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Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za 
I kwartał 2008r. 

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 –  1 771 tys. 
• rezerwy na wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło – 1 002 tys. 
• rezerwę z tyt. odroczonego podatku dochodowego – 1 326 tys. 
• aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego – 882 tys. 
• szacunek przychodów na podstawie zawartych kontraktów proporcjonalnie do wysokości 

poniesionych kosztów –   11 213 tys. 
 
Rozwiązano: 
• rezerwy na przyszłe zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług – 3 118 tys. 
• rezerwy na wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło – 686 tys. 
• rezerwę z tyt. odroczonego podatku dochodowego –  1 002 tys. 
• aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego – 894 tys. 
• szacunek przychodów na podstawie zawartych kontraktów proporcjonalnie do wysokości 

poniesionych kosztów –  12 551 tys. 

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

1. Zawarcie dnia 1.01.2008r. pomiędzy Studiem A a Polskie Media S.A. (TV4) aneksu nr 2 do 
umowy z dnia 25.09.07r. na produkcję kolejnych 39 odcinków audycji telewizyjnej „Happy 
Hour”. 

2. Podjęcie w dniu 04.01.2008r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał: 
� przeprowadzenia zmiany wartości nominalnej jednej akcji z dotychczasowych 2 zł na 10 gr 

oraz odpowiednich zmian w statucie,  
� powołania na Członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Chmielewskiego – Dyrektora 

Centrum Korporacyjnego w Banku BGŻ S.A. we Wrocławiu. 
3. Zarejestrowanie przez sąd w dniu 24.01.2008r. podniesienia kapitału zakładowego   spółki 

zależnej Profilm Agencja Filmowa  Sp. z o.o., do kwoty 3 mln zł, co stanowi 3.000 udziałów, 
które w całości należą do ATM Grupa S.A. i dają 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. 

4. Wyróżnienie w plebiscycie Telekamery Tele Tygodnia 2008 sześciu produkcji Grupy ATM, 
którego uroczysta gala odbyła się 04.02.br. W kategorii najlepszy serial komediowy nominacje 
dostały: „I kto tu rządzi?”, „Świat według Kiepskich” oraz „Ranczo”, w kategorii najlepszy serial 
obyczajowy „Pierwsza miłość”, natomiast w kategorii najlepszy serial kryminalny i sensacyjny 
wśród nominowanych znalazły się „Fala zbrodni” i „Pitbull”.   

5. Zawarcie 05.02.2008r. pomiędzy ATM Grupa S.A. a Telewizją Polską S.A. umowy produkcyjnej 
na realizację 14 odcinków serialu kryminalnego „Pitbull”. Odcinki z nowej trzeciej serii 
emitowane są na antenie TVP2 od 9.03.2008r.  

6. Zarejestrowanie w dniu 12.02.2008r. spółki A2 Multimedia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w 
Krajowym Rejestrze Sądowym. Przedmiotem działalności nowej spółki jest m.in. produkcja i 
dystrybucja formatów wideo w postaci cyfrowej udostępnianych przez Internet. ATM Grupa S.A. 
jest właścicielem 4.000 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, co stanowi 50% udziałów 
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w kapitale zakładowym Spółki. Pozostałe 4.000 udziałów o wartości nominalnej 500 zł kazdy 
objęła Agora S.A. z siedzibą w Warszawie.  

7. Zawarcie 12.02.2008r. pomiędzy ATM Grupa S.A. oraz Telewizją Polsat S.A. aneksu do umowy z 
dn. 01.03.2007r. na realizację kolejnych 26 odcinków sitcomu „ I kto tu rządzi”.  

8. Podjęcie 29.02.2008r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej ATM Grupy S.A. uchwały o zmianie 
funkcji Macieja Grzywaczewskiego z członka zarządu na wiceprezesa zarządu spółki.  

9. Nominacja w lutym br. sitcomu „Halo Hans” produkowanego przez Studio A  
Sp. z o.o. do prestiżowej nagrody „Złotej Róży” w międzynarodowym festiwalu Rose d’Or. Jest 
to druga już nominacja dla Grupy Kapitałowej ATM po serialu „Pierwsza Miłość”. 

10. Emisja od 9 marca 2008r. na antenie Telewizji Polsat programu muzycznego produkowanego 
przez Profilm AF Sp. z o.o. „Przebojowe dzieci”. Realizacja nowego show z udziałem dzieci jest 
konsekwencją przyjętej strategii spółki Profilm zwiększenia oferty programowej skierowanej do 
najmłodszych widzów.  

11. Dokonanie w dniu 14.03.2008r. splitu akcji spółki ATM Grupa S.A. Zmiana wartości nominalnej 
jednej akcji z dotychczasowych 2 zł na 10 gr spowodowała 20-krotne zwiększenie liczby akcji z 
4.300.000 do 86.000.000, z czego akcji serii B, C i D będących w obrocie giełdowym z 
3.150.000 do 63.000.000 akcji. Kapitał zakładowy ATM Grupy nie uległ zmianie i wynosi 
8.600.000 zł. 

12. Zawarcie 28.03.2008r. pomiędzy ATM Grupa S.A. a Telewizją Polsat S.A. umowy produkcyjnej 
na realizację 15 odcinków nowego teleturnieju „Strzał w 10”. 

13. Uruchomienie w marcu 2008r. nowego serwisu internetowego Grupy ATM. Witryna adresowana 
jest do potencjalnych inwestorów, a także do fanów produkcji realizowanych przez spółki ATM 
oraz dziennikarzy. Prezentuje bieżące informacje korporacyjne o ATM Grupie oraz aktualności z 
życia spółki. 

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

 
Podstawowe wielkości służące ocenie rentowności Grupy przedstawiają tabele.   
 
Tabela 1. Wybrane dane finansowe za I kwartał 2008 i 2007. 

OPIS 

 
I kwartał 2008 
od 01.01.2008 do 

31.03.2008 
(tys. PLN) 

 

I kwartał 2007 
od 01.01.2007 do 

31.03.2007 
(tys. PLN) 

 
Przychody netto ze sprzedaży              23 436                30 854    

Zmiana -24%   

Zysk ze sprzedaży               7 467                10 546    

Zmiana -29%   

Marża 31,9% 34,2% 
Zysk z działalności 
operacyjnej 4 202                  8 379    

Zmiana -50%   

Marża 17,9% 27,2% 

EBITDA               6 167                11 115    

Zmiana -45%   

Marża 26,3% 36,0% 

Zysk netto               4 335                  6 801    

Zmiana -36%   

Marża 18,5% 22,0% 
 



 3

W I kwartale 2008r. Grupa Kapitałowa ATM odnotowała niższe przychody oraz zyski niż w 
analogicznym okresie roku ubiegłego. 

 
 Specyfiką naszej działalności jest duża nierównomierność w rozkładaniu się przychodów w 

podziale na poszczególne kwartały, ze względu na bardzo zróżnicowany sposób plasowania się 
realizowanych projektów w trakcie roku, zarówno pod względem ich wolumenu, wartości, momentu 
rozpoczęcia jak i ich zaawansowania. Ponadto, wyraźnie widoczną tendencją, którą można dostrzec po 
analizie danych historycznych jest koncentrowanie się większej, a nawet dużo większej części 
przychodów w drugiej połowie roku. Wynika to z faktu, iż najwięcej nowych, często 
wysokobudżetowych, atrakcyjnych produkcji telewizje zamawiają do ramówek programowych na 
sezon jesienny i zimowy, które tradycyjnie stanowią okresy największej rywalizacji pomiędzy stacjami. 

 
W drugą stronę powoduje to, co potwierdzają wyniki omawianego kwartału, że pierwsze dwa 

kwartały są okresami, które mają mniejszy udział w wynikach całorocznych. Wyjątkiem od tej reguły 
był rok ubiegły. Pierwszy kwartał 2007 roku, między innymi dzięki realizacji wysokobudżetowego 
serialu pt. „Ekipa”, z którego bardzo duża cześć przychodu przypadła na tamten okres był wyjątkowo 
udany. W efekcie porównanie, można powiedzieć, że tradycyjnie słabszego kwartału z incydentalnie 
dobrym pierwszym kwartałem zeszłego roku wykazuje tendencję spadkową. 
 

Wskaźniki rentowności sprzedaży w I kwartale 2008r. są niższe niż w analogicznym okresie 
roku ubiegłego, ale nadal utrzymują się na wysokim poziomie – rentowność ze sprzedaży wynosi 
31,9% a rentowność netto 18,5%.  

Coraz większy wpływ na wskaźniki rentowności Grupy kapitałowej mają pozyskane w zeszłym 
roku spółki zależne. Ich wskaźniki są wprawdzie dużo niższe niż ATM Grupy S.A., ale obserwujemy ich 
stały wzrost od dnia ich nabycia. I tak np. spółka Studio A, wykazująca stratę na dzień zakupu 
udziałów, osiągnęła na koniec ubiegłego roku rentowność w wysokości ponad 7%, natomiast ten 
kwartał zakończyła rentownością przeszło 10%.  

Kolejna nowa spółka grupy powołana do życia wspólnie z Agora S.A. w grudniu ubiegłego 
roku, obciążyła wynik skonsolidowany tego kwartału stratą w wysokości 223 tys. zł. Przedsięwzięcie to 
o charakterze inwestycji długoterminowej, ukierunkowanej na prowadzenie działalności na styku 
telewizji i Internetu niesie ze sobą ryzyko generowania jeszcze przez najbliższy okres wyników 
ujemnych. 

 
W tym miejscu należy zwrócić uwagę na bardzo wysokie jednostkowe wskaźniki rentowności 

spółki ATM Grupa S.A., które kształtują się na poziomie wyższym niż w roku poprzednim (marża ze 
sprzedaży w I kwartale 2008r. wyniosła 34,6%, a marża netto 22,2%, natomiast w I kwartale 2007 
marże te kształtowały się odpowiednio na poziomie 30,7% oraz 20,0%).  

 
Nowe spółki w Grupie Kapitałowej ATM początkowo obniżają jej rentowność, jednak w nieco 

dalszej perspektywie w ocenie zarządu istotnie przyczynią się do wzrostu skonsolidowanych 
przychodów oraz wysokości osiąganego zysku. Już teraz dzięki nowym spółkom Grupa Kapitałowa 
pozyskała nowe, zdolne ekipy produkcyjne oraz poszerzyła swoją ofertę o popularne i lubiane 
programy.   
 
 
Najważniejsze czynniki mające wpływ na przychody w I kwartale 2008 
 
Produkcjami, które w analizowanym okresie miały największy wpływ na uzyskane przychody są 
seriale: „Pierwsza Miłość”, „Ranczo” i „Doręczyciel” oraz teleturniej „Strzał w 10”. Prawie 2 mln zł 
przychodu przyniosła również produkcja sitcomu „Świat według Kiepskich”.  
 
„Pierwsza Miłość” produkowana jest przez ATM Grupa S.A. od 2004r. Serial emitowany na antenie 
Telewizji Polsat od poniedziałku do piątku posiada grono wiernych widzów, co potwierdzają dobre i 
stabilne wyniki oglądalności, osiągające nawet ponad 35% SHR w grupie wiekowej 16-49. „Pierwsza 
Miłość” uzyskała również nominację  do Telekamer 2008 w kategorii najlepszy serial obyczajowy.  
Telenowela wzbudza zainteresowanie także wśród zagranicznych nadawców telewizyjnych, czego 
efektem była sprzedaż kilkudziesięciu odcinków serialu na Ukrainę. „Pierwsza Miłość” produkowana 
jest od końca 2007r. w technologii HD, aby zapewnić widzom obraz najwyższej jakości. Przejście na 
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produkcję programów w HD związane jest z zakupem nowego sprzętu telewizyjnego, w tym: kamer, 
wozów transmisyjnych oraz urządzeń do obróbki wizyjnej. Grupa ATM dąży do stałego podnoszenia 
jakości obrazu telewizyjnego w swoich programach, toteż w najbliższym czasie Spółka zamierza 
przeznaczyć  na inwestycje w kolejny sprzęt HD około 20 mln zł.  
 
Serial „Ranczo” realizowany przez Studio A to produkcja przyciągająca przed telewizory nawet 7 mln 
widzów. Tak rewelacyjne wyniki zadecydowały o kontynuacji serialu i już jesienią widzowie będą mogli 
zobaczyć nowe odcinki z kolejnej, czwartej serii „Rancza”.  
 
Na przychody I kwartału 2008r. istotny wpływ miały także dwie nowe produkcje : teleturniej „Strzał w 
10” realizowany przez ATM Grupa S.A. oraz serial „Doręczyciel”, realizowany przez Studio A.  
 
Nowy teleturniej „Strzał w 10”, w którym główna wygrana wynosi aż 1.000.000,00 zł emitowany jest 
na antenie Telewizji Polsat od końca marca br. i realizowany jest na postawie znanej, amerykańskiej 
licencji „Power of 10”.  Atrakcyjność programu, która wyraża się dobrymi wskaźnikami oglądalności 
zadecydowała o zamówieniu dalszych odcinków przez emitenta. Zarząd ATM Grupa S.A. spodziewa 
się, że obecna tendencja na rynku telewizyjnym ta jest na tyle wyraźna, że oferta programowa Grupy 
ATM poszerzy się o kolejne nowe teleturnieje.  
 
„Doręczyciel” to z kolei nowy serial, którego emisja planowana jest na antenie TVP 1 od września. 
Pojawią się w nim znani polscy aktorzy z Arturem Barcisiem w roli głównej. Producent Studio A 
spodziewa się, że serial zyska sympatię widzów i będzie cieszył się wysoką oglądalnością. Z uwagi na 
zaawansowaną produkcję i zawartą umowę z nadawcą, znaczna część przychodów z tej produkcji 
przypada na I kwartał 2008r.  
 

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 dłużnych i kapitałowych 
papierów wartościowych 

Nie wystąpiły.  

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

W dniu 09.05.2008r. Rada Nadzorcza zarekomendowała wniosek zarządu na planowane na dzień 
30.05.2008r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, dotyczący wypłaty dywidendy w 
wysokości 0,14 zł na jedną akcję, co stanowić będzie ok. 50% skonsolidowanego zysku netto za rok 
2007. Łączna wartość dywidendy do podziału wyniesie 12.040.000,00 zł.  

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 

 
Nabycie 3 kwietnia 2008r. przez ATM Grupa S.A. 100% udziałów nowego podmiotu - spółki M.T. ART 
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. M.T. ART specjalizuje się w produkcji seriali i filmów fabularnych. 
Przejęcie nowej spółki sfinansowane zostało ze środków pozyskanych przez ATM Grupa S.A. podczas 
drugiej emisji akcji w 2007 roku i jest konsekwencją realizacji strategii związanej z konsolidacją rynku 
producenckiego. Przejęta spółka będzie kontynuowała działalność pod dotychczasową nazwą M.T. ART 
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Sp. z o.o. W lutym b.r. M.T. ART rozpoczęła realizację zdjęć do kolejnej serii znanego i obecnego na 
antenie od ponad 10 lat serialu obyczajowego „Złotopolscy”. Cena nabycia 100 udziałów o łącznej 
wartości nominalnej 50 tys. zł wynosi 3.564,0 tys. zł, z zastrzeżeniem, że cena ta zostanie 
skorygowana o różnicę pomiędzy wartością księgową spółki z dnia nabycia udziałów (powiększoną o 
kwotę wynikającą z końcowego rozliczenia umowy produkcyjnej z TVP S.A.) a wartością księgową z 
dnia 30 września 2007 r. Wartości księgowe zostaną określone na podstawie sprawozdań finansowych 
sporządzonych na wskazane dni i zbadane przez biegłego rewidenta. Inwestycja ta ma charakter 
długoterminowy. Zarząd ATM Grupa S.A. planuje zachowanie dotychczasowego profilu działalności 
spółki oraz wykorzystanie efektów synergii w ramach Grupy Kapitałowej ATM. 
 

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

 
W dniu 12.02.2008r. zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze Sądowym spółka A2 Multimedia 
Sp. z o.o., która powołana została 18.12.2007r. przez ATM Grupa S.A. i Agora S.A. Nowy podmiot 
zajmuje się przede wszystkim produkcją i dystrybucją formatów wideo udostępnianych przez Internet. 
Kapitał zakładowy spółki wynosi 4 mln zł, a każda z firm objęła w niej 50% udziałów. 
 
Lista spółek zależnych, 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) 

Studio A Sp. z o.o. Warszawa 75% Konsolidacja metodą 
pełną 

 
A2 Multimedia Sp. z o.o. 

Warszawa 50% Konsolidacja metodą 
praw własności 

 
Wpływ zmian w strukturze Grupy kapitałowej, w szczególności na wyniki oraz wskaźniki rentowności 
został opisany w pkt. IV.  

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

Zobowiązania warunkowe na koniec bieżącego okresu wynoszą 2.819 tys. zł i nie zmieniły się od 
końca zeszłego roku obrotowego.  
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XI. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości 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 zależne, 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 związku z decyzją akcjonariuszy ATM Grupy S.A. z dnia 4 stycznia 2008 roku dotyczącą 
przeprowadzenia splitu akcji, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. określił 14 marca 2008 
roku jako dzień podziału akcji spółki. Zmiana wartości nominalnej jednej akcji z dotychczasowych 2 zł 
na 10 gr spowodowała 20-krotne zwiększenie liczby akcji z 4.300.000 do 86.000.000, z czego akcji 
serii B, C i D będących w obrocie giełdowym z 3.150.000 do 63.000.000 akcji. Kapitał zakładowy ATM 
Grupy nie uległ zmianie i wynosi 8.600.000 zł. 
 
Na dzień sporządzenia sprawozdania, po uwzględnieniu przeprowadzonego 14 marca splitu akcji, 
akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% akcji byli: 

Akcjonariusz 
Liczba 
akcji 

Procent 
kapitału 

Liczba 
głosów 

Procent 
głosów 

Dorota Michalak-Kurzewska  i Tomasz Kurzewski 34.420.000 40,02% 57.420.000 52,68% 

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

EFG Bank S.A. z siedzibą w Zurychu posiada 8.749.980 
akcji stanowiących 10,17% kapitału oraz 8,03% głosów 

 

9.280.000 10,79% 9.280.000 8,51% 

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 6.262.920 7,28% 6.262.920 5,75% 

 
Nie są znane zarządowi spółki żadne umowy w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w 
proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. 
Dorota Michalak-Kurzewska oraz Tomasz Kurzewski są posiadaczami łącznie 23 000 tys. akcji serii A 
(przed dokonaniem splitu 1 150 tys. akcji), które są uprzywilejowane co do głosu w taki sposób, że 
jedna akcja daje prawo do dwóch głosów na WZA. 
 
 

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 
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Przed dokonaniem splitu akcji – przed 14 marca 2007r., 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 40,02% 2.871.000 52,68% 

 
 
Na dzień sporządzenia sprawozdania, po uwzględnieniu przeprowadzonego 14 marca splitu akcji, 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 34.420.000 40,02% 57.420.000 52,68% 

 
 

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

Nie toczą się żadne postępowania przed sądami, organami właściwymi dla postępowania 
arbitrażowego lub organami administracji publicznej w kwocie przekraczającej 10% kapitałów 
własnych emitenta. 
 

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

Podmiotami powiązanymi, z którymi Spółka zawarła w okresie od początku roku do końca okresu 
sprawozdawczego transakcje o łącznej wartości przekraczającej 500 tys. EUR są spółki zależne ATM 
System oraz ATM Investment. Na transakcje te składały się liczne usługi świadczone przez spółki, 
których ceny oparte były o ceny rynkowe i mieściły się w zakresie typowych rodzajów usług 
oferowanych przez nie, tzn. : 

� w przypadku ATM System Sp. z o.o. : usługi montażowe, realizacyjne, wynajmu sprzętu, 
dźwiękowe, oświetleniowe, informatyczne oraz transportowe,  

� w przypadku ATM Investment Sp. z o.o. : wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych, 
dzierżawa gruntów, wynajem kontenerów i agregatów. Ponadto w dniu 11.02.2008r. ATM 
Grupa S.A. udzieliła spółce ATM Investment pożyczkę w kwocie 1.500.000,00 zł.  

 

XVI. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego 
zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie 
jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli 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 
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informacje, które są istotne dla oceny możliwości 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.  

• Wykorzystanie efektów synergii pomiędzy dotychczasowymi podmiotami grupy a nowymi spółkami 
(Profilm, Studio A, A2 Multimedia, M.T. ART), w celu maksymalizacji dynamiki rozwoju całej grupy. 

• Przygotowania do realizacji nowego reality show – Fort Boyard, którego realizacja rozpocznie się 
latem, a odcinki emitowane będą na antenie TVP 2 jesienią bieżącego roku. Bardzo dobre wyniki 
oglądalności produkcji w innych krajach pozwala przypuszczać, że polska edycja powtórzy sukces 
pierwowzoru.  

• Inwestycje w nowoczesne technologie, przede wszystkim w sprzęt HD – umożliwiający realizację 
programów w nowej, lepszej jakości obrazu. 

• Inwestycje w nieruchomości – budowa nowych studiów telewizyjnych. W II kwartale 2008r. 
planowane jest zakończenie inwestycji na Bielanach Wrocławskich i oddanie do użytkowania 
zarówno kompleksu biurowego jak i studia telewizyjnego, które będzie jednym z największych 
studiów w Europie. Poszerzy to znacznie możliwości produkcyjne spółek Grupy ATM i umożliwi 
realizację większej liczby programów.  

 

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 pieniężnych zostały 
przeliczone według średniego kursu danego okresu obliczeniowego, skalkulowanego jako średnia 
arytmetyczna kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w 
danym okresie. 
 
• Średni kurs w okresie  3,5574 
• Kurs na ostatni dzień okresu 3,5258 
• Kurs najniższy w okresie   3,5204 
• Kurs najwyższy w okresie  3,6577 
 

XX. Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności  

Grupa  ATM realizuje przychody głównie ze sprzedaży produkcji filmowo-telewizyjnej. Ze względu na 
rodzaj prowadzonej działalności nie wyodrębnia się podziału na segmenty geograficzne. Nie dokonuje 
się również  podziału na segmenty branżowe, ponieważ udział pozostałej działalności w przychodach 
jest nieistotny.   
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Komentarz do skróconego jednostkowego raportu kwartalnego 
za I kwartał 2008r. 

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 – 1 079 tys. 
• rezerwy na wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło – 954 tys. 
• rezerwę z tyt. odroczonego podatku dochodowego – 1 027 tys. 
• aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego – 418 tys. 
• szacunek przychodów na podstawie zawartych kontraktów proporcjonalnie do wysokości 

poniesionych kosztów –10 410 tys. 
 
Rozwiązano: 
• rezerwy na przyszłe zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług – 1 465 tys. 
• rezerwy na wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło – 635 tys. 
• rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego – 649 tys. 
• aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego -  447 tys. 
• szacunek przychodów na podstawie zawartych kontraktów proporcjonalnie do wysokości 

poniesionych kosztów – 12 194 tys. 
 


