
Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za 
II kwartał 2007r. 

I.  Zasady rachunkowości 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego. 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w tysiącach polskich złotych (PLN). 

II. Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych, w tym o korektach 
z tytułu rezerw, rezerwy i aktywach z tyt. odroczonego podatku dochodowego 
oraz dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów. 

Utworzono: 
• rezerwy na przyszłe zobowiązania – 600 tys. 
• rezerwy na wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło – 1 497 tys. 
• rezerwę z tyt. odroczonego podatku dochodowego – 1 384 tys. 
• aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego - 524 tys. 
• szacunek przychodów na podstawie zawartych kontraktów proporcjonalnie do wysokości 

poniesionych kosztów – 11 016 tys. 
 
Rozwiązano: 
• rezerwy na przyszłe zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług – 1 070 tys. 
• rezerwy na wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło – 1 420 tys. 
• rezerwę z tyt. odroczonego podatku dochodowego – 1 325 tys. 
• aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego – 699 tys. 
• szacunek przychodów na podstawie zawartych kontraktów proporcjonalnie do wysokości 

poniesionych kosztów – 9 477 tys. 

III. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego 
dotyczy raport, wraz z wykazem najwaŜniejszych zdarzeń ich dotyczących 

1. Zawarcie w dniu 25.04.2007 r. aneksu do umowy z PAISA Films Sp. z o.o. przedłuŜającej 
współpracę stron przy produkcji kolejnej serii sitcomu „I kto tu rządzi”. 

2. Odbycie się w dniu 27.04.2007 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które 
podjęło uchwałę o emisji 700 tys. akcji serii D z zachowaniem prawa poboru. 

3. Zakup w dniu 30.04.2007 r. łącznie 684 udziałów spółki „Profilm” Agencja Filmowa Sp. z o.o., 
stanowiących 100% kapitału zakładowego nabytego podmiotu, za kwotę 2.500 tys. zł. 

4. Zarejestrowanie w dniu 14.05.2007 r. przez sąd podniesienia kapitału zakładowego spółki zaleŜnej 
ATM System Sp. z o.o,  do kwoty 10 mln. zł. 

5. Odbycie się w dniu 24.05.2007 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które 
zatwierdziło finansowe sprawozdania skonsolidowane oraz jednostkowe za 2006 rok, skwitowało 
działalność Rady Nadzorczej i Zarządu oraz podjęło uchwałę o podziale zysku, przeznaczając 
4.032 tys. zł na dywidendę, co stanowi 1,12 zł na jedną akcję. W związku z zakończeniem 
kadencji Zarządu, Zgromadzenie ponownie powołało Tomasza Kurzewskiego na funkcję Prezesa 
Zarządu. 

6. W związku z zakończeniem kadencji Zarządu, w dniu 24.05.2007 r. na wniosek Prezesa Zarządu 
Rada Nadzorcza powołała dotychczasowych członków zarządu na obejmowane przez nich 
wcześniej funkcje. 

7. Zawarcie w dniu 29.06.2007 r. umowy znaczącej z Telewizją Polsat S.A. dotyczącą sprzedaŜy do 
telewizji praw do pierwszej serii odcinków serialu pt. „Ekipa”. Wartość umowy wynosi 11.200 tys. 
zł. 

8. Podpisanie w dniu 29.06.2007 roku umowy przedwstępnej z Agora S.A. z siedzibą w Warszawie w 
sprawie utworzenia wspólnej spółki, której działalność koncentrować się będzie na produkcji i 
dystrybucji formatów wideo w postaci cyfrowej, udostępnianych przez Internet.. 
 



 
 
 

IV. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, 
mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 

 
Podstawowe wielkości słuŜące ocenie rentowności Grupy przedstawia poniŜsza tabela. 
 

OPIS 

2 kwartały 2007 
od 01.01.2007 do 

30.06.2007 
(tys. PLN) 

2 kwartały 2006 
od 01.01.2006 do 

30.06.2006 
(tys. PLN) 

Przychody netto ze sprzedaŜy 53 819 35 898 
Zmiana 50%   
Zysk ze sprzedaŜy 19 855 13 960 
Zmiana 42%   
MarŜa 36,9% 38,9% 
Zysk z działalności 
operacyjnej 14 789 10 675 
Zmiana 39%   
MarŜa 27,5% 29,7% 
EBITDA 18 992 13 540 
Zmiana 40%   
MarŜa 35,3% 37,7% 
Zysk netto 11 994 8 807 
Zmiana 36%   
MarŜa 22,3% 24,5% 

 
Grupa Kapitałowa ATM w I półroczu 2007 r. osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe. 

Przychody za dwa kwartały wzrosły o połowę w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, 
zysk ze sprzedaŜy o 42%, zysk z działalności operacyjnej o 39%, a zysk netto o 36%. Wyniki te 
świadczą o konsekwentnym i dynamicznym rozwoju prowadzonej przez Grupę działalności, która w 
kaŜdym okresie odznacza się bardzo wysoką rentownością.  

Tak dobre wyniki finansowe wiąŜą się zarówno z produkcją stałych formatów (telenowela 
„Pierwsza Miłość”, teleturniej „Gra w ciemno”, serial kryminalny „Fala Zbrodni”, sitcom „Świat według 
Kiepskich”), które zdobyły uznanie widzów i od wielu lat są przez nich chętnie oglądane, jak i z 
nowymi produkcjami, których premiery miały miejsce w 2007 roku (sitcom „I kto tu rządzi?”, film 
fabularny „Dlaczego nie!”).  

Na strukturę przychodów w analizowanym okresie znaczący wpływ ma takŜe produkcja 
nowego serialu z gatunku political fiction „Ekipa”, w reŜyserii Agnieszki Holland. Serial ten ukaŜe się 
jesienią tego roku na antenie Telewizji Polsat S.A. Produkcja ta, dzięki doborowej obsadzie i 
profesjonalnej kadrze realizatorskiej, wzbudza ogromne zainteresowanie w mediach. Zarząd spółki 
oczekuje, Ŝe nowy serial odniesie duŜy sukces na rynku i będzie mocnym punktem jesiennej ramówki 
Polsatu.  

Grupa Kapitałowa ATM w II kwartale 2007 roku rozpoczęła współpracę ze spółką Endemol 
Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją dla TV4 czwartej edycji bardzo popularnego w Polsce reality – 
show „Big Brother”. Bardzo duŜa liczba zgłoszeń chętnych do wzięcia udziału w programie pozwala 
przypuszczać, Ŝe reality powtórzy sukces wcześniejszych edycji.  

W II kwartale 2007 roku Grupa Kapitałowa ATM odnotowała takŜe po raz pierwszy przychód z 
produkcji przeznaczonej dla dzieci. Związane jest to z zakupem przez ATM Grupa S.A. w kwietniu br. 
nowej spółki - Profilm Sp. z o.o., która specjalizuje się w produkcji programów dziecięcych.  

Warto takŜe zwrócić uwagę na przychody pochodzące ze sprzedaŜy programów do telewizji 
internetowej. Grupa Kapitałowa ATM realizuje programy dla WPTV od grudnia 2006 roku, 
przygotowując na jej rzecz zarówno programy rozrywkowe, jak i o charakterze informacyjnym. Mimo 
iŜ w chwili obecnej przychody z tej formy działalności są stosunkowo niewielkie, to w dłuŜszym 



horyzoncie czasowym zarząd oczekuje, Ŝe produkcja na rzecz telewizji internetowej będzie 
systematycznie wzrastała.  

W analizowanym okresie w strukturze przychodów Grupy Kapitałowej ATM po raz pierwszy 
pojawiły się takŜe przychody pochodzące od  organizacji zajmujących się ochroną praw twórców 
(AGICOA i ZAPA), związane z emisją powtórek oraz retransmisją kablową programów 
wyprodukowanych przez Grupę ATM, jak równieŜ ze sprzedaŜy czystych nośników. Uzyskane przez 
Grupę w II kwartale 2007 roku tantiemy pochodzą za okres 30.06.2004 – 31.12.2005. W IV kwartale 
2007 spółka spodziewa się kolejnego wpływu środków pienięŜnych za 2006 rok. W związku z 
rozszerzaniem oferty programowej oraz nowymi podmiotami w Grupie Kapitałowej ATM (Profilm Sp. z 
.o.o. oraz Studio A Sp. z o.o.), przychód z tytułu tantiem będzie z w kolejnych okresach coraz większy. 

 
Bardzo wysokie wskaźniki dynamiki obserwujemy równieŜ przy analizie porównawczej samego 

drugiego kwartału do analogicznego kwartału 2006 r. Zysk ze sprzedaŜy wzrósł o 50%, zysk z 
działalności operacyjnej o 48%, a zysk netto o 43%.  
  

Opis 
 
 

II kwartał 2007 
od 01.04.2007 
do 30.06.2007 

( tys PLN) 

 
II kwartał 2006 

od 01.04.2006 do 
30.06.2006 
( tys PLN) 

Przychody netto ze sprzedaŜy 22 965 17 825 
Zmiana 29%   
Zysk ze sprzedaŜy 9 309 6 188 
Zmiana 50%   
MarŜa 40,5% 34,7% 
Zysk z działalności 
operacyjnej 6 410 4 339 
Zmiana 48%   
MarŜa 27,9% 24,3% 
EBITDA 7 877 5 762 
Zmiana 37%   
MarŜa 34,3% 32,3% 
Zysk netto 5 193 3 643 
Zmiana 43%   
MarŜa 22,6% 20,4% 

 

V. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w 
prezentowanym okresie 

Zjawisko sezonowości i cykliczności nie występuje w działalności emitenta 

VI. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłuŜnych i kapitałowych 
papierów wartościowych 

W dniu  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o emisji nie więcej niŜ 700 
tys. akcji serii D z zachowaniem prawa poboru oraz udzieleniu Zarządowi upowaŜnień niezbędnych do 
przeprowadzenia emisji.  

VII. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie 
i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i 
uprzywilejowane 

W dniu 24.05.2007r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które podjęło uchwałę 
o wypłacie akcjonariuszom dywidendy w wysokości 4.032 tys. zł, co stanowi 1,12 zł na jedną akcję. 
Dywidenda została wypłacona w dniu 27.06.2007 r. 



VIII. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono 
skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym 
sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki 
finansowe emitenta 

1. Odbycie się w dniu 02.07.2007 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które 
podjęło uchwałę w sprawie dokonania korekty, uściślającej treść uchwały NWZA z dnia 
27.04.2007 r w sprawie emisji 700 tys. akcji serii D. 

2. Zatwierdzenie w dniu 17.07.2007 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego Prospektu Emisyjnego 
akcji serii D.  

3. Zakup w dniu 18.07.2007 r. 75 udziałów spółki Studio A Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
stanowiących 75% kapitału zakładowego nabytego podmiotu. Wartość transakcji wyniosła 6.000 
tys. zł. 

4. Ustalenie w dniu 25.07.2006 r. ceny emisyjnej akcji serii D na kwotę 200,- zł za jedna akcję. 
 

IX. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w 
wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaŜy 
jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, 
restrukturyzacji i zaniechania działalności 

W dniu 30 kwietnia 2007 roku ATM Grupa S.A. zawarła dwie umowy, na mocy których łącznie nabyła 
100% udziałów spółki Profilm Agencja Filmowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Wartość transakcji 
wyniosła 2,5 mln zł. Inwestycja ta ma charakter długoterminowy. Podstawowym zakresem działalności 
spółkiProfilm Agencja Filmowa jest produkcja telewizyjna o szerokim przekroju gatunkowym – przede 
wszystkim są to programy dziecięce, rozrywkowe, publicystyczne, filmy dokumentalne i reportaŜe, a 
takŜe teatry telewizji i filmy fabularne. Planujemy zachowanie dotychczasowego profilu działalności 
spółki oraz wykorzystanie efektów synergii w ramach naszej Grupy Kapitałowej. 
PoniewaŜ spółka Profilm posiada spółkę zaleŜną AUT Sp. z o.o. wraz z zakupem jej udziałów do grupy 
kapitałowej dołączyła spółka AUT. Spółka ta świadczy głównie usługi postprodukcji filmowej 
i telewizyjnej  oraz organizacji produkcji i zespołów produkcyjnych. 
 
Lista spółek zaleŜnych, które wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wraz z emitentem 
stanowią grupę kapitałową.  

Nazwa Spółki Siedziba 
Procent 

posiadanych 
udziałów 

Metoda konsolidacji 

ATM-Investment Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie 100 % Konsolidacja metodą 
pełną 

ATM System Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie 100 % Konsolidacja metodą 
pełną 

„Profilm” Agencja Filmowa 
Sp. z o.o.  

Sopot 100% Konsolidacja metodą 
pełną 

Agencja Usług Telewizyjnych 
AUT Sp. z o.o. Gdańsk 100% (poprzez 

Profilm Sp. z o.o) 

Konsolidacja metodą 
pełną (poprzez Profilm 
Sp. z o.o) 

 

X. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów 
warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku 
obrotowego.  

W związku z zakończeniem umowy leasingowej nastąpiło zmniejszenie zobowiązań warunkowych z 
3.118 tys. zł na koniec ostatniego roku obrotowego do 2.819 tys. zł na koniec bieŜącego okresu. 

XI. Stanowisko zarządu odnośnie moŜliwości zrealizowania wcześniej 
publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników 



zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników 
prognozowanych 

Spółka nie publikowała prognozy wyników. 

XII. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez 
podmioty zaleŜne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze 
wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego 
udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich 
procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz 
wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta 
w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego 

W dniu 31 lipca 2007 r. została rozliczona transakcja dokonana przez Dorotę Michalak-Kurzewską oraz 
Tomasza Kurzewskiego, polegająca na sprzedaŜy posiadanych przez nich na zasadzie wspólności 
ustawowej 115 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii B w związku z czym ich udział w ogólnej liczbie 
głosów na walnym zgromadzeniu zmienił się o ponad 2%. 
W dniu 31 lipca 2007 r. w związku z nabyciem akcji spółki fundusze inwestycyjne zarządzane przez 
ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekroczyły próg 5% głosów w ogólnej liczbie 
głosów. 
 
Udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów 
na WZA przed dokonaniem wskazanych transakcji. 

Akcjonariusz 
Liczba 
akcji 

Procent 
kapitału 

Liczba 
głosów 

Procent 
głosów 

Dorota Michalak-Kurzewska  i Tomasz Kurzewski 1.836.000 51,00% 2.986.000 62,86% 

Zygmunt Solorz-śak wraz z podmiotami zaleŜnymi, w 
tym część na rachunek banku powiernika EFG Bank S.A.  
EFG Bank S.A. z siedzibą w Zurychu posiada 437.499 
akcji stanowiących 12,15% kapitału oraz 9,21% głosów 

464.000 12,89% 464.000 9,77% 

 
Udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów 
na WZA po dokonaniu wskazanych transakcji, na dzień przekazania raportu. 

Akcjonariusz 
Liczba 
akcji 

Procent 
kapitału 

Liczba 
głosów 

Procent 
głosów 

Dorota Michalak-Kurzewska  i Tomasz Kurzewski 1.721.000 47,81% 2.871.000 60,44% 

Zygmunt Solorz-śak wraz z podmiotami zaleŜnymi, w 
tym część na rachunek banku powiernika EFG Bank S.A.  

EFG Bank S.A. z siedzibą w Zurychu posiada 437.499 
akcji stanowiących 12,15% kapitału oraz 9,21% głosów 

464.000 12,89% 464.000 9,77% 

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  313.146 8,70% 313.146 6,59% 

 

XIII. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do 
nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, zgodnie z 
posiadanymi przez emitenta informacjami, w okresie od przekazania 
poprzedniego raportu kwartalnego 

W dniu 31 lipca 2007 r. została rozliczona transakcja dokonana przez Dorotę Michalak-Kurzewską -
Wiceprezesa Zarządu oraz Tomasza Kurzewskiego – Prezesa Zarządu, polegająca na sprzedaŜy 
posiadanych przez nich na zasadzie wspólności ustawowej 115 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii B 



w cenie 225,- zł za jedną akcję. W tym samy dniu została teŜ rozliczona transakcja sprzedaŜy przez 
nich 1.836 tys. praw poboru akcji serii D w cenie 4,86 zł za jedno prawo. 
 
Przed dokonaniem wskazanych transakcji stan posiadania akcji przez członków władz ATM Grupa S.A. 
był następujący: 

Akcjonariusz Podmiot 
Liczba 
akcji 

Procent 
kapitału 

Liczba 
głosów 

Procent 
głosów 

Dorota Michalak-Kurzewska  i Tomasz 
Kurzewski 

ATM Grupa 1.836.000 51,00% 2.986.000 62,86% 

 
Po dokonaniu wskazanych transakcji, na dzień sporządzenia sprawozdania stan posiadania akcji przez 
członków władz ATM Grupa S.A. był następujący: 

Akcjonariusz Podmiot 
Liczba 
akcji 

Procent 
kapitału 

Liczba 
głosów 

Procent 
głosów 

Dorota Michalak-Kurzewska  i Tomasz 
Kurzewski ATM Grupa 1.721.000 47,81% 2.871.000 60,44% 

 

XIV. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym 
dla postępowania arbitraŜowego lub organem administracji publicznej 

Nie toczą się Ŝadne postępowania przed sądami, organami właściwymi dla postępowania 
arbitraŜowego lub organami administracji publicznej a w szczególności w kwocie przekraczającej 10% 
kapitałów własnych emitenta. 

XV. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zaleŜną jednej 
lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeŜeli wartość tych transakcji 
(łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku roku 
obrotowego) przekracza wyraŜoną w złotych równowartość kwoty 500.000 
Euro 

Podmiotem powiązanym, z którym Spółka zawarła w okresie sprawozdawczym transakcje o łącznej 
wartości przekraczającej 500 tys. EUR jest spółka zaleŜne ATM System. Na transakcje te składały się 
liczne usługi świadczone przez spółkę, których ceny oparte były o ceny rynkowe i mieściły się w 
zakresie typowych rodzajów usług oferowanych przez nie tzn.: usługi montaŜowe, realizacyjne, 
wynajmu sprzętu, dźwiękowe, oświetleniowe, informatyczne oraz transportowe. 
Ponadto do tej kategorii transakcji zalicza się nabycie od Macieja Grzywaczewskiego – Członka 
Zarządu, udziałów spółki Profilm Agencja Filmowa Sp. z. o.o., którego wartość 2.475 tys. zł 
przekroczyła powyŜszy limit. 

XVI. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego 
zaleŜną poręczeń kredytu lub poŜyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie 
jednemu podmiotowi lub jednostce zaleŜnej od tego podmiotu, jeŜeli łączna 
wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co 
najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta 

Nie udzielono. 

XVII. 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 moŜliwości realizacji zobowiązań przez 
emitenta 

Nie wystąpiły 



XVIII. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na 
osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego 
kwartału.  

• Zakończenie procesu emisji akcji serii D oraz pozyskanie środków na realizację planów 
inwestycyjnych. 

• Premierowa emisja oraz wyniki oglądalności nowego serialu w reŜyserii Agnieszki Holland pt. 
„Ekipa”. 

• Realizacja zdjęć do kolejnej, III serii odcinków serialu kryminalnego „Pitbull”. 
• Wyniki oglądalności od września br. kolejnych, nowych odcinków stałych programów 

produkowanych przez spółkę tj. „Pierwszej miłości”, „Świata według Kiepskich”, „I kto tu rządzi” 
oraz „Fali zbrodni”. 

• Realizacja wraz z Endemol Polska Sp. z o. o. czwartej edycji reality-show „Big Brother” oraz wyniki 
oglądalności uzyskiwane przez program. 

• Wykorzystanie efektów synergii pomiędzy dotychczasowymi podmiotami grupy a nowymi spółkami  
(Profilm i Studio A), w celu maksymalizacji dynamiki rozwoju całej grupy. 

• ZałoŜenie wspólnie  z Agora S.A. nowej spółki, która zajmować się będzie tworzeniem a następnie 
dystrybucją formatów wideo w Internecie.  

XIX. Zasady przyjęte do  przeliczenia PLN na EURO. 

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały przeliczone według średniego kursu 
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu. 
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pienięŜnych zostały 
przeliczone według średniego kursu danego okresu obliczeniowego, skalkulowanego jako średnia 
arytmetyczna kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień kaŜdego miesiąca w 
danym okresie. 
• Średni kurs w okresie  3,8486 
• Kurs na ostatni dzień okresu 3,7658 
• Kurs najniŜszy w okresie   3,7465 
• Kurs najwyŜszy w okresie  3,9385 
 



Komentarz do skróconego jednostkowego raportu kwartalnego 
za II kwartał 2007r. 

I. Zasady rachunkowości  

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). 
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego. 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w tysiącach polskich złotych (PLN). 

II. Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych, w tym o korektach 
z tytułu rezerw, rezerwy i aktywach z tyt. odroczonego podatku dochodowego 
oraz dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów. 

Utworzono : 
• rezerwy na przyszłe zobowiązania – 498 tys. 
• rezerwy na wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło – 1 282 tys. 
• rezerwę z tyt. odroczonego podatku dochodowego – 1 223 tys. 
• aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego – 389 tys. 
• szacunek przychodów na podstawie zawartych kontraktów proporcjonalnie do wysokości 

poniesionych kosztów – 11 016 tys. 
Rozwiązano: 
• rezerwy na przyszłe zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług - 618 tys. 
• rezerwy na wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło – 1 147 tys. 
• rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego – 1 179 tys. 
• aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego - 570 tys. 
• szacunek przychodów na podstawie zawartych kontraktów proporcjonalnie do wysokości 

poniesionych kosztów – 9 477 tys. 
 


