyczyn uzasadniaj�cych ich utworzenie. Skutki odwrócenia odpisów aktualizuj�cych 
odnoszone s� w rachunek zysków i strat za wyj�tkiem kwot, uprzednio obni�aj�cych 
kapitał z aktualizacji wyceny, które koryguj� ten kapitał do wysoko�ci dokonanych jego 
obni�e�.  

 
Zapasy 

Zapasy materiałów oraz zakupionych towarów s� wycenione na dzie� bilansowy według  
ceny zakupu lub kosztu wytworzenia, nie wy�szej od mo�liwej do uzyskania ceny 
sprzeda�y netto.  
Jako metod� rozchodu zapasów jednostka przyj�ła metod� - pierwsze weszło, pierwsze 
wyszło. 
Je�eli cena zakupu lub techniczny koszt wytworzenia zapasów jest wy�szy ni� 
przewidywana cena sprzeda�y, jednostka dokonuje odpisów aktualizacyjnych, które 
koryguj� koszt własny sprzeda�y. Cena sprzeda�y netto jest to mo�liwa do uzyskania cena 
sprzeda�y pomniejszona o koszty doprowadzenia zapasów do sprzeda�y. 
Produkty w toku wyceniane s� w koszcie wytworzenia. Produkty w toku zaliczane s� do 
aktywów, przez okres nie dłu�szy ni� 5 lat, je�eli prawdopodobne jest w przyszło�ci 
pokrycie tych kosztów uzyskanymi przychodami. Nie odpisane po upływie tego okresu 
koszty wytworzenia zwi�kszaj� koszty operacyjne. 
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Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe nale�no�ci 

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług, których termin zapadalno�ci wynosi zazwyczaj 14 dni, 
s� ujmowane według kwot pierwotnie zafakturowanych, z uwzgl�dnieniem odpisów na 
nie�ci�galne nale�no�ci. Odpisy aktualizuj�ce nie�ci�galne nale�no�ci oszacowywane s� 
wtedy, je�eli �ci�gni�cie pełnej kwoty nale�no�ci przestaje by� prawdopodobne. Kwoty 
utworzonych odpisów aktualizuj�cych warto�� nale�no�ci odnoszone s� w pozostałe 
koszty operacyjne. 
 
�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 

�rodki pieni��ne i ekwiwalenty �rodków pieni��nych obejmuj� �rodki pieni��ne w banku i 
kasie oraz lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalno�ci nie 
przekraczaj�cym trzech miesi�cy. 
 
Kredyty i po�yczki oprocentowane 

Kredyty i po�yczki oprocentowane klasyfikowane s� w Grupie jako inne zobowi�zania 
finansowe. 
W momencie pocz�tkowego uj�cia, kredyty bankowe i po�yczki s� w warto�ci 
otrzymanych �rodków pieni��nych, pomniejszone o koszty bezpo�rednie pozyskania 
�rodków.  
Koszty finansowe, ł�cznie z prowizjami płatnymi w momencie spłaty lub umorzenia oraz 
kosztami bezpo�rednimi zaci�gni�cia kredytów, ujmowane s� w rachunku zysków i strat 
przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej i zwi�kszaj� warto�� ksi�gow�  z 
uwzgl�dnieniem spłat dokonanych w bie��cym okresie 
 
Rezerwy  

Rezerwy tworzone s� wówczas, gdy na Grupie ci��y obowi�zek (prawny lub zwyczajowy) 
wynikaj�cy ze zdarze� przeszłych i gdy prawdopodobne jest, �e wypełnienie tego 
obowi�zku spowoduje konieczno�� wypływu �rodków oraz mo�na dokona� wiarygodnego 
oszacowania kwoty tego zobowi�zania.  

 
�wiadczenia pracownicze 

Grupa nie prowadzi odr�bnego programu �wiadcze� pracowniczych poza 
obowi�zkowymi.  Ze wzgl�du na niski poziom zatrudnienia osób  na podstawie umowy o 
prac� oraz młody wiek, Grupa nie tworzy rezerwy na odprawy emerytalno –rentowe, 
uznaj�c j� za nieistotn�. 
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Leasing 

Umowy leasingu finansowego, które przenosz� na Grup� zasadniczo całe ryzyko i 
wszystkie po�ytki wynikaj�ce z posiadania przedmiotu leasingu, s� aktywowane na dzie� 
rozpocz�cia leasingu według ni�szej z nast�puj�cych dwóch warto�ci: warto�ci godziwej 
�rodka stanowi�cego przedmiot leasingu lub warto�ci bie��cej minimalnych opłat 
leasingowych. Opłaty leasingowe s� rozdzielane pomi�dzy koszty finansowe i spłat� rat 
kapitałowych przy uwzgl�dnieniu stałej stopy procentowej w odniesieniu do 
zobowi�zania. Koszty finansowe s� ujmowane bezpo�rednio w rachunku zysków i strat. 
U�ywane na podstawie umów leasingu finansowego �rodki trwałe podlegaj� amortyzacji 
według zasad u�ywanych do własnych składników maj�tku. Je�eli brak jest wiarygodnej 
pewno�ci, �e po zako�czeniu umowy leasingu grupa otrzyma prawo własno�ci, aktywa s� 
amortyzowane w okresie krótszym spo�ród okresu leasingu i okresu ekonomicznej 
u�yteczno�ci. 
Umowy leasingowe, zgodnie z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko 
i wszystkie po�ytki wynikaj�ce z posiadania przedmiotu leasingu, klasyfikowane s� jako 
umowy leasingu operacyjnego. Opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego 
odpisywane s� w koszty rachunku zysków i strat metod� liniow� przez okres trwania 
leasingu. 
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Przychody  

Przychody ujmowane s� w takiej wysoko�ci, w jakiej jest prawdopodobne, �e Grupa 
uzyska korzy�ci ekonomiczne zwi�zane z dan� transakcj� oraz gdy kwot� przychodów 
mo�na wyceni� w wiarygodny sposób. Nast�puj�ce kryteria obowi�zuj� przy ustalaniu 
przychodów: 
 
Sprzeda� towarów  
Przychody  ujmowane s� w momencie dostarczenia towarów i przekazania prawa 
własno�ci. 
 
�wiadczenie usług 
Przychody i koszty z tytułu �wiadczenia usług, obj�tych umow�, których wynik mo�na 
oszacowa� w sposób wiarygodny, uznaje si� wg stopnia zaawansowania realizacji 
transakcji na dzie� bilansowy. Stopie� zaawansowania mierzony jest jako udział kosztów 
bezpo�rednich transakcji, poniesionych na dany dzie� do cało�ci szacowanych kosztów 
transakcji. 
Je�eli Spółka nie jest w stanie wiarygodnie oszacowa� wyniku transakcji , to ujmuje 
przychody do wysoko�ci poniesionych kosztów, które spodziewa si� odzyska�. 
Je�eli istnieje prawdopodobie�stwo, i� ł�czne koszty transakcji przekrocz� ł�czne 
przychody, przewidywana strata ujmowana jest jako koszt okresu. 
 
Przychody z tytułu odsetek, tantiem i dywidend 
Przychody powstaj�ce w wyniku u�ytkowania przez inne podmioty aktywów jednostki, 
przynosz�ce odsetki, tantiemy i dywidendy ujmuje si� nast�puj�co: 
- odsetki ujmuje si� sukcesywnie w miar� upływu czasu,  
- tantiemy ujmuje si� w oparciu o zasad� memoriałow�, zgodnie z postanowieniami 

umowy, 
- dywidendy ujmuje si� w momencie ustalenia praw udziałowców do ich otrzymania. 

 

Dotacje pa
stwowe 

Dotacje pa�stwowe ujmowane s� w sprawozdaniu finansowym, kiedy zachodzi 
wystarczaj�ca pewno��, i� jednostka spełnia warunki zwi�zane z dotacjami oraz, �e 
dotacje b�d� otrzymane. Dotacje s� ujmowane w sprawozdaniu finansowym w sposób 
zapewniaj�cy współmierno�� z odno�nymi kosztami, które dotacje maj� w zamierzeniu 
kompensowa�. 
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Podatek dochodowy 

Obci��enia podatkowe zawieraj� bie��ce opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób 
prawnych i zmian� stanu rezerw lub aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego.  
Bie��ce zobowi�zania podatkowe zostały ustalone na podstawie aktualnie obowi�zuj�cych 
przepisów podatkowych i ustalonego dochodu do opodatkowania. 
Spółka tworzy rezerw� i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w 
zwi�zku z przej�ciowymi ró�nicami mi�dzy wykazywan� w ksi�gach rachunkowych 
warto�ci� aktywów i pasywów a ich warto�ci� podatkow� oraz strat� podatkow� mo�liw� 
do odliczenia w przyszło�ci. 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala si� w wysoko�ci kwoty 
przewidzianej w przyszło�ci do odliczenia od podatku dochodowego, w zwi�zku z 
ujemnymi ró�nicami przej�ciowymi, które spowoduj� w przyszło�ci zmniejszenie 
podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej mo�liwej do 
odliczenia, ustalonej przy uwzgl�dnieniu zasady ostro�no�ci. 
Rezerw� z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy si� w wysoko�ci kwoty 
podatku dochodowego, wymagaj�cej w przyszło�ci zapłaty, w zwi�zku z wyst�powaniem 
dodatnich ró�nic przej�ciowych, to jest ró�nic, które spowoduj� zwi�kszenie podstawy 
obliczenia podatku dochodowego w przyszło�ci. 
Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotycz�ce operacji 
rozliczanych z kapitałem (funduszem) własnym, odnosi si� równie� na kapitał (fundusz) 
własny. 
Odroczony podatek dochodowy jest obliczany na podstawie stawek podatkowych, które 
według przewidywa� kierownictwa b�d� obowi�zywały w okresie, gdy składnik aktywów 
zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwi�zana, przyjmuj�c za podstaw� stawki podatkowe 
prawnie lub faktycznie obowi�zuj�ce na dzie� bilansowy. 

 
 

Zasady przelicze
 sprawozda
 finansowych na EURO 
 
Podstawowe pozycje skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i 
strat oraz rachunku przepływu �rodków pieni��nych ze skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego przeliczono na EURO zgodnie ze wskazan� obowi�zuj�c� zasad� 
przeliczenia. 
– bilans według kursu obowi�zuj�cego na ostatni dzie� okresu, 
– rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu �rodków pieni��nych według 
�rednich kursów w okresie. 

 
Przeliczenia dokonano przez podzielenie warto�ci wyra�onych w tysi�cach złotych przez 
kurs wymiany. 
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NOTY DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIE� 30 CZERWCA 2006 R. 
 
 
Nota 1. Przychody 
 
Analiza grupy przychodów:     

  
01.01-

30.06.2006  
01.01-

30.06.2005 
przychody ze sprzeda� produktów, towarów i materiałów  32.388  18.934 
przychody z tytułu najmu i inne  3.510  1.164 
pozostałe przychody operacyjne  472  764 
Przychody finansowe  526  725 
     
 
Nota 1a. Przychody z działalno�ci budowlanej 
 
Od 2005 roku ATM GRUPA S.A.  uzyskuje przychody z działalno�ci budowlanej, tj. sprzeda�y domów 
jednorodzinnych. 
Podstawowe dane dotycz�ce tej działalno�ci były nast�puj�ce: 
 

01.01-30.06.2006 01.01-30.06.2005 
 

-     przychody    2.060      -  
-     koszty          1.609   -  
-     produkcja w toku          46       89 
-     otrzymane zaliczki   3.372             538   
 
 
Nota 2. Koszty działalno�ci operacyjnej oraz pozostałe koszty operacyjne 
 

  
01.01-

30.06.2006  
01.01-

30.06.2005 
Zysk/strata netto z tytułu ró�nic kursowych  -  - 
Koszty prac badawczo – rozwojowych  -  - 
Dotacje pa�stwowe pokrywaj�ce koszty szkole�  -  - 
Amortyzacja rzeczowego maj�tku trwałego  2.815  2.427 
Amortyzacja wewn�trznie wytworzonych warto�ci niematerialnych przypisana do 
pozostałych kosztów operacyjnych  -  - 
Wzrost/spadek warto�ci godziwej inwestycji   -  - 
Koszt własny sprzedanych zapasów   20  590 
Odpisy aktualizuj�ce warto�� zapasów  -  - 
Koszty wynagrodze�  wraz z ZUS  9.323  7.657 
Koszty zu�ycia materiałów i energii  1.369  1.653 
Podatki i opłaty  84  96 
Koszty usług obcych   10.261  4.217 
Pozostałe koszty  1.891  1.343 

- w tym: wygrane w teleturniejach  1.196  599 
Odpisy aktualizuj�ce warto�� aktywów niefinansowych  7  250 
Pozostałe koszty operacyjne  218  238 
Razem koszty   25.988  18.471 
Zmiana stanu produktów  -293  -940 
Koszty działalno�ci operacyjnej  25.695  17.531 
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Nota 2a. Koszty wynagrodze
 
     
 

  
01.01-

30.06.2006  
01.01-

30.06.2005 
Wynagrodzenia wg kategorii zatrudnionych:     
Zarz�d + Rada Nadzorcza  650  652 
Pracownicy administracyjno-biurowi  266  224 
Pracownicy i współpracownicy bezpo�rednioprodukcyjni  8.271  6.649 
Razem płace  9.187  7.525 
     
Ogólne wynagrodzenie w podziale na:  9.323  7.657 
   Płace  9.187  7.525 
   ubezpieczenia społeczne  114  105 
   Inne �wiadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, bhp)  22  27 

�redni miesi�czny stan zatrudnionych w etatach   22,0  23,5 
 
 
 

Nota 3. Przychody finansowe     
 

  
01.01-

30.06.2006  
01.01-

30.06.2005 
Odsetki   513  725 
Dodatnie ró�nice kursowe  13  - 

 
 

Nota 4. Koszty finansowe     
 

  
01.01-

30.06.2006  
01.01-

30.06.2005 
Odsetki od  kredytów bankowych i po�yczek  -  16 

Odsetki od zobowi�za� z tytułu leasingu finansowego  74  73 

Odsetki pozostałe  64   85 

Koszty finansowania zewn�trznego ogółem  138   174 

Ujemne ró�nice kursowe  -  105 

Inne koszty finansowe  20  24 
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Nota 5. Podatek dochodowy 
 

 
01.01-

30.06.2006  
01.01-

30.06.2005 
    
Podatek dochodowy od osób prawnych  bie��cy 2.109  144 
Podatek dochodowy obowi�zuj�cy w innych pa�stwach  -  - 
  2.109  144 
     
Odroczony podatek dochodowy (nota 22)    
Rok bie��cy 127   720 
Wpływ zmiany  stawek podatkowych  -    - 

 
 
Warto�� podatku dochodowego uzgadnia si� z warto�ci� podatku wykazan� w rachunku zysków i 
strat.   
 

 
01.01-

30.06.2006  
01.01-

30.06.2005 
    
Zysk brutto 11.043  3.331 
Według ustawowej stawki  19%  2.098  633 
Efekt podatkowy kosztów nie stanowi�cych kosztów uzyskania przychodów  11  -489 
Wykorzystanie poprzednio nieuj�tej straty podatkowej,  -  - 

Wpływ wzrostu stawek podatkowych na bilans otwarcia rezerwy z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego  -  - 

Kwota podatku 2.109  144 

Obci��enie z tytułu podatku dochodowego za bie��cy rok wg efektywnej stawki 
podatkowej wynosz�cej  19 % 19,1 %   4,3  %  

 
 
Nota 6. Działalno�� w trakcie zaniechania  
 
W dniu 4 sierpnia 2006 roku ATM Grupa S.A. zawarła z Telefonia Dialog S.A. umow� sprzeda�y 
udziałów spółki Tele Video Media Sp. z o.o. 
Strata z działalno�ci zaniechanej, która została uj�ta w skonsolidowanym rachunku zysków i strat 
przedstawia si� nast�puj�co: 
 

  
01.01-

30.06.2006  
01.01-

30.06.2005 
Przychody  85  - 
Koszty  865  23 
Wynik finansowy brutto  -780  -23 
Podatek dochodowy - bie��cy  -  - 
Podatek dochodowy - odroczony  5  - 
Wynik finansowy netto  -785  -23 
 
Przepływy pieni��ne z działalno�ci w trakcie zaniechania kształtowały si�  nast�puj�co: 
 
Działalno�� operacyjna  -252  -2 
Działalno�� inwestycyjna  -97  - 
Działalno�� finansowa  -37  - 
Przepływy pieni��ne netto  -387  -2 
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Nota 7. Dywidendy    
 

 
01.01-

30.06.2006  
01.01-

30.06.2005 
Kwoty uj�te jako podział zysku dla akcjonariuszy w bie��cym roku: 9.504  2.700 
    
Ostateczna dywidenda za rok ko�cz�cy si� 31 grudnia 2005 – w kwocie 2,64  zł 
na akcj� i 31 grudnia 2004- 0,75 zł na akcj� 9.504  2.700 
      
 
Nota 8. Zysk na akcj� 
   
 

Działalno�� kontynuowana i działalno�� w trakcie zaniechania 
01.01-

30.06.2006  
01.01-

30.06.2005 
    
Kalkulacja zysku i rozwodnionego zysku na akcj� opiera si� na nast�puj�cych danych:    
    
Zyski    
    
Zyski dla celów wyliczenia wska	nika zysku na akcj� b�d�cych zyskiem netto 
przypisanym do podmiotu dominuj�cego 8.022  2.424 
    
Wpływ rozwodnionych akcji zwykłych: -  - 
    
    

Zyski dla celów wyliczenia rozwodnionego wska	nika zysku na akcj�  8.022  2.424 

    
Liczba akcji    
 30.06.2006   30.06.2005 

�redniowa�ona liczba akcji zwykłych dla celów wyliczenia wska	nika zysku na akcj� 3.600  3.600 
    
Wpływ rozwodnionych akcji zwykłych:    
       opcje na zakup akcji -  - 
       papiery warto�ciowe zamienne na akcje  -   - 
    

�redniowa�ona liczba akcji zwykłych dla celów wyliczenia rozwodnionego wska	nika 
zysku na akcj�   3.600   3.600 

 
Działalno�� kontynuowana    

 
01.01-

30.06.2006  
01.01-

30.06.2005 
Zysk netto przypisany do podmiotu dominuj�cego 8.807  2.447 
    
Wył�czenie straty z działalno�ci w trakcie zaniechania w bie��cym roku  -785   -23 
    

Zyski z działalno�ci kontynuowanej dla celów wyliczenia wska	nika zysku na akcj� po 
wył�czeniu działalno�ci zaniechanej 8.022  2.424 
    
Wpływ rozwodnionych akcji zwykłych: -  - 
    

Zyski z działalno�ci kontynuowanej dla celów wyliczenia rozwodnionego wska	nika 
zysku na akcj� po wył�czeniu działalno�ci w trakcie zaniechania 8.022  2.424 
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Zysk na akcj�  2,23  0,67 

    

Rozwodniony zysk na akcj� 2,23  0,67 

 
 
 
 
Nota 9. Warto�� firmy 
  
 
BILANS OTWARCIA  
  
Saldo na 1 stycznia 2005 18 
  
Ujawniona na moment nabycia jednostki zale�nej  - 
Wyksi�gowanie na moment zbycia jednostki zale�nej - 
Pozostałe zmiany  - 
  
Saldo na 30 czerwca 2005 18 
  
Saldo na 1 stycznia 2006 18 
  
Ujawniona na moment nabycia jednostki zale�nej - 
Wyksi�gowanie na moment zbycia jednostki zale�nej - 
Pozostałe zmiany -  
  
Saldo na 30 czerwca 2006  18 
  
SKUMULOWANE STRATY Z TYTUŁU UTRATY WARTO�CI  
  
Saldo na 1 stycznia 2005 - 
  
Straty z tytułu utraty warto�ci w roku bie��cym - 
Wyksi�gowanie na moment zbycia jednostki zale�nej -  
Saldo na 30 czerwca 2005 - 
  
Saldo na 1 stycznia 2006 - 
  
Straty z tytułu utraty warto�ci w roku bie��cym - 
Wyksi�gowanie na moment zbycia jednostki zale�nej -  
  
Saldo na 30 czerwca 2006 -  
  
WARTO�
 BILANSOWA:  
  

na 30 czerwca  2006  18 

  
na 30 czerwca  2005 18 
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Nota 10. Inne warto�ci niematerialne i prawne      
 
 

 

Koncesje , 
patenty, 
licencje  

Oprogramowanie 
komputerowe  Razem 

WARTO�
 BRUTTO      
      
Saldo na 1 stycznia 2005 1.184  354  1.538 
      
Zwi�kszenia -   26   26 
      
Saldo na 30 czerwca 2005 1.184  380  1.564 
      
Saldo na 1 stycznia 2006 1.184  395  1.579 
      
Zwi�kszenia -  52  52 
Zwi�kszenia powstałe na skutek nabycia jednostki zale�nej         
      
Saldo na 30 czerwca 2006 1.184   447  1.631 
      
AMORTYZACJA      
      
Saldo na 1 stycznia 2005 1.028  70  1.098 
      
Zwi�kszenia 156   52   208 
      
30 czerwca 2005 1.184  122  1.306 
      
Saldo na 1 stycznia 2006 1.184  118  1.302 
      
Zwi�kszenia -  79  79 
      
Saldo na 30 czerwca 2006 1.184   197  1.381  
      
WARTO�
 BILANSOWA      
      
na 30 czerwca  2006 -   258  258 
      
na 30 czerwca  2005 -  250  250 
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Nota 11. Rzeczowe aktywa trwałe 

 

Grunty 
i 

budynki  

�rodki 
trwałe 

w 
budowie  

Urz�dzenia 
i pozostałe 
�rodki 
trwałe   Razem 

CENA NABYCIA         
Saldo na 1 stycznia 2005 11.133  3.103  28.048  42.284 
Zwi�kszenia -  6.187  4.365  10.552 
Przemieszczenia wewn�trzne   1.826    1.826 
Nabycie jednostki zale�nej -  -  -  - 
Ró�nice kursowe -  -  -  - 
Zbycie 106  1.422  2.419  3.947 
Inne, przemieszczenia wewn�trzne 652  2.111  2.528  5.291 
Aktualizacja wyceny  -   -  -   -  
Saldo na 30 czerwca 2005 10.375  7.583  27.466  45.424 
        
Saldo na 1 stycznia 2006 10.361  893  36.046  47.300 
        
Zwi�kszenia -  237  1.204  1.441 
Nabycie jednostki zale�nej -  -  -  - 
Ró�nice kursowe -  -  -  - 
Zbycie -  -  205  205 
Inne – przemieszczenia wewn�trzne -  -  -  - 
Aktualizacja wyceny  -   -   -   -  
        
Saldo na 30 czerwca 2006 10.361  1.130   37.045   48.536  
        
W tym;        
    uj�te w cenie nabycia/koszt wytworzenia 10.361  1.130  37.045  48.536 
    uj�te w warto�ci przeszacowanej -  -  -  - 
        
SKUMULOWANA AMORTYZACJA I UTRATA WARTO�CI        
Saldo na 1 stycznia 2005 966  -  9.054  10.020 
        
Amortyzacja za okres 146  -  2.073  2.219 
Strata z tytułu utraty warto�ci -  -  -  - 
Ró�nice kursowe -  -  -  - 
Zbycie , likwidacja -  -  805  805 
Aktualizacja wyceny   -  -    -  -  
Saldo na 30 czerwca 2005 1.112    10.322  11.434 
        
Saldo na 1 stycznia 2006 1.256  -  12.141  13.397 
        
Amortyzacja za okres 145  -  2.641  2.786 
Strata z tytułu utraty warto�ci -  -  -  - 
Ró�nice kursowe -  -  -  - 
Zbycie  -  -  123  123 
Aktualizacja wyceny   -   -   -   - 
Saldo na 30 czerwca 2006 1.401   -   14.659   16.060 
        
WARTO�� BILANSOWA        
na 30 czerwca 2006 8.960  1.130  22.386   32.476 
        

na 30 czerwca 2005 9.263  7.583  17.144  33.990 
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Na dzie� 30 czerwca 2006 r. warto�� bilansowa �rodków trwałych Grupy w leasingu finansowym 
wynosi 1.875 tys. zł. 
Warto�� zaliczek przekazanych na zakup �rodków trwałych wynosiła odpowiednio: 7 tys. zł na 
30.06.2006 oraz  7  tys. zł na 30.06.2005r.  
 
 
Nota 12. Jednostki zale�ne 
 
Nazwa Spółki Miejsce siedziby Procent posiadanych 

udziałów 
Metoda konsolidacji 

ATM-INVESTMENT 
Sp. z o.o. 

Bielany Wrocławskie, 
ul. Bł�kitna 3 

100 % Konsolidacja metod� 
pełn� 

ATM SYSTEM         
Sp. z o.o. 

Bielany Wrocławskie,      
ul. Bł�kitna 3 

100 % Konsolidacja metod� 
pełn� 

Tele Video Media      
Sp. z o.o. 

Bielany Wrocławskie,    
ul. Bł�kitna 3 

100% Konsolidacja metod� 
pełn� 

 
 
Nota 13. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych- pozycja nie wyst�puje 
 
Nota 14. Inwestycje 
Spółka zale�na ATM-INVESTMENT Sp. z o.o. posiada nieruchomo�� inwestycyjn�. 
Nabyta w 2006 roku nieruchomo�� składa si� z gruntu i budynku. W zwi�zku z tym, �e 
jednostkowa warto�� budynku i gruntu nie jest okre�lona, spółka nie dokonuje odpisów 
amortyzacyjnych budynku. 
Spółka zleciła wycen� budynku rzeczoznawcy i po zako�czeniu tych prac dokona podziału 
warto�ci nieruchomo�ci na grunt i budynek 
 
Saldo na 1 stycznia 2005 147 
    
Zwi�kszenia 147 
Zmniejszenia - 
Saldo na 30 czerwca 2005 147 
  
Saldo na 1 stycznia 2006 147 
  
Zwi�kszenia 4.175 
Zmniejszenia -  
Saldo na 30 czerwca  2006 4.322 

 
Nota 15. Zapasy 
 
 30.06.2006   30.06.2005  31.12.2005 
Materiały (według ceny zakupu) 28  378  42 
Półprodukty i produkty w toku (według kosztu wytworzenia) 623  2.528  330 
Produkty gotowe -  -  - 
Towary 433  2.708  629 
Zaliczki na dostawy 2.859  585  2.042 
Zapasy ogółem, według ni�szej z dwóch warto�ci: ceny zakupu 3.943  6.199  3.043 
(kosztu wytworzenia)       
Odpisy aktualizuj�ce warto�� zapasów -  269  - 

 3.943  5.930  3.043 
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Nota 16. Kontrakty długoterminowe- pozycja nie wyst�puje 
 
 
Nota 17. Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe nale�no�ci 
 
 
Na dzie� bilansowy nale�no�ci z tytułu dostaw i usług wynosiły 14.519 tys. zł na 30 czerwca 2006 
roku i   12.950 tys. zł na 30 czerwca 2005 roku . 
W 2006 roku Grupa dokonała odpisu aktualizuj�cego stan nale�no�ci handlowych w kwocie 7 tys. zł. 
Kwoty odpisów aktualizuj�cych warto�� nale�no�ci odniesione s� w pozostałe koszty operacyjne.  
Warto�� odpisu została oszacowana na podstawie dotychczasowych do�wiadcze� Spółki.  
 
 
Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (brutto) - z podziałem na 
nale�no�ci nie spłacone w okresie:    30.06.2006  30.06.2005 

 

31.12.2005 
a) do 1 miesi�ca  3.915  2.133  5.270 
b) powy�ej 1 miesi�ca do 3 miesi�cy  2.199  2.399  2.174 
c) powy�ej 3 miesi�cy do 6 miesi�cy  477  253  150 
d) powy�ej 6 miesi�cy do 1 roku  675  47  63 
e) powy�ej 1 roku  200  33  161 
nale�no�ci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)   7.466  4.865  7.818 
f) odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci z tytułu dostaw i usług, 
przeterminowane 

168  116  161 

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)   7.298  4.749  7.657 
 
 
 
Zmiana stanu odpisów aktualizuj�cych warto�� nale�no�ci  
krótkoterminowych  30.06.2006  30.06.2005 

 

31.12.2005 
Stan na pocz�tek okresu   357   210  210 
a) zwi�kszenia    9   108  159 
b) zmniejszenia    -    -  12 

Stan odpisów aktualizuj�cych warto�� nale�no�ci krótkoterminowych  na 
koniec okresu 366  318  357 
 
 
 

Nale�no�ci krótkoterminowe (struktura walutowa)  30.06.2006  30.06.2005 

 

31.12.2005 
a) w walucie polskiej   14.309   14.962   27.451 
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)   459   329   553 

b1. jednostka/waluta    tys. /EURO   103   57   131 

      tys. zł    416   229   508 

b2.  jednostka/waluta    tys./ GBP   -   11   1 

      tys. zł  -  68  5 

pozostałe waluty w tys. zł    43   32   40 
Nale�no�ci krótkoterminowe, razem   14.768   15.291  28.004 
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Nota 18. �rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 
 
�rodki na rachunkach bankowych i gotówka składaj� si� z gotówki b�d�cej w posiadaniu Grupy oraz 
krótkoterminowych depozytów bankowych z terminem zapadalno�ci do 3 miesi�cy. Warto�� 
ksi�gowa tych aktywów odpowiada warto�ci godziwej. 
 
 30.06.2006   30.06.2005  31.12.2005 

�rodki pieni��ne w banku i kasie 10.570  1.121  7.025 
lokaty krótkoterminowe 16.308  14.119  16.659 
 26.878     15.240  23.684 

 
Saldo �rodków pieni��nych i ich ekwiwalentów wykazane w skonsolidowanym rachunku przepływów 
pieni��nych składa si� z nast�puj�cych pozycji: 
 
 30.06.2006   30.06.2005  31.12.2005 

�rodki pieni��ne w banku i kasie 10.570  1.121  7.025 
lokaty krótkoterminowe 16.308  14.119  16.659 
kredyt w rachunku bie��cym -  -  - 

    26.878     15.240 
 

23.684 
 
Ryzyko kredytowe 
 
Ryzyko kredytowe Grupy jest przede wszystkim przypisane do nale�no�ci handlowych. Kwoty 
przedstawione w bilansie s� kwotami netto z uwzgl�dnieniem odpisów aktualizuj�cych warto�� 
w�tpliwych nale�no�ci, oszacowanych przez Zarz�d Grupy na podstawie wcze�niejszych do�wiadcze� 
i ich oceny obecnego otoczenia gospodarczego. 
 
 
Nota 19. Po�yczki i kredyty bankowe  
 

  30.06.2006 30.06.2005 31.12.2005 
Kredyty w rachunku bie��cym (overdraft'y)  - - - 
Kredyty bankowe  - - - 
     
Kredyty z terminem wymagalno�ci:  - - - 

na ��danie lub w okresie do 1 roku  - - - 
w okresie 2 lat  - - - 
w okresie od 3 do 5 lat  - - - 
powy�ej 5 lat  - - - 

     
Po�yczki z terminem wymagalno�ci:  515 - 501 

na ��danie lub w okresie do 1 roku  515 - 501 
w okresie 2 lat  - - - 
w okresie od 3 do 5 lat  - - - 
powy�ej 5 lat  - - - 

     
Minus: kwota przypadaj�ce do rozliczenia w ci�gu 12 miesi�cy 
(wykazana w zobowi�zaniach krótkoterminowych )  515 - 501 
     
Kredyty wymagane po 12 miesi�cach  - - - 
Po�yczki wymagane po 12 miesi�cach     
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Struktura walutowa kredytów 
Razem w zł zł € 

    
30 czerwca 2006    
    
Kredyty w rachunku bie��cym (overdraft'y) - - - 
Kredyty bankowe - - - 
Po�yczki 515 515 - 
    
30 czerwca 2005    
    
Kredyty w rachunku bie��cym (overdraft'y) - - - 
Kredyty bankowe - - - 
Po�yczki - - - 
    
31 grudnia 2005    
    
Kredyty w rachunku bie��cym (overdraft'y) - - - 
Kredyty bankowe - - - 
Po�yczki 501 501  

 
 

 
  

�rednia wa�ona stopa procentowa przedstawiała si� nast�puj�co:     
 

 
01.01-

30.06.2006 
01.01-

30.06.2005 
01.01-

31.12.2005 
Kredyty w rachunku bie��cym (overdraft'y)  - - - 
Kredyty bankowe  - - - 
Po�yczki  5,61 - 5,74 

 
 
Kredyty bankowe -na dzie� 30 czerwca 2006 roku Grupa nie korzysta z kredytów bankowych. 
 
Po�yczki- na 30 czerwca 2006 roku Tele Video Media  Sp. z o.o.  korzystało z po�yczki udzielonej 
przez Telefoni� Dialog S.A. 
 
 
 
Nota 20. Obligacje zamienne - pozycja nie wyst�puje. 
 
 
 
Nota 21. Finansowe instrumenty pochodne- pozycja nie wyst�puje 
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Nota 22 .Podatek odroczony 
 
Poni�sze pozycje stanowi� główne pozycje rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego ujmowanego przez Grup� oraz ich zmiany w obecnym i poprzednim okresie 
sprawozdawczym. 
 

 
Skonsolidowany bilans 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat 

 30.06.2006 30.06.2005 31.12.2005 01.01-
30.06.2006 

01.01-
30.06.2005 

01.01-
31.12.2005 

Rezerwy z tytułu podatku odroczonego       
Przyspieszona amortyzacja podatkowa 383 708 437 -54 75 -196 

Odsetki naliczone 2 38 12 -10 22 -4 

Szacowanej mar�y 289 244 452 -163 244 452 
Przeszacowanie zabezpieczonej po�yczki do 
warto�ci godziwej       

Odroczone zyski i straty z tytułu kontraktów 
walutowych       

�wiadczenia emerytalne - -  - -  
Korekty do warto�ci godziwej dokonane w czasie 
przej�cia       

Rezerwa brutto z tytułu podatku odroczonego 674 990 901 -227 341 252 

       

Odniesione na kapitał własny       

Odniesione na wynik finansowy 674 990     

       

Aktywa z tytułu podatku odroczonego       

Nie wypłacone wynagrodzenia 227 38 604 -377 -142 424 

Nie wypłacone wygrane 95 55 55 40 -31 -31 
Z tytułu odpisów aktualizuj�cych produkcj� w 
toku - 51 - - - -51 

Ró�nic kursowych z wyceny umów  - - - - -35 -35 

Z tytułu odpisów aktualizuj�cych nale�no�ci 2   2   

Utworzonych rezerw na koszty 46 245 101 -55 -180 -324 

Zaległe urlopy 7 - 11 -4 - 11 

Amortyzacja niepodatkowa 82 33 47 35 9 23 
Straty mo�liwe do odliczenia od przyszłych 
dochodów do opodatkowania       

Korekty do warto�ci godziwej dokonane podczas 
przej�cia       

Aktywa brutto z tytułu podatku odroczonego 459 422 818 -359 -379 17 

       
Odniesione na kapitał własny       

Odniesione na wynik finansowy 459 422 818    

       

Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego 215 568 83    
Aktywa netto z tytułu podatku odroczonego  -     
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Nota 23. Zobowi�zania z tytułu leasingu finansowego   
 

  
Stan na  

   30.06.2006 30.06.2005 31.12.2005 
Kwoty płatne zgodnie z umowami leasingu 
finansowego: 

 1.872 2.229 2.038 

w ci�gu 1 roku  743 668 757 
od 2 do 3 lat  1.098 1.561 1.262 
Powy�ej 3 lat  31 - 19 

 
Grupa korzysta z leasingu finansowego maszyn i urz�dze� technicznych oraz �rodków transportu. 
�redni czas trwania leasingu wynosi 3 lata. Umowy leasingu oparte s� o stałe płatno�ci.  
Warto�� godziwa zobowi�za� z tytułu leasingu Grupy odpowiada jego warto�ci ksi�gowej. 
Zabezpieczeniem zobowi�za� Grupy z tytułu leasingu finansowego s� weksle in blanco. 
 
 
Nota 24. Inne zobowi�zania  
 
Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług i inne zobowi�zania wynikaj� głównie z zakupów handlowych i 
kosztów zwi�zanych z działalno�ci� bie��c�. 
W ocenie Zarz�du warto�� ksi�gowa zobowi�za� z tytułu dostaw i usług odpowiada ich warto�ci 
godziwej. 
 
Nota 25. Rezerwy 
 
   
   

  Rezerwy  z 
tytułu 

gwarancji 

Rezerwa 
restrukturyzacyjna 

Pozostałe- 
RMK bierne Razem 

Stan na dzie� 1 stycznia 2006 - - 592 592 
Utworzone rezerwy w ci�gu roku 
obrotowego 

- - 193 193 

Wykorzystanie rezerw - - 466 466 
Rozwi�zanie rezerw   35 35 
Rezerwa wynikaj�ca z nabycia spółki 
zale�nej 

- - -  

Korekta na zmian� stopy dyskontowej - - -  
Ró�nice kursowe - -   
     
Stan na dzie� 30 czerwca 2006 - -   
wykazane w zobowi�zaniach 
krótkoterminowych 

- - 284 284 

wykazane w zobowi�zaniach 
długoterminowych 

- - - - 
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Nota 26. Kapitał Akcyjny 
       
  30.06.2006   30.06.2005  31.12.2005 
Zarejestrowany:      
     3,6 milionów zwykłych akcji po 2 zł ka�da  7.200    7.200  7.200 

          
Wyemitowany i w pełni opłacony:         
    3,6 milionów zwykłych akcji po 2 zł ka�da  7.200    7.200  7.200 

  
 
Nota 27. Nadwy�ka ze sprzeda�y akcji powy�ej ich warto�ci nominalnej 
   
  Nadwy�ka 
Saldo na 1 stycznia 2005  42.407 
    
Nadwy�ka powstała w drodze emisji akcji   - 
Koszty emisji akcji - 
    
Saldo na 30 czerwca 2005 42.407 
  
Saldo na 1 stycznia 2006 42.407 
  
Nadwy�ka powstała w drodze emisji akcji  - 
Koszty emisji akcji - 
  
 Saldo na 30 czerwca 2006  42.407 

 
 
 

Nota 28. Kapitał z aktualizacji wyceny - pozycja nie wyst�puje        
 
Nota 29. Akcje własne – pozycja nie wyst�puje   
 
 
Nota 30. Kapitał z transakcji zabezpieczaj�cych oraz z przeliczenia jednostek zagranicznych  -  
 
pozycja nie wyst�puje 
       
Nota 31. Zyski zatrzymane 
   
Saldo na 1 stycznia 2005 13.900 
    
Dywidendy wypłacone 2.700 
Zysk netto za I półrocze 2005 2.424 
    
Saldo na 30 czerwca 2005 13.624 
  
Saldo na 1 stycznia 2006 23.072 
    
Dywidendy wypłacone 9.504  
Zysk netto za rok bie��cy 8.022  
   
Saldo na 30 czerwca  2006 21.590  
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Nota 32. Zbycie jednostki zale�nej 
 
W dniu 30 czerwca 2005 roku dokonano sprzeda�y spółki zale�nej-TK-3  Sp. z o.o. 
    
Aktywa netto TK-3 Sp. z o.o. na moment sprzeda�y wynosiły:       
  30.06.2005 
Rzeczowe aktywa trwałe  - 
Zapasy 231  
Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług 324  
�rodki pieni��ne w banku i w kasie 109  
Pozostałe aktywa obrotowe 7 
Aktywa ogółem 671 
Rezerwa na �wiadczenia emerytalne -  
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego -  
Zobowi�zanie z tytułu podatku dochodowego -  
Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług 602  
Kredyt w rachunku bie��cym -  
Zobowi�zania ogółem 602 
  
Aktywa minus zobowi�zania 69 
Cena zbycia 149 
Odpisana warto�� firmy  522 
  
Strata na zbyciu 442 
    
Całkowita cena zbycia uregulowana przez: 149  
zapłat�   
odroczon� płatno�� 149  
    
Wpływy netto ze zbycia jednostki zale�nej   
Płatno�� gotówk� - 
Gotówka w aktywach sprzedanej jednostki  - 
 
 

 
 
Nota 33. Zobowi�zania warunkowe  
 
Na zabezpieczenie zobowi�za� z tytułu leasingu finansowego Grupa wystawiła weksle in’ blanco. 
 

 
 
Nota 34. Płatno�ci regulowane akcjami- pozycja nie wyst�puje 
 
 
Nota 35. �wiadczenia pracownicze 
 
Program akcji pracowniczych- pozycja nie wyst�puje 
 
 
�wiadczenia emerytalne i inne �wiadczenia po okresie zatrudnienia 
 
Grupa  nie prowadzi  programu �wiadcze� emerytalnych dla pracowników. 
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Nota 36. Zdarzenia po dacie bilansowej 
 
W sierpniu br. ATM GRUPA S.A. sprzedała z zyskiem udziały spółki zale�nej Tele Video Media        
sp. z o.o.  firmie Telefonia  Dialog S.A. za kwot� 1.642 tys. zł.  
Spółka nie wyceniła udziałów w cenie sprzeda�y, poniewa� przychody ze sprzeda�y znacznie  
przewy�szyły warto�� aktywów i kapitałów własnych Tele Video Media  sp. z o.o. 
 
Nota 37. Transakcje ze stronami / podmiotami powi�zanymi 
 
Skutki transakcji przeprowadzonych mi�dzy jednostkami obj�tymi skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym zostały wyeliminowane. 
 
-wzajemne rozrachunki  na 30 czerwca 2006 r. przedstawiaj� si� nast�puj�co: 
 
 

ATM Grupa S.A. 
ATM 

Investment 
Sp. z o.o. 

ATM System 
Sp. z o.o. 

Tele Video 
Media Sp. z o.o. 

Razem 

Nale�no�ci 7.972 355 1.784 49 10.160 
      
Zobowi�zania 1.916 769 5.373 102 8.160 
Otrzymane dopłaty 
do kapitału 

- 2.000 - - 2.000 

 
 
 

-przychody i koszty ze wzajemnych transakcji pomi�dzy spółkami powi�zanymi kapitałowo – za I półrocze 
2006 r. 

 

Nazwa spółki ATM Grupa 
S.A. 

ATM Investment 
Sp. z o.o. 

ATM System 
Sp. z o.o. 

Tele Video 
Media Sp. z o.o. Razem 

1. Przychody netto ze 
sprzeda�y produktów, 
usług i towarów 

776 1.377 5.266 120 7.539 

2. Pozostałe przychody 
operacyjne 7 - - - 7 

3. Przychody finansowe 248 - 14 - 262 

- odsetki  248 - 14 - 262 

1. Koszty działalno�ci 
operacyjnej 5.783 42 1.574 127 7.526 

- warto�� zakupu 
materiałów i towarów - - 60 - 60 

- warto�� zakupionych 
usług 5.783 42 1.514 127 7.466 

2. Koszty finansowe z 
transakcji wzajemnych 14 47 201 - 262 

- odsetki 14 47 201 - 262 
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Wynagrodzenie personelu zarz�dzaj�cego 
 
Wynagrodzenie Zarz�du i Rady Nadzorczej przedstawiono poni�ej. Wynagrodzenie zostało ukazane w 
podziale na kategorie okre�lone w MSR 24 Informacje Ujawniane na Temat Podmiotów Powi�zanych.  
 
  01.01-30.06.2006 01.01-30.06.2005 
Krótkoterminowe �wiadczenia pracownicze  - wynagrodzenia  650 652 
w tym  członkowie organów nadzoruj�cych Spółki dominuj�cej:    

Tomasz Kurzewski  204 216 
Dorota Michalak-Kurzewska  165 165 
Gra�yna Goł�biowska  97 49 
Okił Khamidov *)  8 24 
Paweł Tobiasz  36 18 
Marcin Michalak  48 48 
Wiesława Kurzewska  24 24 
Marek Grzegorzewicz  - 24 
Anna Skowro�ska  24 24 
Michał Kowalczewski  24 24 
Barbara Trzeciak-Pietkiewicz  5 - 

�wiadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia    -  - 
Inne długoterminowe �wiadczenia pracownicze    -  - 
�wiadczenia z tytułu rozwi�zania stosunku pracy    -  - 
Płatno�ci regulowane akcjami    -  - 
 *) wynagrodzenie Pana Okila Khamidov obejmuje okres pełnienia funkcji członka zarz�du tj. od stycznia do lutego’2006. 
 
Transakcje z personelem zarz�dzaj�cym 
 
Członkowie Zarz�du i Rady Nadzorczej �wiadcz� równie� inne usługi na rzecz Grupy: 

Osoby Rodzaj usług 01.01-30.06.2006 01.01-30.06.2005  

Dorota Michalak – Kurzewska wynajem lokalu 19 17 
Gra�yna Goł�biowska  ksi�gowa 2 15 
Okił Khamidov   re�yser, realizacja obrazu 360 862 
Paweł Tobiasz    usługi informatyczne 61 63 
Marek Grzegorzewicz  usługi konsultingowe - 90 
Anna Skowro�ska   kierownik produkcji 14 18 

 
 
Transakcje z podmiotami powi�zanymi 
 

1. transakcje z Topacz Investment Sp. z o.o., której udziałowcami s�  Pani Dorota Michalak-
Kurzewska i Pan Tomasz Kurzewski, przedstawiaj� si� nast�puj�co: 

 
 01.01-30.06.2006 01.01-30.06.2005  
Nale�no�ci  - stan na 30 czerwca 10 58 
Zobowi�zania  - stan na 30 czerwca 5 - 
Przychody   73 85 
Koszty   585 103 

 
2. Wynagrodzenie członków rodzin osób zarz�dzaj�cych 
 
Grzegorz Goł�biowski- syn Gra�yny Goł�biowskiej- 10 tys. zł za  I półrocze 2005 r. 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ATM GRUPA S.A. na dzie
  30 czerwca 2006 
      
  Noty  01.01-30.06.2006  01.01-30.06.2005 
Działalno�� kontynuowana       
Przychody z działalno�ci operacyjnej  39  33.040  19.839 
Koszt własny sprzeda�y    21.106  13.713 
Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y    11.934  6.126 
Pozostałe przychody operacyjne    271  310 
Koszty sprzeda�y    -  - 
Koszty ogólnego zarz�du     3.057  2.291 

w tym: wynagrodzenie Zarz�du i RN    473  450 
Pozostałe koszty operacyjne    201  448 
Zysk na działalno�ci operacyjnej  39  8.947  3.697 
       
Przychody finansowe    755  915 

w tym:- dywidendy od jednostek zale�nych    -  64 
Koszty finansowe  40  128  193 
Zysk/strata na zbyciu jednostki zale�nej    -  -571 
Zysk/strata brutto    9.574  3.848 
Podatek dochodowy  41  1.966  865 
       
Zysk netto przypisany do podmiotu dominuj�cego    7.608  2.983 
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BILANS ATM GRUPA S.A.  na dzie
 30 czerwca 2006 
       
  Noty   30.06.2006  30.06.2005  31.12.2005 
Aktywa trwałe         

Inne warto�ci niematerialne i prawne    200  161  193 

Rzeczowe aktywa trwałe    5.285  7.430  6.065 

Nale�no�ci długoterminowe    4.569  3.461  3.018 

Inwestycje w jednostkach zale�nych  43  18.096  18.146  18.896 

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych    -  -  - 

Aktywa finansowe przeznaczone do sprzeda�y  44  800  -  - 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku    339  362  710 

Długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe    -  -  7 

    29.289  29.560  28.889 

Aktywa obrotowe         

         

Zapasy    769  4.715  397 
Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
nale�no�ci  45  17.208  16.256  29.594 

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe    -  2.055  - 
�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty  46  24.815  14.879  21.412 

Pozostałe aktywa obrotowe    196  219  161 

    42.988  38.124  51.564 

         

Aktywa ogółem    72.277  67.684  80.453 

         

Kapitały         

Kapitał zakładowy  48  7.200  7.200  7.200 
Nadwy�ka ze sprzeda�y akcji powy�ej ich warto�ci 
nominalnej    42.407  42.407  42.407 

Kapitał z aktualizacji wyceny    275  275  275 
Zyski zatrzymane  49  14.675  10.032  16.571 

         

Kapitał własny razem    64.557  59.914  66.453 
         

Zobowi�zania długoterminowe i rezerwy         

Zobowi�zania finansowe    350  601  481 

Kredyty bankowe    -  -  - 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku    611  911  814 

Zobowi�zania długoterminowe i rezerwy razem    961  1.512  1.295 

         

         

Zobowi�zania krótkoterminowe         

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowi�zania  47  6.503  4.957  11.118 
Zobowi�zania podatkowe    -  -  1.014 
Kredyty i po�yczki krótkoterminowe    -  -  - 
Krótkoterminowa cz��� po�yczek długoterminowych    -  -  - 
Rezerwy krótkoterminowe    256  1.301  573 
Zobowi�zania krótkoterminowe razem    6.759  6.258  12.705 
         

Zobowi�zania razem    7.720  7.770  14.000 
         

Pasywa ogółem    72.277  67.684  80.453 
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RACHUNEK ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ATM GRUPA S.A. za okres 01.01-
30.06.2006 r. 

 
 

  Kapitał 
podstawowy  Pozostałe 

kapitały  

Nadwy�ka ze 
sprzeda�y akcji 

powy�ej ich 
warto�ci 

nominalnej 

 
Niepodzielny 

wynik 
finansowy 

 Kapitał własny 
razem 

Saldo na 01.01.2005 7.200  275  42.407  9.749  59.631 
          
Zmiany w kapitale własnym w 
okresie 01.01-30.06. 2005          
Zysk (strata) netto za 01.01-
30.06.2005 r.        2.983  2.983 
Ogólny zysk (strata) netto  7.200  275  42.407  12.732  62.614 
Dywidendy -  -  -  2.700  2.700 
Emisja akcji -  -  -  -  - 
Wyemitowane opcje na akcje -  -  -  -  - 
Saldo na 30.06.2005 7.200  275  42.407  10.032  59.914 
          
          
Zmiany w kapitale własnym w 
okresie 01.01-31.12.2005          
Saldo na 01.01.2005 7.200  275  42.407  9.749  59.631 
Zysk (strata) netto za 01.01-
31.12.2005 r.  -  -  -  9.522  9.522 
Ogólny zysk (strata) netto  7.200  275  42.407  19.271  69.153 
          
Dywidendy -  -  -  2.700  2.700 
Emisja akcji -  -    -  - 
Wyemitowane opcje na akcje -  -  -  -  - 
Saldo na 31.12.2005 7.200  275  42.407  16.571  66.453 
          
          
Zmiany w kapitale własnym w 
okresie 01.01-30.06.2006          
Saldo na 01.01.2006 r. 7.200  275  42.407  16.571  66.453 
Zysk (Strata) netto za 01.01-
30.06.2006 -  -  -  7.608  7.608  
Ogólny zysk (strata) netto  7.200  275  42.407  24.179  74.061 
Dywidendy -  -  -  9.504  9.504 
Emisja akcji -  -  -     
Wyemitowane opcje na akcje -  -  -     
Saldo na 30.06.2006 7.200  275  42.407  14.675  64.557 
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENI�	NYCH ATM GRUPA S.A. na dzie
 30 czerwca 2006
   
       
  Noty   01.01-30.06.2005  01.01-30.06.2005 
Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci  
operacyjnej        
Zysk ( strata) netto    7.608  2.983 
Korekty    7.284  -5.612 
Amortyzacja    1.037  1.029 
Zysk (strata) z tytułu ró�nic kursowych    -  77 
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)    -204  -361 
Zysk (strata) z działalno�ci inwestycyjnej    -30  562 
Zmiana stanu rezerw    -520  -598 
Zmiana stanu zapasów    -372  -1.181 
Zmiana stanu nale�no�ci    12.681  -1.238 
Zmiana stanu zobowi�za� krótkoterminowych (z wyj�tkiem 
po�yczek i kredytów)    -5.624  -2.717 
Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych    343  375 
Inne korekty    -  - 
Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem    1.798  129 
Podatek dochodowy zapłacony    -1.825  -1.689 
Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci operacyjnej    14.892  -2.629 
Otrzymane odsetki    130  300 
Otrzymane dywidendy    -  64 
Wpływy ze sprzeda�y warto�ci niematerialnych i prawnych 
oraz rzeczowych aktywów trwałych    38  3.512 
Wpływy z aktywów finansowych- zwrot lokat    -  6.000 
Inne wpływy Inwestycyjne- spłaty po�yczek    2.250  250 
Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych    -195  -1.464 
Nabycie udziałów jednostek zale�nych    -  -3.164 
Aktywa finansowe- lokaty    -  -2.000 
Udzielone po�yczki długoterminowe    -  -2.500 
Inne wydatki inwestycyjne    -4.000  -2.000 
Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci 
inwestycyjnej    -1.777  -1.002 
Wpływy  z emisji akcji    -  - 
Płatno�ci zobowi�za� z tytułu umów leasingu finansowego    -179  -1.493 
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz wła�cicieli    -9.504  - 
Spłaty kredytów i po�yczek    -  - 
Spłata odsetek    -29  -16 

Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci finansowej    -9.712  -1.509 
Wzrost/spadek netto stanu �rodków pieni��nych i ich 
ekwiwalentów    3.403  -5.140 

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty na pocz�tek roku    21.412  20.019 

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty na koniec roku    24.815  14.879 
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Nota 38. Zało�enia polityki rachunkowo�ci 
        
Przedstawione sprawozdanie finansowe zostało sporz�dzone zgodnie z MSSF.    
  
 
Nota 39. Zysk na działalno�ci operacyjnej 
 
 
     
  01.01-30.06.2006  01.01-30.06.2005 
przychody ze sprzeda� produktów, towarów i materiałów  31.495  19.075 
przychody z tytułu najmu i inne  1.545  764 
pozostałe przychody operacyjne  271  310 
Razem przychody operacyjne  33.311  20.149 
Amortyzacja rzeczowego maj�tku trwałego  1.037   1.029  
Amortyzacja wewn�trznie wytworzonych warto�ci niematerialnych przypisana do 
pozostałych kosztów operacyjnych  -  - 
Wzrost/spadek warto�ci godziwej inwestycji   -  - 
Koszt własny sprzedanych zapasów   1  2 
Odpisy aktualizuj�ce warto�� zapasów  -  - 
Koszty wynagrodze�  wraz z ZUS  7.627  6.318 
Koszty zu�ycia materiałów i energii  591  1.163 
Podatki i opłaty  23  27 
Koszty usług obcych   13.478  7.102 
Pozostałe koszty  1.757  1.204 

- w tym: wygrane w teleturniejach  1.196  599 
Odpisy aktualizuj�ce warto�� aktywów niefinansowych  -  250 
Pozostałe koszty operacyjne  201  198 
Razem koszty   24.715  17.293 
Zmiana stanu produktów  -351  -841 
Koszty działalno�ci operacyjnej  24.364  16.452 

Zysk na działalno�ci operacyjnej  8.947  3.697 
       
 
 
   
Nota 40. Koszty finansowe  
         
 01.01-30.06.2006 01.01-30.06.2005 
Odsetki od kredytów i po�yczek - - 
Odsetki od umów leasingu finansowego 49 16 
Pozostałe odsetki 59 85 
Razem odsetki 108 101 
Ujemne ró�nice kursowe - 67 
Pozostałe koszty finansowe 20 25 
Razem koszty finansowe 128 193 
   
Strata ze zbyci jednostki zale�nej - 571 
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Nota 41. Podatek dochodowy  
         
 01.01-30.06.2006 01.01-

30.06.2005 

Podatek dochodowy od osób prawnych bie��cy 1.798 129 
   
Podatek dochodowy od osób prawnych- odroczony 168 736 
             
W roku 2006 podatek dochodowy kalkulowany był przy u�yciu stawki 19 %.      
             
Warto�� podatku dochodowego uzgadnia si� z warto�ci� podatku wykazan� w rachunku zysków i 
strat.   
             
 01.01-30.06.2006 01.01-30.06.2005 
Zysk brutto 9.574 3.848 
   
Podatek dochodowy (stawka  19 %) 1.819 731 
   
Efekt podatkowy kosztów nie stanowi�cych kosztów uzyskania przychodów  147 134 
   
Wykorzystanie straty podatkowej  - - 
   
Kwota podatku 1.966 865 
   
Efektywna stopa podatkowa 20,5  % 22,5% 
 
 
Nota 42. Jednostki zale�ne 
 
Wykaz jednostek zale�nych, w których Spółka posiada udziały na dzie� 30 czerwca 2006   
             

Nazwa jednostki Metoda wyceny S�d rejestrowy % posiadanych 
udziałów /akcji % posiadanych głosów 

ATM-INVESTMENT Sp.z 
o.o. 

Cena nabycia 100 % 100% 

ATM SYSTEM Sp. z o.o. Cena nabycia 100 % 100% 

Tele Video Media Sp. z o.o. Cena nabycia 

S�d Rejonowy dla 
Wrocławia - 
Fabrycznej 
VI Wydział 
Gospodarczy  KRS 

100 % 100% 

              
 
Nota 44. Aktywa finansowe przeznaczone do sprzeda�y. 
 
Zarz�d ATM GRUPA S.A. podj�ł decyzj� o zbyciu 100 % udziałów Tele Video Media       
Sp. z o.o. Transakcja doszła do skutku w sierpniu 2006 r. 
Przychody ze sprzeda�y znacznie przekroczyły warto�� ksi�gow� aktywów netto, w zwi�zku 
z czym nie rozpoznano utraty warto�ci aktywów trwałych przeznaczonych  do zbycia. 
 
           
Nota 45. Aktywa finansowe          
             
Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe nale�no�ci spoza Grupy wyniosły 13.786 tys. zł 
(30 czerwca 2005:  13.262  tys. zł). 
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Nota 46. �rodki pieni��ne i ekwiwalenty    
.   
 30.06.2006   30.06.2005  31.12.2005 

�rodki pieni��ne w banku i kasie 8.507  760  4.753 
lokaty krótkoterminowe 16.308  14.119  16.659 
 24.815  14.879  21.412 

Warto�� ksi�gowa powy�szych pozycji jest w przybli�eniu równa ich warto�ci godziwych 
 
   
Nota 47. Zobowi�zania finansowe         
            
Krótkoterminowe zobowi�zania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe na dzie� 30 czerwca 2006 
roku, dla jednostek spoza Grupy wynosiły 4.587 tys. zł  ( 30 czerwca 2005:  4.833 tys. zł ). 
Warto�� ksi�gowa zobowi�za� jest w przybli�eniu równa ich warto�ci godziwych.  
 
Kredyty bankowe- pozycja nie wyst�puje. 
 
 
Nota 48.Kapitał Akcyjny 
       
  30.06.2006   30.06.2005  31.12. 2005 
Zarejestrowany:      
     3,6 milionów zwykłych akcji po 2 zł ka�da  7.200    7.200  7.200 

          
Wyemitowany i w pełni opłacony:         
    3,6 milionów zwykłych akcji po 2 zł ka�da  7.200    7.200  7.200 

 
          
Nota 49. Zyski zatrzymane 
        
Saldo na 1 stycznia 2005 9.749 
    
Dywidendy wypłacone 2.700 
Zysk netto za I półrocze 2005 2.983 
    
Saldo na 30.06.2005 10.032 
  
Saldo na 1 stycznia 2006 16.571 
    
Dywidendy wypłacone 9.504 
Zysk netto za rok bie��cy 7.608 
   
Saldo na 30 czerwca  2006 14.675 
 
Nota 50. Data zatwierdzenia i publikacji sprawozdania za rok ubiegły  
 
Sprawozdanie finansowe ATM GRUPA S.A. za rok 2005 zostało zatwierdzone Uchwał� nr 2 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 25 maja 2006 roku. 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe ATM GRUPA S.A. za rok 2005 zostało zatwierdzone 
Uchwał� nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 25 maja 2006 roku. 
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W imieniu zarz�du podpisali si�:    

Tomasz Kurzewski Prezes Zarz�du ...................................................... 

Dorota Michalak-Kurzewska Wiceprezes Zarz�du ...................................................... 

Gra�yna Goł�biowska Członek Zarz�du ...................................................... 

Paweł Tobiasz Członek Zarz�du ...................................................... 

Sporz�dzaj�cy sprawozdanie:  Lidia Mi�kiewicz   

 
 
Data   31.08.2006 r.  

 
 

 
 

 
 
 
 


