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INFORMACJE OGÓLNE 
  
I. Dane jednostki: 
 

Nazwa:    ATM GRUPA S.A. 

Forma prawna:   Spółka akcyjna 

Siedziba:   Bielany Wrocławskie, ul. Bł ękitna 3, 55-040 Kobierzyce 

Podstawowy przedmiot działalności:   

 
- produkcja filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 

- pozostała działalność komercyjna 

Organ prowadzący rejestr:  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Numer statystyczny REGON:   930492316 
 
 
II. Czas trwania Jednostki:  
 

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. 
 
III. Okresy prezentowane 
 

Jednostkowe sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 

2008 roku. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku dla bilansu 

oraz za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku dla rachunku zysków i strat, rachunku 

przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym. 
 
IV. Skład organów Jednostki według stanu na dzie ń 31.12.2008 r.: 
 

Zarząd: 
 

Tomasz Kurzewski - Prezes Zarządu 

Dorota Michalak-Kurzewska - Wiceprezes Zarządu 

Maciej Grzywaczewski - Wiceprezes Zarządu 

Grażyna Gołębiowska - Członek Zarządu 

Paweł Tobiasz - Członek Zarządu 
 

Zmiany w składzie Zarz ądu Spółki: 

W roku obrotowym nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu. 
 

Rada Nadzorcza: 
 

Marcin Michalak - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Wiesława Kurzewska - Członek Rady Nadzorczej 

Barbara Pietkiewicz - Członek Rady Nadzorczej 

Marcin Chmielewski - Członek Rady Nadzorczej 

Piotr Stępniak - Członek Rady Nadzorczej 
 

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki: 
 
W roku obrotowym  nastąpiły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej: 

• pan  Michał Kowalczewski złożył rezygnację z członkowstwa z dniem 30 maja , 
• powołano nowych członów rady Nadzorczej: pana Marcina Chmielewskiego od 4 stycznia  i pana 

Piotra Stępniaka od 30 maja. 
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V. Biegli rewidenci: 

 
PKF Consult Sp. z o. o. 
ul. Elbląska 15/17 
01 -747 Warszawa 
 

VI. Prawnicy: 

- Połączone Kancelarie Prawne Paskart, Janicki, Biełło, ul.Kampinoska 26, 53-133 Wrocław, 

- Kancelaria Radcy Prawnego Alicja Pietraszkiewicz, ul. Zabrodzka 1I/4, 52-336 Wrocław, 

- Białobrzeski Jacek Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Dworkowa 3, 00-784 Warszawa. 

  

VII. Banki: 
 

Nazwa banku siedziba Nr konta podstawowego 

Bank Millennium S.A. Ul. S.Żaryna 2A, 02-593 Warszawa 62 1160 2202 0000 0000 6011 0491 

DZ Bank Polska S.A. Plac Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa 38 1740 0006 0000 3000 0017 9277 

Dresdner Bank AG S.A. Plac Trzech Krzyży 18, 00-499 Warszawa 17 2310 0000 0410 0268 0000 0000 

Pekao S.A. Ul..Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa 51 1240 6814 1111 0000 4936 1948 

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Ul.Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa 67 2030 0045 1160 0000 0442 9590 

   
 
 

VIII. Notowania na rynku regulowanym: 
 
 

1. Informacje ogólne:  

 Giełda: 
Giełda Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. 
ul. Książęca 4 
00-498 Warszawa 

 Symbol na GPW: ATG 

 Sektor na GPW: media 

2. System depozytowo – rozliczeniowy: 

 
Krajowy Depozyt Papierów Warto ściowych S.A. (KDPW) 
ul. Książęca 4 
00-498 Warszawa 
 

3. Kontakty z inwestorami: 

 
ATM GRUPA S.A., ul. Błękitna 3, Bielany Wrocławskie, 55-040 
Kobierzyce 
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IX. Znaczący Akcjonariusze: 
 

Według stanu na dzień 31.12.2008 r. akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy byli: 
 

Akcjonariusze Liczba akcji Warto ść akcji 
Udział w 
kapitale 

zakładowym% 
Liczba głosów 

Udział w 
ogólnej liczbie 
głosów na WZA 

(%) 

Dorota Michalak- Kurzewska, 
Tomasz Kurzewski 34.420 3.442 40,02 % 57.420 52,68 % 

Zygmunt Solorz- Żak wraz z 
podmiotami zależnymi, w tym część 
na rachunek powiernika EFG Bank 
S.A. Z siedzibą w Zurychu posiada 
8.749,98 tys. akcji, które stanowią 
10,17 % kapitału oraz 8,03 % 
głosów 

9.280 928 10,79 % 9.280 8,51 % 

ING Towarzystwo Funduszy 
inwestycyjnych S.A. 10.914 1.091 12,69 % 10.914 10,01 % 

Pozostali 31.386 3.139 36,50 % 31.386 28,80 % 

Razem 86.000 8.600 100,00 % 109.000 100,00 % 

 
 
X. Spółki zale żne: 
 
 

� ATM-INVESTMENT Sp. z o.o., ul. Błękitna 3 Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce 
� ATM SYSTEM Sp. z o.o., ul. Błękitna 3 Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce 
� PROFILM Agencja Filmowa Sp. z o.o., Aleja Niepodległości 809 A, 81-810 Sopot, 
� Studio A Sp.  z o.o., ul. Biały Kamień 5, 02-593 Warszawa, 
� MT Art. Sp. z o.o., ul. Biały Kamień 7, 02-593 Warszawa. 

Ponadto Profilm Agencja Filmowa Sp. z o.o. jest właścicielem 100 % udziałów Agencji Usług 
Telewizyjnych AUT Sp. z o.o. 
 

 
XI. Spółki stowarzyszone i współzale żne 
 

� A2 Multimedia Sp. z o.o. , ul Biały Kamień 3, 00-593 Warszawa. 
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XII. Oświadczenie Zarz ądu 
 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki 

oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze sprawozdanie finansowe i dane porównywalne 

sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają 

w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkowa i finansowa Spółki oraz jej wynik finansowy. 

 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy zastosowaniu zasad rachunkowości, 

zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone 

przez Unię Europejska oraz w zakresie wymaganym przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 

października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 

papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744). Sprawozdanie to obejmuje okres od 1 stycznia do 31 

grudnia 2008 roku i okres porównywalny od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku. 

 

Zarząd oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania 

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

rewidenci, dokonujący tego badania, spełniali warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii z 

badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Zgodnie z przyjętymi przez Zarząd zasadami 

ładu korporacyjnego, biegły rewident został wybrany przez Radę Nadzorcza uchwała nr 1 z dnia 18 lipca 

2008 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza dokonała powyższego wyboru, mając 

na uwadze zagwarantowanie pełnej niezależności i obiektywizmu samego wyboru, jak i realizacji zadań 

przez biegłego rewidenta. 
 
 
XIII. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 
 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 23 kwietnia   

2009 roku. 
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ATM GRUPA  S.A. 
 
Rachunek zysków i strat  
 

 NOTA 2008 2007 

Przychody ze sprzeda ży 1,2 72.636 96.803 

Przychody ze sprzedaży produktów    

Przychody ze sprzedaży usług  72.464 96.736 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów  172 67 

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2,3 50.348 66.285 

Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług  50.179 66.218 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów  169 67 

Zysk  (strata) brutto na sprzeda ży  22.288 30.518 

Pozostałe przychody operacyjne 4 811 434 

Koszty sprzedaży 1,2,3   

Koszty ogólnego zarządu  1,2,3 10.895 9.221 

Pozostałe koszty operacyjne 4 719 726 

Zysk (strata) na działalno ści operacyjnej  11.485 21.005 

Przychody finansowe 5 7.167 2.994 

Koszty finansowe 5 546 181 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  18.106 23.818 

Podatek dochodowy 6 3.615 4.262 

Zysk (strata) netto z działalno ści kontynuowanej  14.491 19.556 

Zysk (strata) z działalno ści zaniechanej 7   

Zysk (strata) netto   14.491 19.556 

    

Zysk (strata) netto na jedn ą akcję (w zł) 8 0,17 0,25 

Podstawowy za okres obrotowy  0,17 0,25 

Rozwodniony za okres obrotowy  0,17 0,25 

Zysk (strata) netto  na jedn ą akcję z działalno ści 
kontynuowanej (w zł)  0,17 0,25 

Podstawowy za okres obrotowy  0,17 0,25 

Rozwodniony za okres obrotowy  0,17 0,25 

Zysk (strata) netto na jedn ą akcj ę z działalno ści zaniechanej (w 
zł)  - - 

 
Bielany Wrocławskie, dnia  23 kwietnia 2009 r. 
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Bilans  
 

AKTYWA  NOTA 31.12.2008 31.12.2007 

Aktywa trwałe  148.697 78.581 

Rzeczowe aktywa trwałe 10 76.456 34.358 

Wartości niematerialne  11 2.328 2.234 

Nieruchomości inwestycyjne 12 - - 

Inwestycje w jednostkach podporządkowanych 13 67.165 38.121 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 14 - - 

Pozostałe aktywa finansowe 15,22 300 1.200 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 6 399 629 

Pozostałe aktywa trwałe 16 2.049 2.039 

Aktywa obrotowe  156.322 161.271 

Zapasy 17 2.621 2.834 

Należności handlowe 18,19 31.272 41.226 

Pozostałe należności  19 40.583 1.446 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 20 - - 

Aktywa finansowe wycenione w wartości godziwej przez wynik 
finansowy 21 - - 

Pozostałe aktywa finansowe 21,22,33 31.575 55.089 

Rozliczenia międzyokresowe 23 204 458 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 24 50.067 60.218 

Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 7 - - 

AKTYWA RAZEM  305.019 239.852 

 
Bielany Wrocławskie, dnia 23 kwietnia 2009 r. 
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PASYWA NOTA 31.12.2008 31.12.2007 

Kapitał własny   228.535 226.084 

Kapitał podstawowy 25 8.600 8.600 

Kapitały zapasowy  26 178.343 178.343 

Akcje własne 27 - - 

Pozostałe kapitały 28 26.826 19.585 

Niepodzielony wynik finansowy 29 275 - 

Wynik finansowy bieżącego okresu  14.491 19.556 

Zobowi ązanie długoterminowe  31.838 1.188 

Kredyty i pożyczki 30 - - 

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego  6 965 1.180 

Zobowiązania długoterminowe inne  31,33 - 8 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 34 30.873 - 

Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 35 - - 

Pozostałe rezerwy 36 - - 

Zobowi ązania krótkoterminowe  44.646 12.580 

Kredyty i pożyczki 30 - - 

Zobowiązania finansowe 21,33 7 177 

Zobowiązania handlowe  32 7.577 7.349 

Pozostałe zobowiązania 32 36.545 2.700 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 34 - - 

Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 35 - - 

Pozostałe rezerwy 36 517 2.354 

Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami klasyfikowanymi 
jako przeznaczone do sprzedaży 7 - - 

PASYWA RAZEM   305.019 239.852 

 
Bielany Wrocławskie, dnia  23 kwietnia 2009 r. 
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Zestawienie zmian w kapitale własnym  

 Kapitał 
podstawowy Kapitały zapasowy  Akcje własne Pozostałe kapitały Niepodzielony 

wynik finansowy 
Wynik finansowy 
bieżącego okresu 

Kapitał 
własny ogółem 

Dwanaście miesi ęcy zako ńczonych 31.12.2008 r. 

Kapitał własny na dzie ń 1 stycznia 2008 r.  8.600  178.343 - 19.585 - 19.556 226.084 

Korekty z tytułu błędów podstawowych - - - -275 275 - - 

Kapitał własny po korektach 8.600  178.343  19.310 275 19.556 226.084 

Zysk/ strata z tytułu wyceny aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaży 

      - 

Zysk/ strata z tytułu wyceny zabezpieczeń 
przepływów pieniężnych 

      - 

Podatek odroczony       - 

Zysk / strata za rok obrotowy      14.491 14.491 

Emisja akcji       - 

Koszt emisji akcji       - 

Płatności w formie akcji własnych       - 

Wypłata dywidendy      -12.040 -.12.040 

Wpłata na pozostałe kapitały    7.516  -7.516 - 

Kapitał własny na dzie ń 31 grudnia 2008 r.  8.600  178.343  26.826 275 14.491 228.535 

Dwanaście miesi ęcy zako ńczonych 31.12.2007  r. 

Kapitał własny na dzie ń 1 stycznia 2007 r.  7.200  42.407 - 7.342 - 16.275 73.224 

Zysk/ strata z tytułu wyceny aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaży 

      - 

Zysk/ strata z tytułu wyceny zabezpieczeń 
przepływów pieniężnych 

      - 

Podatek odroczony       - 

Zysk / strata za rok obrotowy      19.556 19.556 

Emisja akcji 1.400 138.838     140.238 

Koszt emisji akcji  -2.902     -2.902 

Płatności w formie akcji własnych       - 

Wypłata dywidendy      -4.032 -4.032 

Wpłata na pozostałe kapitały    12.243  -12.243 - 

Kapitał własny na dzie ń 31 grudnia 2007 r.  8.600  178.343 - 19.585 - 19.556 226.084 

 
Bielany Wrocławskie, dnia 23 kwietnia 2009 r.



SPRAWOZDANIE FINANSOWE ATM GRUPA. S.A.  ZA OKRES 01.01. – 31.12.2008 R. 
(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)  
 
 
 
 

 

Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 10

 
 
Rachunek przepływów pieni ężnych  
 

  2008 2007 

DZIAŁALNO ŚĆ OPERACYJNA 

 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 18.106 23.818 
 Korekty razem 36.729 -8.631 
Amortyzacja  2.316 3.409 
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -1.426 -884 
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -82 -53 
Zmiana stanu rezerw -1.837 1.875 
Zmiana stanu zapasów 213 2.779 
Zmiana stanu należności -28.553 -10.155 
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 35.072 -5.325 
Zmiana stanu pozostałych aktywów 31.026 -277 
Gotówka z działalno ści operacyjnej 54.835 15.187 
Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony -5.816 -4.181 

A. Przepływy pieni ężne netto z działalno ści operacyjnej 49.019 11.006 

DZIAŁALNO ŚĆ INWESTYCYJNA 

 Wpływy 71.155 10.728 
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 858 1.958 

Zbycie aktywów finansowych 50.000 - 
Inne wpływy inwestycyjne 19.397 7.870 
Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 900 900 
 Wydatki 118.202 110.633 
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 28.981 30.963 
Wydatki na aktywa finansowe 39.515 69.550 
Udzielone pożyczki długoterminowe 14.000 - 
Inne wydatki inwestycyjne 35.706 10.120 

B. Przepływy pieni ężne netto z działalno ści inwestycyjnej  -47.047  -99.905 

DZIAŁALNO ŚĆ FINANSOWA 

Wpływy 100 137.336 
Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych 
oraz dopłat do kapitału - 137.336 

Inne wpływy finansowe 100 - 
 Wydatki 12.223 4.420 
Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli 12.040 4.032 
Odsetki 178 362 
Inne wydatki finansowe 5 26 

C. Przepływy pieni ężne netto z działalno ści finansowej -12.123 132.916 

D. Przepływy pieni ężne netto razem (A+B+C) -10.151 44.017 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieni ężnych, w tym: -10.151 44.017 

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - - 

F. Środki pieni ężne na pocz ątek okresu 60.218 16.201 

G. Środki pieni ężne na koniec okresu (F+D) 50.067 60.218 

- środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 13.000 - 
 

 
 
Bielany Wrocławskie, dnia 23 kwietnia 2009 r. 
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INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 
 
I. Zgodno ść z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ści Finansowej. 
 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz MSSF zatwierdzonymi przez UE. Na dzień zatwierdzenia 

niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania 

standardów MSSF oraz prowadzoną przez Spółkę działalność, w zakresie stosowanych przez Spółkę 

zasad rachunkowości nie ma różnicy między standardami MSSF, które weszły w życie, a standardami 

MSSF zatwierdzonymi przez UE. 

MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów 

Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej 

(„KIMSF”).  

Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki winno być czytane łącznie ze skonsolidowanym 

sprawozdaniem finansowym zatwierdzonym do publikacji przez Zarząd i opublikowanym tego samego 

dnia co jednostkowe sprawozdanie finansowe, celem uzyskania pełnej informacji o sytuacji majątkowej i 

finansowej grupy na dzień 31 grudnia 2008 roku oraz wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 31 

grudnia 2008 roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 

zatwierdzonymi przez Unię Europejską.  
 

 
II. Założenie kontynuacji działalno ści gospodarczej i porównywalno ść sprawozda ń finansowych 
 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej 

przez Spółkę w okresie 12 miesięcy po ostatnim dniu bilansowym, czyli 31.12.2008 roku. Zarząd Spółki nie 

stwierdza na dzień podpisania sprawozdania istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na 

zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na 

skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej 

działalności. 

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a 

powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego. Jednocześnie w niniejszym 

sprawozdaniu finansowym nie występują istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych. 
 
 
III. Opis przyj ętych zasad (polityki) rachunkowo ści, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz 

przychodów i kosztów 
 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego. 

Niniejsze sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych („PLN”), a wszystkie wartości, o ile nie 

wskazano inaczej, podane są w tysiącach PLN. 
 
Prezentacja sprawozda ń z uwzgl ędnieniem segmentów działalno ści 
 

Spółka  realizuje przychody głównie ze sprzedaży produkcji filmowo-telewizyjnej. Nie dokonuje się 

podziału na segmenty branżowe, ponieważ udział pozostałej działalności w przychodach jest nieistotny. 

Podziału na segmenty geograficzne przedstawiono w nocie nr 2  
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Przychody i koszty działalno ści operacyjnej 
 

Przychody ujmowane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że spółka uzyska korzyści 

ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny 

sposób. Następujące kryteria obowiązują przy ustalaniu przychodów i kosztów: 

Sprzeda ż towarów  

Przychody i koszty z tytułu sprzedaży towarów ujmowane są w momencie dostarczenia towarów i 

przekazania prawa własności. 

Świadczenie usług  

Przychody i koszty z tytułu świadczenia usług, objętych umową, których wynik można oszacować w sposób 

wiarygodny, uznaje się wg stopnia zaawansowania realizacji transakcji na dzień bilansowy. Stopień 

zaawansowania mierzony jest jako udział kosztów bezpośrednich transakcji, poniesionych na dany dzień do 

całości szacowanych kosztów transakcji. 

Jeżeli Spółka nie jest w stanie wiarygodnie oszacować wyniku transakcji , to ujmuje przychody do wysokości 

poniesionych kosztów, które spodziewa się odzyskać. 

Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, iż łączne koszty transakcji przekroczą łączne przychody, przewidywana 

strata ujmowana jest jako koszt okresu. 

 
Pozostałe przychody, koszty, zyski i straty 

 

Przychody z tytułu odsetek, tantiem i dywidend  

Przychody powstające w wyniku użytkowania przez inne podmioty aktywów jednostki, przynoszące odsetki, 

tantiemy i dywidendy ujmuje się następująco: 

- odsetki ujmuje się sukcesywnie w miarę upływu czasu,  

- tantiemy ujmuje się w dacie wpływu środków pieniężnych od organizacji zajmujących się ochroną praw 

autorskich, 

-  dywidendy ujmuje się w momencie ustalenia praw udziałowców do ich otrzymania. 
 
Pozostałe koszty  
 

Rozpoznawane są w okresie, którego dotyczą. 
 

Dotacje pa ństwowe 
 

Dotacje państwowe ujmowane są w sprawozdaniu finansowym, kiedy zachodzi wystarczająca pewność, iż 

jednostka spełnia warunki związane z dotacjami oraz, że dotacje będą otrzymane. Dotacje są ujmowane w 

sprawozdaniu finansowym w sposób zapewniający współmierność z odnośnymi kosztami, które dotacje 

mają w zamierzeniu kompensować.  

Dotacje państwowe do aktywów prezentowane są w bilansie jako przychody przyszłych okresów, które w 

sposób racjonalny i systematyczny ujmowane są jako przychody na przestrzeni użytkowania składnika 

aktywów . 

 
Podatki 
Obciążenia podatkowe zawierają bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych i 

zmianę stanu rezerw lub aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Bieżące zobowiązania 

podatkowe zostały ustalone na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych i ustalonego 

dochodu do opodatkowania. 
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Podatek odroczony 
 

Spółka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w związku z 

przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich 

wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości. 

 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w 

przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które 

spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej 

możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności. 

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego  tworzy się w wysokości kwoty podatku 

dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic 

przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w 

przyszłości. 

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem 

(funduszem) własnym, odnosi się również na kapitał (fundusz) własny. 

Odroczony podatek dochodowy jest obliczany na podstawie stawek podatkowych, które według 

przewidywań kierownictwa będą obowiązywały w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub 

rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe prawnie lub faktycznie obowiązujące na 

dzień bilansowy. 
 

 
Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe stanowiące budynki, maszyny i urządzenia wykorzystywane w procesie produkcji i 

świadczeniu usług lub w celach administracyjnych, wycenione zostały na dzień bilansowy według ceny 

nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszone o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.  

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej lub degresywnej, według przewidywanego okresu 

użytkowania dla poszczególnej grupy rodzajowej. Metoda degresywna może mieć zastosowanie dla nowych 

i własnych maszyn i urządzeń, zaliczonych do grupy od 4-6 i 8 KŚT.  

Zastosowane stawki umorzeniowe dla poszczególnych grup rodzajowych składników majątku trwałego są 

następujące: 

• Budynki i budowle      2,5  - 10 % 

• Maszyny, urządzenia      5,7  - 50% 

• Środki transportu      6,4  - 50 %  

• Pozostałe środki trwałe        10,0  - 50% 
 

Środki trwałe umarzane są od momentu przyjęcia środka trwałego do eksploatacji. Grunty nie podlegają 
umorzeniu. 

Nakłady na składniki rzeczowego majątku trwałego, które poprawiają użyteczność danego składnika 

aktywów (ulepszenie) podlegają aktywowaniu. 

Nakłady ponoszone w celu utrzymania lub przywrócenia przyszłych korzyści ekonomicznych (remonty, 

naprawy) ujmowane są jako koszt w momencie ich poniesienia. 

Aktywa trwałe będące przedmiotem leasingu finansowego zostały wykazane w bilansie na równi z 

pozostałymi składnikami majątku trwałego i podlegają umorzeniu według takich samych zasad.           
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Wartość początkowa aktywów trwałych będących przedmiotem leasingu finansowego oraz 

korespondujących z nimi zobowiązań zostały ustalone w kwocie równej zdyskontowanej wartości przyszłych 

opłat leasingowych. Poniesione opłaty leasingowe w okresie sprawozdawczym zostały odniesione na 

zobowiązania z tytułu leasingu finansowego w wielkości równej ratom kapitałowym, nadwyżka będąca 

kosztami finansowymi obciążyła w całości koszty finansowe okresu. 

Warto ści niematerialne  
 

Warto ści niematerialne nabyte  od jednostki gospodarczej w ramach oddzielnej transakcji są aktywowane 

według ceny nabycia.  

Spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową. Podstawą ustalenia wysokości odpisów 

amortyzacyjnych jest szacowany okres użytkowania Okres amortyzacji podlega weryfikacji na koniec 

każdego okresu obrotowego, przy czym nie może przekraczać 10 lat. 

Warto ści niematerialne wytworzone  we własnym zakresie – są to koszty prac rozwojowych, polegające na 

wytworzeniu filmów fabularnych lub innych produkcji telewizyjnych, co do których spółka nie planuje 

przeniesienia całości praw autorskich na telewizję lub innego odbiorcę. 

Wartość początkowa tych praw ustalana jest według procentowego udziału w całości poniesionych kosztów. 

Udział procentowy kalkulowany jest na podstawie spodziewanych przychodów z tytułu eksploatacji praw 

pozostałych w spółce, do całości szacowanych przychodów. 

Wartości te są amortyzowane w oparciu o indywidualne stawki, wynikające z  przewidywanego okresu 

przynoszenia korzyści ekonomicznych, począwszy od miesiąca , w którym zakończono daną produkcję. 

 
Utrata warto ści aktywów niefinansowych 

W przypadku wystąpienia przesłanek wskazujących na możliwość utraty wartości posiadanych składników 

rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych, przeprowadzany jest test na utratę wartości a 

ustalone kwoty odpisów aktualizujących obniżają wartość bilansową aktywu, którego dotyczą i odnoszone są 

w rachunek zysków i strat.  

Odpisy aktualizujące wartość aktywów podlegających uprzedniemu przeszacowaniu, korygują kapitał z 

aktualizacji wyceny do wysokości kwot ujętych w kapitale, a poniżej ceny nabycia odnoszone są w rachunek 

zysków i strat.  

Wysokość odpisów aktualizujących ustala się jako nadwyżkę wartości bilansowej tych składników nad ich 

wartością odzyskiwalną. Wartość odzyskiwalna odpowiada wyższej z następujących wartości: ceny 

sprzedaży netto lub wartości użytkowej. Przy ustalaniu wartości użytkowej, szacowane przyszłe przepływy 

pieniężne są dyskontowane do wartości bieżącej przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto 

odzwierciedlającej aktualne ceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz ryzyka związanego z danym 

składnikiem aktywów. 

 Dla składników aktywów, które samodzielnie nie generują przepływów pieniężnych, wartość odzyskiwalna 

szacowana jest w odniesieniu do ośrodków wypracowujących środki pieniężne. Kwoty ujętych odpisów 

aktualizujących ulegają odwróceniu w przypadku ustąpienia przyczyn uzasadniających ich utworzenie. 

Skutki odwrócenia odpisów aktualizujących odnoszone są w rachunek zysków i strat za wyjątkiem kwot, 

uprzednio obniżających kapitał z aktualizacji wyceny, które korygują ten kapitał do wysokości dokonanych 

jego obniżeń.  
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Nieruchomo ści inwestycyjne 
 

Za nieruchomości inwestycyjne uznaje się nieruchomości, które utrzymywane są w celu osiągnięcia 

dochodów z dzierżawy lub przyrostu ich wartości. Nieruchomości inwestycyjne wyceniane są  według ceny 

nabycia (kosztu wytworzenia). 
 
 

Leasing 
 

Umowy leasingu finansowego, które przenoszą na ATM GRUPA S.A. zasadniczo całe ryzyko i wszystkie 

pożytki wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, są aktywowane na dzień rozpoczęcia leasingu według 

niższej z następujących dwóch wartości: wartości godziwej środka stanowiącego przedmiot leasingu lub 

wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe są rozdzielane pomiędzy koszty 

finansowe i spłatę rat kapitałowych przy uwzględnieniu stałej stopy procentowej w odniesieniu do 

zobowiązania. Koszty finansowe są ujmowane bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Używane na 

podstawie umów leasingu finansowego środki trwałe podlegają amortyzacji według zasad używanych do 

własnych składników majątku. Jeżeli brak jest wiarygodnej pewności, że po zakończeniu umowy leasingu 

spółka otrzyma prawo własności, aktywa są amortyzowane w okresie krótszym spośród okresu leasingu i 

okresu ekonomicznej użyteczności. 

Umowy leasingowe, zgodnie z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki 

wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, klasyfikowane są jako umowy leasingu operacyjnego. Opłaty 

leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego odpisywane są w koszty rachunku zysków i strat metodą liniową 

przez okres trwania leasingu. 
 
 

Inwestycje w jednostkach podporz ądkowanych 
 

Na dzień nabycia aktywa i pasywa  nabywanej spółki zależnej wyceniane są według ich wartości. Nadwyżka 

ceny nabycia nad wartością godziwą nabytych aktywów netto stanowi wartość firmy. Nadwyżka przejętych 

wartości aktywów netto wyrażonych w wartościach godziwych, ujmowana jest w rachunku zysków i strat roku 

obrachunkowego, w którym miało miejsce nabycie. 

Sprzedane w roku obrachunkowym spółki zależne podlegają konsolidacji od początku roku obrachunkowego 

do dnia sprzedaży.  

Wszelkie operacje finansowe pomiędzy jednostkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej podlegają 

wyłączeniu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Eliminacji podlegają także wszelkie zyski i straty 

dotyczące operacji gospodarczej będącej w toku na dzień sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego.  
 
 

Aktywa i zobowi ązania finansowe 
 
 

Aktywa i zobowiązania finansowe ujmowane są w bilansie spółki w momencie, gdy spółka staje się stroną 
wiążącej umowy. 

 
Zapasy 

 

Zapasy materiałów oraz zakupionych towarów są wycenione na dzień bilansowy według  ceny zakupu lub 

kosztu wytworzenia, nie wyższej od możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto.  

Jako metodę rozchodu zapasów jednostka przyjęła metodę FIFO- pierwsze weszło, pierwsze wyszło. 

Jeżeli cena zakupu lub techniczny koszt wytworzenia zapasów jest wyższy niż przewidywana cena 

sprzedaży, jednostka dokonuje odpisów aktualizacyjnych, które korygują koszt własny sprzedaży. Cena 
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sprzedaży netto jest to możliwa do uzyskania cena sprzedaży pomniejszona o koszty doprowadzenia 

zapasów do sprzedaży. 

Produkty w toku wyceniane są w koszcie wytworzenia. Produkty w toku zaliczane są do aktywów, przez 

okres nie dłuższy niż 5 lat, jeżeli prawdopodobne jest w przyszłości pokrycie tych kosztów uzyskanymi 

przychodami. Nie odpisane po upływie tego okresu koszty wytworzenia zwiększają koszty operacyjne. 

 
Należności handlowe i pozostałe 

 

Należności z tytułu dostaw i usług, których termin zapadalności wynosi zazwyczaj 14 dni, są ujmowane 

według kwot pierwotnie zafakturowanych, z uwzględnieniem odpisów na nieściągalne należności. Odpisy 

aktualizujące nieściągalne należności oszacowywane są wtedy, jeżeli ściągnięcie pełnej kwoty należności 

przestaje być prawdopodobne. Kwoty utworzonych odpisów aktualizujących wartość należności odnoszone 

są w pozostałe koszty operacyjne. 

Oprócz należności zafakturowanych , w pozycji tej ujmowane są należności szacowane, dotyczące 

wykonania umów na produkcje filmowo-telewizyjne o okresie realizacji dłuższym niż 14 dni. 

 
Rozliczenia mi ędzyokresowe 

 
Obejmują poniesione w danym okresie nakłady, które będą rozliczane w koszty w przyszłych okresach. 

 
 

Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty 
 

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych obejmują środki pieniężne w banku i kasie oraz lokaty 

krótkoterminowe o okresie zapadalności nie przekraczającym trzech miesięcy 
 
 

Aktywa przeznaczone do sprzeda ży i działalno ść zaniechana  
 

Aktywa trwałe dostępne do sprzedaży i działalność zaniechana stanowią zakwalifikowane do tej kategorii 

aktywa lub ich grupy i ujmowane są w sprawozdaniu finansowym w kwocie niższej od ich wartości 

bilansowej lub wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży. 

Warunkiem zaliczenia aktywów do tej grupy stanowi aktywne poszukiwanie nabywcy przez kierownictwo 

jednostki oraz wysokie prawdopodobieństwo zbycia tych aktywów w ciągu jednego roku od daty ich 

zakwalifikowania a także dostępność tych aktywów do natychmiastowej sprzedaży. 

 
Kapitał zakładowy 

 
Kapitał zakładowy wyceniany jest w wartości nominalnej wyemitowanych akcji. 

 
 

Rezerwy 

Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na ATM GRUPA S.A. ciąży obowiązek (prawny lub zwyczajowy) 

wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje 

konieczność wypływu środków oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.  
 
 

Świadczenia pracownicze 

Spółka nie prowadzi odrębnego programu świadczeń pracowniczych poza obowiązkowymi.  Ze względu na 

niski poziom zatrudnienia osób  na podstawie umowy o pracę oraz młody wiek, nie tworzy rezerwy na 

odprawy emerytalno –rentowe, uznając ją za nieistotną. 
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Zobowi ązania handlowe i pozostałe 

 
Zobowiązania handlowe i pozostałe ujmowane są w kwocie wymaganej zapłaty. 
 

 
Koszty finansowania zewn ętrznego 

 

Koszty finansowania zewnętrznego bezpośrednio związanego z nabyciem lub wytworzeniem składników 

majątku wymagających dłuższego okresu czasu, aby mogły być zdatne do użytkowania lub odsprzedaży, są 

doliczane do kosztów wytworzenia takich środków trwałych, aż do momentu oddania ich do użytkowania. 

Wszelkie pozostałe koszty finansowania zewnętrznego są odnoszone bezpośrednio w rachunek zysków i 

strat w okresie, w którym zostały poniesione 
 
 

Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji  
 

a) Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji 

 

Pozycje zawarte w sprawozdaniu finansowym wycenia się w walucie podstawowego środowiska 

gospodarczego, w którym Spółka prowadzi działalność („waluta funkcjonalna”). Sprawozdanie finansowe 

prezentowane jest w złotych polskich (PLN), który jest walutą funkcjonalną i walutą prezentacji Spółki. 
 

b) Transakcje i salda 
 

Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na walutę funkcjonalną według kursu 

obowiązującego w dniu transakcji. Zyski i straty kursowe z rozliczenia tych transakcji oraz wyceny 

bilansowej aktywów i zobowiązań pieniężnych wyrażonych w walutach obcych ujmuje się w rachunku 

zysków i strat, o ile nie odracza się ich w kapitale własnym, gdy kwalifikują się do uznania za 

zabezpieczenie przepływów pieniężnych i zabezpieczenie udziałów w aktywach netto. 
 
 

IV. Istotne warto ści oparte na profesjonalnym os ądzie i szacunkach 
 
a) Profesjonalny os ąd 
 

W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości wobec zagadnień podanych poniżej, największe 

znaczenie, oprócz szacunków księgowych, miał profesjonalny osąd kierownictwa. 

 

Klasyfikacja umów leasingowych 

Spółka dokonuje profesjonalnego osądu głównie przy klasyfikacji umów leasingu jako operacyjnego lub 

finansowego w oparciu o ocenę , w jakim zakresie ryzyko i pożytki z tytułu posiadania przedmiotu leasingu 

przypadają w udziale leasingodawcy, a w jakim leasingobiorcy. Ocena ta opiera się na treści ekonomicznej 

każdej transakcji. Wszystkie umowy leasingu, w których stroną jest spółka,  zakończą się do końca marca 

2009 r.  
 
b) Niepewno ść szacunków  
 

Poniżej omówiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności 

występujące na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości 

bilansowych aktywów i zobowiązań w następnym roku finansowym.  
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Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego 

Spółka rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na założeniu, że w przyszłości 

zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych 

wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się nieuzasadnione. 

 

Ujmowanie przychodów 

Przychody i koszty z tytułu świadczenia usług, objętych umową, których wynik można oszacować w 

sposób wiarygodny, uznaje się wg stopnia zaawansowania realizacji transakcji na dzień bilansowy. 

Stopień zaawansowania mierzony jest jako udział kosztów bezpośrednich transakcji, poniesionych na 

dany dzień do całości szacowanych kosztów transakcji. Ryzyko błędnego ustalenia wysokości przychodów 

związane jest z ewentualnym przekroczeniem kosztów planowanych dla danej transakcji. 

 

Stawki amortyzacyjne 

Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej 

użyteczności składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych. Spółka corocznie 

dokonuje weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej użyteczności na podstawie bieżących szacunków. 

 
 

V. Zmiany zasad (polityki) rachunkowo ści  
Poniżej zostały przedstawione opublikowane nowe standardy i interpretacje KIMSF właściwe dla okresów 

sprawozdawczych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2008 r. i po tej dacie oraz przedstawiono 

ocenę Zarządu dotyczącą wpływu nowych standardów i interpretacji na sytuację finansową Spółki. 

 

a) Zmiana do MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujawnienia i wycena” i MSSF 7 „„Instrumenty 
finansowe: ujawnienie informacji” 

 

Zmiany do MSR 39 i MSSF 7 zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów 

Rachunkowości 13 października 2008 r. i obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 

1 lipca 2008 r. lub po tej dacie.  

Zmiany związane są z działaniami RMSR w związku z kryzysem kredytowym. Zmiany zezwalają 

jednostkom dokonywać reklasyfikacji aktywów finansowych pomiędzy poszczególnymi kategoriami, gdy 

spełnione są określone w standardzie warunki.  
 

 

 

b) MSSF 8 „Segmenty operacyjne” 
 

Standard MSSF 8 został wydany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 30 

listopada 2006 r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2009 r. lub 

po tej dacie. MSSF 8 zastępuje MSR 14 „Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności”. Standard 

ten określa nowe wymagania wobec ujawnień informacji dotyczących segmentów działalności, a także 

informacji dotyczących produktów i usług, obszarów geograficznych, w których prowadzona jest 

działalność oraz głównych klientów. MSSF 8 wymaga „podejścia zarządczego” do sprawozdawczości o 

wynikach finansowych segmentów działalności. Spółka zastosuje MSSF 8 od 1 stycznia 2009 r. 
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VI. Standardy oczekuj ące na zatwierdzenie Komisji Europejskiej 
 

� MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych (zmieniony w wrześniu 2007) – mający zastosowanie dla 

okresów rocznych rozpoczynających się po 1 stycznia 2009 roku - do dnia zatwierdzenia niniejszego 

sprawozdania finansowego nie zatwierdzony przez UE, 

� MSR 23  „Koszty finansowania zewnętrznego” - data wejścia w życie 1 styczeń 2009 roku; 

� MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe” - data wejścia w życie 1 styczeń 

2009 roku; 

� MSSF 2 „Płatności w formie akcji” - data wejścia w życie 1 styczeń 2009 roku; 

� MSR 32 „Instrumenty finansowe: Prezentacja” i MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” - data 

wejścia w życie 1 styczeń 2009 roku; 

� Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” i MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe 

sprawozdania finansowe” - data wejścia w życie 1 styczeń 2009 roku; 

� Zmiany do MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” – „Kryteria uznania za pozycję 

zabezpieczaną” - data wejścia w życie 1 lipca 2009 roku. 

� IFRIC 13 – „Programy lojalnościowe” - data wejścia w życie 1 lipiec 2008 roku; 

� IFRIC 15 „Umowy w zakresie sektora nieruchomości” - data wejścia w życie 1 styczeń 2009 roku; 

� IFRIC 16 „Rachunkowość zabezpieczeń inwestycji netto w jednostkę zagraniczną” -  data wejścia w 

życie 1 października 2008 roku; 

 

Wszystkie wyżej wymienione standardy i interpretacje oczekują na zatwierdzenie przez Unię Europejską. 

Spółka dokonała oceny skutków zastosowania tych interpretacji i zmian standardów i zidentyfikowała, że 

zmiany w zakresie MSSF 8 i MSR 23 mogą mieć wpływ na prezentację sprawozdania finansowego w 

momencie zastosowania. Począwszy od 1 stycznia 2009 roku po zatwierdzeniu MSSF 8 i MSR 23 przez 

Unię Europejską, Spółka rozpocznie raportowanie uwzględniające proponowane zmiany. Według wstępnej 

oceny zastosowanie IFRIC 12, 13 oraz 14 nie będzie mieć istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe. 
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DODATKOWE NOTY I OBJA ŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 
Nota 1. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 
 

Zgodnie z MSR 18 przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług, po pomniejszeniu o 

podatek od towarów i usług, rabaty i upusty są rozpoznawane w momencie, gdy znaczące ryzyko i 

korzyści wynikające z ich własności zostały przeniesione na kupującego. 
 

Przychody ze sprzeda ży i przychody ogółem Spółki prezentuj ą się następuj ąco: 

 
 2008 2007 

Sprzedaż towarów i materiałów 172 67 

Sprzedaż usług 72.464 96.736 

SUMA przychodów ze sprzeda ży 72.636 96.803 

Pozostałe przychody operacyjne 811 434 

Przychody finansowe 7.167 2.994 

SUMA przychodów ogółem 80.614 100.231 

Przychody z działalności zaniechanej nie wystąpiły. 
 

Nota 1a. Przychody szacowane 

Podstawą do obliczenia szacowanych przychodów ze sprzedaży są szczegółowe budżety poszczególnych 

produkcji, sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Spółki 
 

Podstawowe dane dotyczące szacowanych przychodów  2008  2007 

Koszty poniesione  19.278  22.121 

Koszty planowane  49.728  34.215 

Wskaźnik zaawansowania ( w %)  38,8  64,7 

Przychody zafakturowane  15.317  14.418 

Przychody szacunkowe  9.820  16.249 

Przychody do rozpoznania w następnych okresach sprawozdawczych  29.852  18.912 

     
Nota 2. SEGMENTY DZIAŁALNO ŚCI – BRANŻOWE I GEOGRAFICZNE 
 

Spółka uzyskuje przychody głównie z tytułu produkcji filmowo- telewizyjnej. Nie dokonuje się podziału na 

segmenty branżowe, ponieważ udział pozostałej działalności w przychodach jest nieistotny. 

Segmenty geograficzne  

Spółka działa przede wszystkim na terenie Polski. Przychody, nakłady i aktywa dotyczące segmentów poza 

terenem Polski wynoszą mniej niż 1 % odpowiednich wartości. 

 
Przychody ze sprzeda ży - szczegółowa struktura geograficzna 

 
2008 2007 

w PLN w % w PLN w % 

Kraj 72 361 99,62% 95 368 98,52% 

Eksport, w tym: 275 0,38% 1 435 1,48% 

Unia Europejska  4 0,01% 1 253 1,50% 

Kraje byłego ZSRR 46 0,06% 145 0,15% 

USA 15 0,02% 24 0,02% 

Azja 210 0,29% -  0,00% 

Pozostałe -  0,00% 13 0,01% 

Razem 72 636 100,00% 96 803 100,00% 
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Nota 3. KOSZTY DZIAŁALNO ŚCI OPERACYJNEJ  

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 2008 2007 

Amortyzacja 2.316 3.409 

Zużycie materiałów i energii 1.800 1.144 

Usługi obce 41.972 52.839 

Podatki i opłaty 206 182 

Wynagrodzenia 13.229 16.744 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 169 223 

Pozostałe koszty rodzajowe 1.840 1.870 

Suma kosztów wg rodzaju 61.532 76.411 

Zmiana stanu produktów -458 -972 

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -10.895 -9.221 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 50.179 66.218 
 
 

 
KOSZTY AMORTYZACJI I ODPISÓW AKTUALIZUJ ĄCYCH 

UJĘTE W RZIS 
 

2008 2007 

Pozycje uj ęte w koszcie własnym sprzeda ży: 1.272 2.816 

 Amortyzacja środków trwałych 963 581 

 Amortyzacja wartości niematerialnych  309 2.235 

 Pozycje uj ęte w kosztach ogólnego zarz ądu: 1.044 593 

 Amortyzacja środków trwałych 983 524 

 Amortyzacja wartości niematerialnych  61 69 

 

KOSZTY ZATRUDNIENIA 2008 2007 

Koszty wynagrodzeń 13.229 16.744 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   169 223 

Suma kosztów świadcze ń pracowniczych, w tym: 13.398 16.967 

 Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży 10.582 14.269 

 Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu 2.816 2.698 

 

Nota 4. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE 
 

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 2008 2007 

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 82 53 

Dotacje rządowe 127 - 

Rozwiązanie rezerw 22 24 

Uzyskane odszkodowania 55 44 

Pozostałe 525 313 

RAZEM 811 434 

 
 

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 2008 2007 

Darowizny 101 405 

Odpisy aktualizujące aktywa 119 86 

Pozostałe 499 235 

RAZEM 719 726 
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UTWORZENIE ODPISÓW AKTUALIZUJ ĄCYCH WARTOŚĆ 2008 2007 

Należności 1 50 

Zapasy 118 36 

Wartość firmy - - 

Rzeczowe aktywa trwałe - - 

RAZEM 119 86 

 
Nota 5. PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE 
 

PRZYCHODY FINANSOWE 2008 2007 

Przychody z tytułu odsetek 5.891 2.994 

Dywidendy otrzymane 1.195 - 

Nadwyżka dodatnich różnic kursowych 81 - 

RAZEM 7.167 2.994 

 

KOSZTY FINANSOWE 2008 2007 

Koszty z tytułu odsetek 530 81 

Nadwyżka ujemnych różnic kursowych - 79 

Pozostałe 16 21 

RAZEM 546 181 

 

Nota 6. PODATEK DOCHODOWY I ODROCZONY PODATEK DOCHO DOWY 
 

Główne składniki obciążenia podatkowego za lata zakończone 31 grudnia 2008 i 2007  roku przedstawiają 

się następująco: 
 

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RZIS 2008 2007 

Bieżący podatek dochodowy 3.600 3.809 

Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego 3.600 3.809 

Podatek odroczony 15 453 

Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych 15 453 

Obci ążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat 3 .615 4.262 

 

Wykazany w rachunku zysków i strat podatek odroczony stanowi różnicę między stanem rezerw i aktywów z 

tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresów sprawozdawczych. 
 

BIEŻĄCY PODATEK DOCHODOWY 2008 2007 

Zysk przed opodatkowaniem 18.106 23.818 

Przychody wyłączone z opodatkowania 12.417 17.270 

Koszty lat ubiegłych zmniejszające podstawę opodatkowania 12.658 15.030 

Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów 12.335 13.592 

Przychody lat ubiegłych zwiększające podstawę do opodatkowania 13.655 15.459 

Dochód do opodatkowania 19.021 20.569 

Odliczenia od dochodu - darowizna, strata 73 524 

Podstawa opodatkowania 18.948 20.045 

Podatek dochodowy przy zastosowaniu stawki 19% 3.600 3.809 

Efektywna stawka podatku ( udział podatku dochodowego w 
zysku przed opodatkowaniem) 19,9% 16,0 % 
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Część bieżąca podatku dochodowego ustalona została według stawki równej 19% dla podstawy 

opodatkowania podatkiem dochodowym. 

Podatek dotyczący zagranicznych jurysdykcji podatkowych nie występuje. 
 
 

AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO 31.12.2008 31.12.2007 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego na pocz ątek okresu: 629 494 

Zwiększenia w ci ągu okresu, w tym: 1.441 1.792 

Rezerwa na niewykorzystane urlopy 16 11 

Odsetki naliczone 100 - 

Pozostałe rezerwy 546 636 

Różnice pomiędzy amortyzacja podatkową i bilansową  12 8 

Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne płatne w następnych 
okresach 

698 941 

Wygrane płatne w następnych okresach 47 189 

Odpisy aktualizujące zapasy 22 7 

Zmniejszenia w ci ągu okresu, w tym: 1.671 1.657 

Rezerwa na niewykorzystane urlopy 15 8 

Pozostałe rezerwy 901 293 

Różnice pomiędzy amortyzacja podatkową i bilansową 3 12 

Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne płatne w następnych 
okresach 752 1.008 

Wygrane płatne w następnych okresach - 336 

Aktywa brutto z tytułu podatku odroczonego na konie c 
okresu: 399 629 

 
 
 

REZERWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO 31.12.2008 31.12.2007 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego na pocz ątek okresu: 1.180 592 

Zwiększenia w ci ągu okresu, w tym: 2.602 4.709 

Przyspieszona amortyzacja podatkowa 76 548 

Odsetki naliczone 865 243 

Szacowana marża 1.661 3.918 

Zmniejszenia w ci ągu okresu, w tym: 2.817 4.121 

Przyspieszona amortyzacja podatkowa 87 138 

Odsetki naliczone 808 64 

Szacowana marża 1.922 3.919 

Rezerwa brutto z tytułu podatku odroczonego na koni ec 
okresu: 965 1.180 

 
Aktywa/Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego  

  2008 2007 

Aktywo z tytułu podatku odroczonego 399 629 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego – działalność 
kontynuowana 

965 1.180 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego – działalność zaniechana   

Aktywa/Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego -566 -551 

 
Nota 7. DZIAŁALNO ŚĆ ZANIECHANA 
Pozycja nie występuje 
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Nota 8. ZYSK PRZYPADAJ ĄCY NA JEDNA AKCJ Ę 
 

Zysk podstawowy przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres 

przypadającego na zwykłych akcjonariuszy spółki przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji 

zwykłych występujących w ciągu okresu. 

Zysk rozwodniony przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres 

przypadającego na zwykłych akcjonariuszy (po potrąceniu odsetek od umarzalnych akcji uprzywilejowanych 

zamiennych na akcje zwykłe) przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących 

w ciągu okresu (skorygowaną o wpływ opcji rozwadniających oraz rozwadniających umarzalnych akcji 

uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe). 
 
Działalno ść kontynuowana i zaniechana 
 
 
Wyliczenie zysku na jedn ą akcję zostało oparte na nast ępujących informacjach: 

  2008 2007 

Zysk netto z działalności kontynuowanej 14.491 19.556 

Strata na działalności zaniechanej   

Zysk wykazany dla potrzeb wyliczenia warto ści 
podstawowego zysku przypadaj ącego na jedn ą akcję 

14.491 19.556 

Efekt rozwodnienia: - - 

 - odsetki od umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych 
na akcje zwykłe 

  

 - odsetki od obligacji zamiennych na akcje   

Zysk wykazany dla potrzeb wyliczenia warto ści 
rozwodnionego zysku przypadaj ącego na jedn ą akcję  14.491 19.556 

 
 
 
Liczba wyemitowanych akcji 

  2008 2007 

Średnia wa żona liczba akcji wykazana dla potrzeb 
wyliczenia warto ści podstawowego zysku  na jedn ą akcję w 
szt. 

86.000 77.220 

Efekt rozwodnienia liczby akcji zwykłych - - 

 - opcje na akcje   

 - obligacje zamienne na akcje   

Średnia wa żona liczba akcji zwykłych wykazana dla potrzeb 
wyliczenia warto ści rozwodnionego zysku na jedn ą akcję w 
szt. 

86.000 77.220 

 

W okresie między dniem bilansowym a dniem sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie 
wystąpiły żadne inne transakcje dotyczące akcji zwykłych lub potencjalnych akcji zwykłych. 
 

 

Nota 9. DYWIDENDY WYPŁACONE I ZAPROPONOWANE DO WYPŁ ATY 
 

Rok obrotowy zako ńczony: 
Dywidenda z akcji zwykłych Zaliczka na dywidend ę 

Data wypłaty Wielko ść Warto ść na 1 
akcje Data wypłaty Wielko ść 

31.12.2008 1.07.2009  10.320  0,12      

31.12.2007 1.07.2008  12.040  0,14      
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Nota 10. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 
 
Struktura własno ściowa 
 
STRUKTURA WŁASNO ŚCIOWA - warto ść netto 31.12.2008 31.12.2007 

Własne 76.423  33.950  

Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, 
w tym umowy leasingu 33  408  

Razem 76.456 34.358 

 
Rzeczowe aktywa trwałe, do których tytuł prawny pod lega ograniczeniom oraz stanowi ące zabezpieczenie 
zobowi ązań- pozycja nie występuje 
 
 
 

 
Kwoty zobowi ązań umownych do nabycia w przyszło ści rzeczowych aktywów trwałych 
 

Tytuł zobowi ązania  2008 2007 

Zakup wozu transmisyjnego HD 8.293 - 

Zakup helikoptera 8.950 3.959 

Suma 17.243 3.959 
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Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) – za okres 01 .01.2008-31.12.2008 r. 

Wyszczególnienie Grunty Budynki i   budowle 
Maszyny 

i urządzenia 
Środki 

transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Razem 

Warto ść bilansowa brutto na dzie ń 01.01.2008 roku 504 3.356 225 2.657 4.413 11.155 

Zwiększenia, z tytułu: 9.029 35.513 478 5.435 192 50.647 
nabycia środków trwałych   67 5.435 187 5.689 
wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych       
połączenia jednostek gospodarczych       
zawartych umów leasingu       
Przeszacowania       
Aportu       
Inne 9.029 35.513 411  5 44.958 
Zmniejszenia, z tytułu:    180 18 198 
Zbycia    180  180 
Likwidacji     18 18 
z tytułu sprzedaży spółki zależnej        
Przeszacowania       
z tytułu wniesienia aportu       
Inne       

Warto ść bilansowa brutto na dzie ń 31.12.2008 roku 9.533  38.869 703 7.912 4.587 61.604 

        
Umorzenie na dzie ń 01.01.2008  130 32 1.208 1.796 3.166 
Zwiększenia, z tytułu:  380 40 819 707 1.946 
amortyzacji  380 40 819 707 1.946 
przeszacowania       
inne       
Zmniejszenia, z tytułu:    147 18 165 
likwidacji     18 18 
Sprzedaży    147  147 
przeszacowania       
Inne       
Umorzenie na dzie ń 31.12.2008  510 72 1.880 2.485 4.947 
        
Odpisy aktualizuj ące na 01.01.2008       
Zwiększenia, z tytułu:       
utraty wartości       
inne       
Zmniejszenia, z tytułu:       
Odwrócenie odpisów aktualizujących       
likwidacji lub sprzedaży       
inne       
Odpisy aktualizuj ące na 31.12.2008       
        
Różnice kursowe netto z przeliczenia sprawozdania  
finansowego na walutę prezentacji       
Warto ść bilansowa netto na dzie ń 31.12.2008 roku 9.533  38.359 631 6.032 2.102 56.657 



SPRAWOZDANIE FINANSOWE ATM GRUPA  S.A. ZA OKRES 01.01. – 31.12.2008 R. 
(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)  
 
 
 
 
 
 
 

Załączone noty stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 27

Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) – za okres 01 .01.2007-31.12.2007 r. 

Wyszczególnienie Grunty Budynki i   budowle Maszyny 
i urządzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Razem 

Warto ść bilansowa brutto na dzie ń 01.01.2007 roku 289 213 117 2.747 2.482 5.848 

Zwiększenia, z tytułu: 215 3.143 197 334 1.932 5.821 
nabycia środków trwałych   105 334 1.760 2.199 
wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych       

połączenia jednostek gospodarczych       
zawartych umów leasingu       
Przeszacowania       
Aportu       
Inne 215 3.143 92  172 3.622 
Zmniejszenia, z tytułu:   89 424 1 514 
zbycia   83 424  507 
likwidacji     1 1 
z tytułu sprzedaży spółki zależnej        
przeszacowania       
z tytułu wniesienia aportu       
inne   6   6 

Warto ść bilansowa brutto na dzie ń 31.12.2007 roku 504 3.356 225 2.657 4.413 11.155 

        
Umorzenie na dzie ń 01.01.2007  85 19 1.001 1.233 2.338 
Zwiększenia, z tytułu:  45 17 478 564 1.104 
amortyzacji  45 17 478 564 1.104 
przeszacowania       
inne       
Zmniejszenia, z tytułu:   4 271 1 276 
likwidacji     1 1 
sprzedaży    271  271 
Przeszacowania       
inne   4   4 
Umorzenie na dzie ń 31.12.2007  130 32 1.208 1.796 3.166 
        
Odpisy aktualizuj ące na 01.01.2007       
Zwiększenia, z tytułu:       
utraty wartości       
inne       
Zmniejszenia, z tytułu:       
Odwrócenie odpisów aktualizujących       
likwidacji lub sprzedaży       
inne       
Odpisy aktualizuj ące na 31.12.2007       
        
Różnice kursowe netto z przeliczenia sprawozdania  
finansowego na walutę prezentacji       

Warto ść bilansowa netto na dzie ń 31.12.2007 roku 504 3.226 193 1.449 2.617 7.989 
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Środki trwałe w budowie 

 

 

Wartość zaliczek przekazanych na zakup środków trwałych wynosiła odpowiednio: 15.779 tys. zł na 31.12.2008 roku i  1.820 tys. zł na 31.12.2007 roku. 

  
Warto ść i powierzchnia gruntów u żytkowanych wieczy ście (nie dotyczy Spółek zagranicznych)  

Adres nieruchomo ści Nr ksi ęgi wieczystej lub zbiorów 
dokumentów Nr działki Powierzchnia działki 

[m 2] na 31.12.2008 Wartość na  31.12.2008 Powierzchnia działki 
[m 2] na 31.12.2007 Wartość na  31.12.2007 

Warszawa, ul Biały Kamień 3 Wa2M/00434200/4 9/1,9/2 110 69 110 69 

Warszawa, ul Biały Kamień 5 WA2M/00411058/6 9/1,9/2 232 146 232 146 
 

Warszawa, ul Biały Kamień 3/garaż Wa2M/00444246/1  40 28   

Warszawa, ul Biały Kamień 5 bis WA2M/00411058/6  122 77   

Warszawa, ul Biały Kamień 7 WA2M/00326329/4, 
WA2M/00443220/6 

8/1,8/2 278 16 
 

  

OGÓŁEM 782 336 342 215 

Leasingowane środki trwałe 
 

Środki trwałe 
31.12.2008 31.12.2007 

Wartość brutto Umorzenie Wartość netto Wartość brutto Umorzenie Wartość netto 

Nieruchomości       

Maszyny i urządzenia       

Środki transportu 74 41 33 894 486 408 

Pozostałe środki trwałe       

Razem 74 41 33 894 486 408 

Stan na  01.01.2008  Poniesione nakłady w 
roku obrotowym  

 Rozliczenie nakładów  
 Stan na  

31.12.2008  
Grunty,  Budynki, lokale i 

obiekty in żynierii l ądowej i 
wodnej  

 Urządzenia 
techniczne i maszyny  

 Środki 
transportu   Inne środki trwałe  

24.549 24.428 44.541 411  5 4.020 

Stan na  01.01.2007  Poniesione nakłady w 
roku obrotowym  

 Rozliczenie nakładów  
 Stan na  

31.12.2007  
 Grunty, Budynki, lokale i 

obiekty in żynierii l ądowej i 
wodnej  

 Urządzenia 
techniczne i maszyny  

 Środki 
transportu   Inne środki trwałe  

1.724 26.441 3.359 91  166 24.549 
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Odpisy aktualizuj ące z tytułu utraty warto ści : 

Na dzień bilansowy nie wystąpiły okoliczności w wyniku których spółka powinna utworzyć odpisy aktualizujące środki trwałe. 

Nota 11. WARTOŚCI NIEMATERIALNE 
 

Zmiany warto ści niematerialnych  (wg grup rodzajowych) – za okre s 1.01.2008-31.12.2008 r. 

Wyszczególnienie Koszty prac 
rozwojowych Znaki towarowe Patenty i 

licencje 
Oprogramowanie 

komputerowe Wartość firmy  Inne Ogółem 

Wartość bilansowa brutto na dzie ń 01.01.2008 roku 4.284  1.184 315   5.783 
Zwiększenia, z tytułu:    445 19   464 
Nabycia    19   19 
Przeszacowania        
Zawartych umów leasingu        
Inne   445    445 
Zmniejszenia, z tytułu:     5   5 
Zbycia        
Likwidacji    5   5 
Przeszacowania        
Wartość bilansowa brutto na dzie ń 31.12.2008 roku 4.284  1.629 329   6.242 
         
Umorzenie na dzie ń 01.01.2008 2.235  1.184 130   3.549 
Zwiększenia, z tytułu:  309   61   370 
Amortyzacji 309   61   370 
Przeszacowania        
Inne        
Zmniejszenia, z tytułu:     5   5 
Likwidacji    5   5 
Sprzedaży        
Przeszacowania        
Inne        
Umorzenie na dzie ń 31.12.2008 2.544  1.184 186   3.914 
         
Odpisy aktualizuj ące na 01.01.2008        
Zwiększenia, z tytułu:         
Utraty wartości        
Inne        
Zmniejszenia, z tytułu:         
Odwrócenie odpisów aktualizujących        
Likwidacji lub sprzedaży        
Odpisy aktualiz ujące na 31.12.2008        
         
Różnice kursowe netto z przeliczenia sprawozdania  
finansowego na walutę prezentacji        
Wartość bilansowa netto na dzie ń 31.12.2008 roku  1.740  445 143   2.328 
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Zmiany warto ści niematerialnych  (wg grup rodzajowych) – za okre s 1.01.2007 - 31.12.2007 r. 

Wyszczególnienie Koszty prac 
rozwojowych Znaki towarowe Patenty i 

licencje 
Oprogramowanie 

komputerowe Wartość firmy  Inne Ogółem 

Wartość bilansowa brutto na dzie ń 01.01.2007 roku   1.184 305   1.489 
Zwiększenia, z t ytułu:  4.284   40   4.324 
Nabycia    40   40 
Przeszacowania        
Zawartych umów leasingu        
Inne  4.284¹      4.284 
Zmniejszenia, z tytułu:     30   30 
Zbycia        
Likwidacji    30   30 
Przeszacowania        
Inne        
Wartość bilansowa brutto na dzie ń 31.12.2007 roku 4.284  1.184 315   5.783 
         
Umorzenie na dzie ń 01.01.2007   1.184 77   1.261 
Zwiększenia, z tytułu:  2.235   69   2.304 
Amortyzacji 2.235   69   2.304 
Przeszacowania        
Inne        
Zmniejsze nia, z tytułu:     16   16 
Likwidacji    16   16 
Sprzedaży        
Przeszacowania        
Inne        
Umorzenie na dzie ń 31.12.2007 2.235  1.184 130   3.549 
         
Odpisy aktualizuj ące na 01.01.2007        
Zwiększenia, z tytułu:         
Utraty wartości        
Inne        
Zmniejszenia, z tytułu:         
Odwrócenie odpisów aktualizujących        
Likwidacji lub sprzedaży        
Inne        
Odpisy aktualizuj ące na 31.12.2007        
         
Różnice kursowe netto z przeliczenia sprawozdania  
finansowego na walutę prezentacji        
Wartość bilansowa netto na dzie ń 31.12.2007 roku 2.049  0 185   2.234 

1 Wytworzone we własnym zakresie- filmy fabularne, do których spółka pozostawiła sobie część praw autorskich. 
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Odpisy aktualizuj ące z tytułu utraty warto ści : 

Na dzień bilansowy nie występują okoliczności w wyniku których spółka powinna utworzyć odpisy 

aktualizujące wartości niematerialne. 
 
Struktura własno ści 

Wyszczególnienie 31.12.2008 31.12.2007 

Własne 2.328  2.234  

Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, 
w tym umowy leasingu     

Razem 2.328 2.234 
 

 
Warto ści niematerialne, do których tytuł prawny podlega o graniczeniom oraz stanowi ące zabezpieczenie 
zobowi ązań- pozycja nie występuje 
 
 

 
Kwoty zobowi ązań umownych do nabycia w przyszło ści warto ści niematerialnych i prawnych- pozycja nie 
występuje 
 

 
Nota 12. NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE- pozycja nie wyst ępuje 
 
Nota 13. INWESTYCJE W JEDNOSTKACH PODPORZ ĄDKOWANYCH 
 

Inwestycje w jednostkach podporz ądkowanych wycenianych wg ceny nabycia  

Udziały  w jednostkach podporz ądkowanych  31.12.2008 31.12.2007 

jednostek zależnych 65.165 36.121 

jednostek współzależnych 2.000 2.000 

jednostek stowarzyszonych - - 

 
Zmiana stanu inwestycji w jednostkach zale żnych 

Wyszczególnienie 2008 2007 

Stan na pocz ątek okresu 36.121 18.096 

Zwiększenia w okresie sprawozdawczym, z tytułu: 29.044 18.025 

- połączenia jednostek gospodarczych   

- reklasyfikacja   

- inne zwiększenia (nabycie) 29.044 18.025 

Zmniejszenia w okresie sprawozdawczym, z tytułu:   

- sprzedaż jednostki zależnej    

- reklasyfikacja    

- inne zmniejszenia    

Stan na koniec okresu 65.165 36.121 
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Zmiana stanu inwestycji w jednostkach współzale żnych i stowarzyszonych 

Wyszczególnienie 2008 2007 

Stan na pocz ątek okresu 2.000  

Zwiększenia w okresie sprawozdawczym, z tytułu:  2.000 

- połączenia jednostek gospodarczych   

- reklasyfikacja   

- inne zwiększenia (nabycie)  2.000 

Zmniejszenia w okresie sprawozdawczym, z tytułu:   

- sprzedaż jednostki stowarzyszonej    

- reklasyfikacja    

- inne zmniejszenia    

Stan na koniec okresu 2.000 2.000 
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Inwestycje w jednostkach zale żnych na dzie ń 31.12.2008 r. 
 

Nazwa spółki, forma prawna, miejscowo ść, w której 
mieści si ę siedziba zarz ądu 

Wartość udziałów wg 
ceny nabycia  

Korekty 
aktualizuj ące 

warto ść 

Wartość 
bilansowa 
udziałów 

Procent 
posiadanych 

udziałów 

Procent 
posiadanych 

głosów 
Metoda konsolidacji 

ATM- INVESTMENT Sp. z o.o., Bielany 
Wrocławskie 

30.000  30.000 100 % 100 % pełna 

ATM System Sp. z o.o., Bielany Wrocławskie 20.096  20.096 100 % 100 % pełna 

 Profilm Agencja Filmowa Sp. z o.o., Sopot 4.816  4.816 100 % 100 % pełna 

Studio A Sp. z o.o. , Warszawa 6.209  6.209 75 % 75 % pełna 

MT ART. Sp. z o.o., Warszawa 4.044  4.044 100 % 100 % pełna 

 
 

Kapitał własny Kapitał zakładowy Pozostałe kapitały Zysk / strata netto Wartość aktywów Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Wartość 
zobowi ązań 

Wartość 
przychodów 

36.682 30.000 5.929 753 68.166 15.719 52.447 31.484 5.344 

33.334 20.000 10.148 3.186 36.290 24.542 11.748 2.956 21.625 

3.224 3.000 666 -442 6.015 362 5.653 2.791 4.739 

3.740 50 591 3.099 6.520 1.041 5.479 2.780 23.317 

2.078 50 811 1.217 4.572 238 4.334 2.494 13.328 
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Inwestycje w jednostkach zale żnych na dzie ń 31.12.2007 r. 
 

Nazwa spółki, forma prawna, miejscowo ść, w której 
mieści si ę siedziba zarz ądu 

Wartość udziałów wg 
ceny nabycia  

Korekty 
aktualizuj ące 

warto ść 

Wartość 
bilansowa 
udziałów 

Procent 
posiadanych 

udziałów 

Procent 
posiadanych 

głosów 
Metoda konsolidacji 

ATM-INVESTMENT Sp. z o.o., Bielany Wrocławskie 10.000  10.000 100 % 100 % pełna 

ATM System Sp. z o.o., Bielany Wrocławskie 15.096  15.096 100 % 100 % pełna 

 Profilm Agencja Filmowa Sp. z o.o., Sopot 4.816  4.816 100 % 100 % pełna 

Studio A Sp. z o.o., Warszawa 6.209  6.209 75 % 75 % pełna 

 
 
 

Kapitał własny Kapitał zakładowy Pozostałe kapitały Zysk / strata netto Wartość aktywów Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Wartość 
zobowi ązań 

Wartość 
przychodów 

15.929 10.000 5.403 526 18.775 13.357 5.418 2.846 3.039 

25.148 15.000 6.974 3.174 29.777 24.404 5.373 4.629 21.590 

3.670 3.000 736 -66 4.160 263 3.897 490 2.176 

2.191 50 591 1.550 9.534 2.910 6.624 7.343 20.369 
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Inwestycje w jednostkach współzale żnych i  stowarzyszonych na dzie ń 31.12.2008 r. 
 

Nazwa spółki, forma prawna, miejscowo ść, w której 
mieści si ę siedziba zarz ądu 

Wartość udziałów wg 
ceny nabycia  

Korekty 
aktualizuj ące 

warto ść 

Wartość 
bilansowa 
udziałów 

Procent 
posiadanych 

udziałów 

Procent 
posiadanych 

głosów 
Metoda konsolidacji 

A2 Multimedia Sp. z o.o., Warszawa 2.000  2.000 50 % 50 % Praw własności 

       

 
 

Kapitał własny Kapitał zakładowy Pozostałe kapitały Zysk / strata netto Wartość aktywów Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Wartość 
zobowi ązań 

Wartość 
przychodów 

739 4.000 4 -3.265 1.287 467 820 548 527 

         

 
Inwestycje w jednostkach współzale żnych i  stowarzyszonych na dzie ń 31.12.2007 r. 
 

Nazwa spółki, forma prawna, miejscowo ść, w której 
mieści si ę siedziba zarz ądu 

Wartość udziałów wg 
ceny nabycia  

Korekty 
aktualizuj ące 

warto ść 

Wartość 
bilansowa 
udziałów 

Procent 
posiadanych 

udziałów 

Procent 
posiadanych 

głosów 
Metoda konsolidacji 

A2 Multimedia Sp. z o.o., Warszawa 2.000  2.000 50 % 50 % Praw własności 

       

 
 

Kapitał własny Kapitał zakładowy Pozostałe kapitały Zysk / strata netto Wartość aktywów Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Wartość 
zobowi ązań 

Wartość 
przychodów 
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Udział we wspólnych przedsi ęwzięciach – pozycja nie występuje 
 
 
Nota 14. AKTYWA FINANSOWE DOST ĘPNE DO SPRZEDAŻY- pozycja nie występuje 
 
 
Nota 15. POZOSTAŁE AKTYWA FINANSOWE (długoterminowe ) 
 

  31.12.2008 31.12.2007 

 Pożyczki udzielone, w tym: 300 1.200 

 - dla Zarządu i Rady Nadzorczej   

 Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu  wymagalności   

 Instrumenty zabezpieczające wartość godziwą   

 Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne   

 Należności długoterminowe   

 Inne   

 RAZEM 300 1.200 

 
 
Nota 16. POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE 
 
  31.12.2008 31.12.2007 

Wpłacone kaucje w związku z wynajmem lokali 49 39 

Pozostałe- dopłaty do kapitału ATM-INVESTMENT Sp. z o.o. 2.000 2.000 

RAZEM 2.049 2.039 

 
Nota 17. ZAPASY 
 

Zapasy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich ceny sprzedaży 

netto możliwej do uzyskania na dzień bilansowy. Wartość netto możliwa do uzyskania jest oszacowaną ceną 

sprzedaży dokonywanej w toku bieżącej działalności gospodarczej, pomniejszona o szacowane koszty 

wykończenia oraz koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku. 
 

  31.12.2008 31.12.2007 

Pozostałem materiały 49 8 

Półprodukty i produkty w toku 2.528 2.577 

Towary  181 

Zaliczki  na dostawy 44 68 

Zapasy ogółem, w tym: 2.621 2.834 

- wartość bilansowa zapasów wykazana w wartości godziwej 
pomniejszonej o koszty sprzedaży 

- - 

- wartość bilansowa zapasów stanowiących zabezpieczenie 
zobowiązań - - 
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Zmiany stanu zapasów netto 
 

Wyszczególnienie materiały  
półprodukty 
i produkcja 

w toku  

produkty 
gotowe  towary  Razem  

Stan na 01.01.2007 11 5.482  67 5.560 

Zwiększenia w tym: 1 2.263  181 2.445 

- nabycia 1   181 182 

- inne  2.263   2.263 

Zmniejszenia w tym: 4 5.168  67 5.239 

- sprzedaż (ujęcie jako koszt okresu)  1.291  67 1.358 

- przemieszczenia 4 3.841   3.845 

- zawiązania odpisów  36   36 

- inne      

Stan na 31.12.2007 8 2.577  181 2.766 

 

Wyszczególnienie materiały  
półprodukty 
i produkcja 

w toku  

produkty 
gotowe  towary  Razem  

Stan na 01.01.2008 8 2.577  181 2.766 

Zwiększenia w tym: 65 1.650  12 1.727 

- nabycia 65 1.650  12 1.727 

- inne      

Zmniejszenia w tym: 24 1.699  193 1.916 

- sprzedaż (ujęcie jako koszt okresu) 24 1.191  193 1.408 

- przemieszczenia  390   390 

- zawiązania odpisów  118   118 

- inne      

Stan na 31.12.2008 49 2.528  0 2.577 

 
Analiza wiekowa zapasów w okresie na dzie ń 31.12.2008 

Wyszczególnienie 
Okres zalegania w dniach 

Razem 
0-180 180-360 360-720 powy żej 720 

Materiały (brutto) 8 34 7  49 

Materiały (odpisy)      

Materiały netto 8 34 7  49 

Półprodukty i produkty w toku (brutto) 582 1.068 749 283 2.682 

Półprodukty i produkty w toku (odpisy)   118 36 154 

Półprodukty i produkty w toku (netto) 582 1.068 631  247 2.528 

Produkty gotowe (brutto)      

Produkty gotowe (odpisy)      

Produkty gotowe (netto)      

Towary (brutto)      

Towary (odpisy)      

Towary (netto)      
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Zmiany stanu odpisów aktualizuj ących zapasy 

Wyszczególnienie 
Odpisy 

aktualizuj ące 
materiały 

Odpisy 
aktualizuj ące 
półprodukty 
i produkty w 

toku 

Odpisy 
aktualizuj ące 

produkty 
gotowe 

Odpisy 
aktualizuj ące 

towary 

Razem odpisy 
aktualizuj ące 

zapasy 

Stan na dzie ń 01.01.2008 roku  36   36 

Zwiększenia w tym:  118   118 

- utworzenie odpisów aktualizujących w 
korespondencji z pozostałymi kosztami 
operacyjnymi 

 118   118 

- przemieszczenia      

- inne      

Zmniejszenia w tym:      

- rozwiązanie odpisów aktualizujących w 
korespondencji z pozostałymi przychodami 
operacyjnymi 

     

- wykorzystanie odpisów      

- przemieszczenia      

Stan na dzie ń 31.12.2008 roku  154   154 

 

Wyszczególnienie 
Odpisy 

aktualizuj ące 
materiały 

Odpisy 
aktualizuj ące 
półprodukty 
i produkty w 

toku 

Odpisy 
aktualizuj ące 

produkty 
gotowe 

Odpisy 
aktualizuj ące 

towary 

Razem odpisy 
aktualizuj ące 

zapasy 

Stan na dzie ń 01.01.2007 roku      

Zwiększenia w tym:  36   36 

- utworzenie odpisów aktualizujących w 
korespondencji z pozostałymi kosztami 
operacyjnymi 

 36   36 

- przemieszczenia      

- inne      

Zmniejszenia w tym:      

- rozwiązanie odpisów aktualizujących w 
korespondencji z pozostałymi przychodami 
operacyjnymi 

     

- wykorzystanie odpisów      

- przemieszczenia      

Stan na dzie ń 31.12.2007 roku  36   36 

 
 
 

W związku z tym, iż dotychczasowe starania zarządu na rzecz sprzedaży niektórych projektów nie przyniosły 

rezultatów, podjęto decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących produkcję w toku. Jednakże w dalszym 

ciągu trwać będą starania o pozyskanie potencjalnych klientów. 

 

Nota 17A. UMOWY DŁUGOTERMINOWE - pozycja nie występuje. 
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Nota 18. NALE ŻNOŚCI HANDLOWE 

Wyszczególnienie 31.12.2008 31.12.2007 

Należności handlowe  31.272 41.226 

- od jednostek powiązanych 1.124 54 

- od pozostałych jednostek 30.148 41.172 

Odpisy aktualizujące (wartość dodatnia) 140 231 

Należności handlowe brutto 31.412 41.457 

 

Należności z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane i mają zazwyczaj  14-dniowy termin płatności. 

Spółka posiada odpowiednią politykę w zakresie dokonywania sprzedaży tylko zweryfikowanym klientom. 

Dzięki temu, zdaniem kierownictwa, nie istnieje dodatkowe ryzyko kredytowe, ponad poziom określony 

odpisem aktualizującym nieściągalne należności właściwym dla należności handlowych Spółki. 

Na 31 grudnia 2008 roku należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 1 tysiąca PLN (2007: 50 tysięcy PLN) 

zostały uznane za nieściągalne i w związku z tym objęte odpisem. Zmiany odpisu aktualizującego należności 

były następujące: 
 
Zmiana stanu odpisów aktualizuj ących warto ść należności handlowych  

  2008 2007 

Stan odpisów aktualizuj ących warto ść należności 
handlowych na pocz ątek okresu 231 251 

Zwiększenia, w tym: 1 50 

dokonanie odpisów na należności przeterminowane i sporne 1 50 

Zmniejszenia w tym: 92 70 

wykorzystanie odpisów aktualizujących 92 70 

Stan odpisów aktualizuj ących warto ść należności 
handlowych na koniec okresu 140 231 

 
Należności handlowe o pozostałym od dnia bilansowego okresi e spłaty  

 31.12.2008 31.12.2007 

0-90 22.756 26.579 

przeterminowane 8.656 14.878 

Należności z tytułu dostaw i usług brutto 31.412 41.457 

odpis aktualizujący wartość należności -140 -231 

Należności z tytułu dostaw i usług netto 31.272 41.226 

 
Przeterminowane nale żności handlowe 

Wyszczególnienie Razem Nie 
przeterminowane 

Przeterminowanie w dniach 

< 30 dni 30 – 90 
dni 

90 – 180 
dni 

180 – 360 
dni >360 dni 

31.12.2008   

należności brutto 31.412 22.756 7.295 820 11 33 497 

odpisy aktualizujące 140      140 

należności netto 31.272 22.756 7.295 820 11 33 357 

31.12.2007  

należności brutto 41.457 26.579 7.665 6.490 51 81 591 

odpisy aktualizujące 231      231 

należności netto 41.226 26.579 7.665 6.490 51 81 360 
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Należności handlowe – struktura walutowa 

Wyszczególnienie 
31.12.2008 31.12.2007 

w walucie po przeliczeniu 
na PLN w walucie po przeliczeniu 

na PLN 

PLN   31.122    40.654  

EUR 34  141  160 570  

USD 1  4      

GBP 1  2  1  2  

Inne waluty x  3  x  - 

Razem x  31.272 x  41.226 

 
 
Należności handlowe dochodzone na drodze s ądowej- pozycja nie występuje. 
 
 
Nota 19. POZOSTAŁE NALE ŻNOŚCI 
 

Wyszczególnienie 31.12.2008 31.12.2007 

Pozostałe nale żności, w tym: 40.583 1.446 

Z tytułu podatku dochodowego 531 - 

z tytułu pozostałych podatków 9.152 1.445 

dotacja 30.900 - 

inne - 1 

odpisy aktualizujące (wartość dodatnia) - - 

Pozostałe nale żności brutto 40.583 1.446 

 
 
Należności handlowe i pozostałe od jednostek powi ązanych 
 

  31.12.2008 31.12.2007 

Należności od jednostek powi ązanych brutto   

handlowe, w tym: 1.124 54 

- od jednostki dominującej   

- od jednostek zależnych 1.123 54 

- od jednostek współzależnych 1 - 

- od jednostek stowarzyszonych   

- od znaczącego inwestora   

odpisy aktualizujące wartość należności   

pozostałe, w tym:   

- od jednostki dominującej   

- od jednostek zależnych   

- od jednostek współzależnych   

- od jednostek stowarzyszonych   

- od znaczącego inwestora   

odpisy aktualizujące wartość należności   

Należności krótkoterminowe od jednostek powi ązanych, 
warto ść netto 1.124 54 
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Struktura walutowa nale żności handlowych i pozostałych 
 

Wyszczególnienie 

31.12.2008 31.12.2007 

w walucie po przeliczeniu 
na PLN w walucie po przeliczeniu 

na PLN 

PLN x  71.705 x  42.100  

EUR 31  141  160  570  

USD 1  4  -  -  

GBP 1  2  1  2  

Inne waluty x  3  x  - 

Razem x  71.855 x  42.672 

 
 
Pozostałe nale żności skierowane na drog ę post ępowania s ądowego - pozycja nie występuje 
 
 

Nota 20. AKTYWA FINANSOWE DOST ĘPNE DO SPRZEDAŻY- pozycja nie występuje 
 
Nota 21. AKTYWA I ZOBOWIAZANIA FINANSOWE WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ 
WYNIK FINANSOWY- pozycja nie występuje 
 
 
Nota 22. POZOSTAŁE AKTYWA I ZOBOWI ĄZANIA FINANSOWE 

  
31.12.2008 31.12.2007 

Aktywa Zobowi ązania Aktywa Zobowi ązania 

 Pożyczki udzielone, w tym: 21.588  5.727  

 - dla Zarządu i Rady Nadzorczej     

 Instrumenty finansowe 
utrzymywane do terminu   
wymagalności 

    

 Instrumenty zabezpieczające 
wartość godziwą 

    

 Instrumenty zabezpieczające 
przepływy pieniężne 

    

 Inne- lokaty długoterminowe 10.287  50.562  

Razem aktywa i zobowi ązania 
finansowe  

31.875  56.289  

 - długoterminowe 300  1.200  

 - krótkoterminowe 31.575  55.089  

 
 
Udzielone po życzki 
 

  31.12.2008 31.12.2007 

Udzielone pożyczki, w tym: 21.588 5.727 

- dla Zarządu i Rady Nadzorczej   

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości   

Suma netto udzielonych po życzek 21.588 5.727 

 - długoterminowe 300 1.200 

 - krótkoterminowe 21.288 4.527 
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Udzielone po życzki, w tym dla Zarz ądu – stan na 31.12.2008 r. 
 

Pożyczkobiorca 
Kwota 

pożyczki 
wg umowy 

Warto ść 
bilansowa 

Oprocentowanie 
Termin spłaty  Zabezpieczenia 

nominalne efektywne 

Wg stanu na 31.12.2008 r.       

ATM System Sp. z o.o. 2.500 674 7,00 % 7,00 % raty do 
12.04.2010 

brak 

ATM System Sp. z o.o. 2.000 530 7,00 % 7,00 % raty do 
12.08.2009 brak 

ATM-INVESTMENT Sp. z o.o. 15.000 15.270 
Wibor 

3M+0,5 % 7,17 % 
raty do 

31.12.2023 brak 

ATM- INVESTMENT Sp. z o.o. 1.000 1.031 7,00 % 7,00 % 30.06.2009 brak 

ATM-INVESTMENT Sp. z o.o. 1.500 1.587 6,50 % 6,50 % 30.06.2009 brak 

ATM-INVESTMENT Sp. z  o.o. 2.000 2.152 6,00 % 6,00 % 30.06.2009 brak 

A2 Multimedia Sp .z o.o. 300 301 Wibor 
1M+0,5 % 

6,11 % 31.01.2009 brak 

Kancelaria Radcy Prawnego 
A.Pietraszkiewicz 15 15 Wibor 

1M+0,5 % 6,11 % 30.11.2009 brak 

TV Promotion Group Sp. z o.o. 1.000 28 6,00 % 6,00 % 16.04.2007 weksel 

Wg stanu na 31.12.2007 r.       

ATM System Sp. z o.o. 2.500 1.180 7,00 % 7,00 % raty do 
12.04.2010 brak 

ATM System Sp. z o.o. 2.000 927 7,00 % 7,00 % 
raty do 

12.08.2009 brak 

ATM-INVESTMENT Sp. z  o.o. 2.000 2.032 6,00 % 6,00 % 31.12.2008 brak 

Studio A Sp. z o.o. 1.500 1.535 6,00 % 6,00 % 28.02.2008 Zastaw rejestrowy 

Krzysztof Dobrzyński 20 21 6,00 % 6,00 % 31.01.2008 brak 

Agnieszka Korzeniowska 9 4 6,00 % 6,00 % raty do 
31.08.2008 

brak 

TV Promotion Group Sp. z o.o. 1.000. 28 6,00 % 6,00 % 16.04.2007 weksel 

 
Nota 23. ROZLICZENIA MI ĘDZYOKRESOWE 
 

  31.12.2008 31.12.2007 

ubezpieczenia majątkowe 28 31 

prenumerata czasopism 4 2 

koszty do odsprzedaży - 297 

opłata roczna na rzecz Sparks 82 72 

abonament Lex+ Dynamics 12 13 

domeny internetowe 3 2 

licencje 23  

pozostałe rozliczenia międzyokresowe 52 41 

Czynne rozliczenia mi ędzyokresowe kosztów  204 458 

 
Nota 24. ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY 
 

  31.12.2008 31.12.2007 

Środki pieni ężne kasie i na rachunkach bankowych: 1.672 3.027 

środki pieniężne w kasie 72 25 

środki pieniężne w banku 1.600 3.002 

Inne środki pieni ężne: 48.395 57.191 

Lokaty overnight 4.510 5.309 

Lokaty krótkoterminowe o terminie realizacji do 3 m-cy 43.458 51.565 

Naliczone odsetki od lokat krótkoterminowych o okresie realizacji 
do 3 m-cy 

427 317 

Razem 50.067 60.218 
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Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość 

zależy od stopy oprocentowania jednodniowych lokat bankowych. Lokaty krótkoterminowe są dokonywane 

na różne okresy, od jednego dnia do trzech miesięcy, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Spółki 

na środki pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp procentowych. Wartość godziwa 

środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 50.067 tysięcy PLN (31 

grudnia 2007 roku: 60.218 tysięcy PLN). 
 
 

Środki pieni ężne o ograniczonej mo żliwo ści dysponowania 31.12.2008 31.12.2007 

Zabezpieczenie kredytu zaciągniętego przez Studio A. Sp. z o.o. 13.000  

Razem 13.000 0 

 
 
 
Nota 25. KAPITAŁ PODSTAWOWY 
 

Wyszczególnienie 31.12.2008 31.12.2007 

Liczba akcji 86.000  4.300  

Wartość nominalna akcji w zł 0,10  2,0  

Kapitał podstawowy 8.600 8.600 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM GRUPA S.A. w dniu 4 stycznia 2008 roku podjęło 

uchwałę nr 1 o zmianie statutu spółki, między innymi zmieniono wartość nominalną akcji z 2 zł na 0,10 zł. 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. na dzień podziału akcji wyznaczył 14 marca 2008 roku. 

 
Kapitał podstawowy - struktura 

Seria/emisja rodzaj 
akcji 

Rodzaj 
uprzywilejo-  
wania akcji 

Rodzaj  
ograniczenia  

praw do 
akcji 

Liczba akcji Warto ść 
jednostkowa  

Warto ść 
serii / emisji  
wg warto ści  
nominalnej 

Sposób 
pokrycia 
kapitału  

Data 
rejestracji 

Seria A- akcje 
uprzywilejowane 

imiennie 

W zakresie 
prawa głosu   

  23.000 0,10 2.300 

Z kapitału 
udziałowego 
przekształco-
nej  sp. z o.o. 

01.04.2003  

Seria B- zwykłe na 
okaziciela brak   23.000 0,10 2.300 gotówka 23.12.2003  

Seria C- zwykłe 
na okaziciela brak   26.000 0,10 2.600 gotówka 27.01.2004  

Seria D- zwykłe 
na okaziciela brak   14.000 0,10 1.400 gotówka 04.10.2007  

 

Akcje serii A uprzywilejowane są co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy. Akcjom 

serii B,  C i D przypada jeden głos na akcję. Akcje wszystkich serii są jednakowo uprzywilejowane co do 

dywidendy oraz zwrotu z kapitału. 
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Kapitał podstawowy – struktura cd. 

Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału akcyjnego Liczba głosów  % głosów 

Dorota Michalak-Kurzewska , 
Tomasz Kurzewski 

34.420 40,02 % 57.420 52,68 % 

Zygmunt Solorz-Żak wraz z 
podmiotami zależnymi, w tym 
część na rachunek banku 
powiernika EFG Bank S.A. z 
siedziba w Zurychu posiada 
8.749,98 tys. akcji, co stanowi 
10,17 % kapitału oraz 8,03 % 
głosów 

9.280 10,79 % 9.280 8,51 % 

 ING Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych  

10.914 12,69 % 10.914 10,01 % 

 Pozostali 31.386 36,50 % 31.386 28,80 % 

Razem 86.000 100,00 % 109.000 100,00 % 

 
 
Zmiana stanu kapitału podstawowego 
 

  2008 2007 

Kapitał na pocz ątek okresu 8.600 7.200 

zwiększenia, z tytułu:  1.400 

-emisja akcji  1.400 

zmniejszenia, z tytułu: - - 

hiperinflacja   

Kapitał na koniec okresu 8.600 8.600 

 

Wszystkie wyemitowane akcje posiadają wartość nominalną wynoszącą 0,10 PLN i zostały w pełni opłacone. 

Wszystkie akcje, poza seria A, były na  dzień bilansowy w obrocie giełdowym . 
 
Nota 26.  KAPITAŁ ZAPASOWY ZE SPRZEDA ŻY AKCJI POWYŻEJ CENY NOMINALNEJ 

Kapitał zapasowy został utworzony z nadwyżki wartości emisyjnej nad nominalną w kwocie 183.038 tys. zł, 

która została pomniejszona o koszty emisji akcji ujęte jako zmniejszenie kapitału zapasowego w kwocie 

4.695 tys. zł 

 
Nota 27.  AKCJE WŁASNE- pozycja nie występuje 
 
 
Nota 28. POZOSTAŁE KAPITAŁY 
 

  31.12.2008 31.12.2007 

Kapitał zapasowy / zyski zatrzymane 26.826 19.310 

Kapitał z aktualizacji wyceny - 275 

Pozostały kapitał rezerwowy - - 

RAZEM 26.826 19.585 
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Zmiana stanu pozostałych kapitałów 
 

Wyszczególnienie Kapitał 
zapasowy 

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny 

Kapitał 
rezerwowy Razem 

Stan na 01.01.2008 19.310   275   -   19.585   
Zwiększenia w okresie  7.516   -   -   7.516   
Podział/ pokrycie zysku/straty netto 7.516 -  -  -   
Element kapitałowy programu motywacyjnego dla pracowników       -   
Zmniejszenia w okresie  -   275   -  275   
Reklasyfikacja - 275 - 275 
Element kapitałowy programu motywacyjnego dla pracowników       -   
Stan na 31.12.2008 26.826   -   -   26.826   

 

Wyszczególnienie Kapitał 
zapasowy 

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny 

Kapitał 
rezerwowy Razem 

Stan na 01.01.2007 7.067   275   -   7.342   
Zwiększenia w okresie  12.343   -   -   12.343   
Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży       -   
Podział/ pokrycie zysku/straty netto 12.343  -  -  12.343   
Element kapitałowy programu motywacyjnego dla pracowników       -   
Zmniejszenia w okresie  -   -   -   -   
Podział/ pokrycie zysku/straty netto       -   
Element kapitałowy programu motywacyjnego dla pracowników       -   
Stan na 31.12.2007 19.310   275   -   19.585   

Kapitał z aktualizacji wyceny jest to różnica pomiędzy wartością rynkową i bilansową działki, która została 

wniesiona aportem do ATM-INVESTMENT  Sp. z o.o. dn.24 listopada 1999 roku. 

 

Nota 29. NIEPODZIELONY WYNIK FINANSOWY  

  31.12.2008 31.12.2007 

Kwoty zawarte w pozycji niepodzielony wynik nie podlegające 
podziałowi 

- - 

Reklasyfikacja kapitału z aktualizacji wyceny 275 - 

RAZEM 275 0 

 
Nota 30. KREDYTY I POŻYCZKI- pozycja nie występuje 
 
 
Nota 31. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 
 

 31.12.2008 31.12.2007 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 30.873    

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 965  1.180 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego - 8 

Razem 31.838 1.188 
 
Zobowi ązania długoterminowe – struktura zapadalno ści 

 31.12.2008 31.12.2007 

zobowiązania długoterminowe - 8 

- płatne powyżej 1 roku do 3 lat - 8 

Razem 0 8 
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Zobowi ązania długoterminowe – struktura walutowa 

 

31.12.2008 31.12.2007 

w walucie 
po 

przeliczeniu 
na PLN 

w walucie 
po 

przeliczeniu 
na PLN 

PLN   -    8 

Razem x 0 x 8 

 
 
Nota 32. ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE I POZOSTAŁE 

 
Zobowi ązania handlowe 
 31.12.2008 31.12.2007 

Zobowiązania handlowe   

Wobec jednostek powiązanych 6.075 2.829 

Wobec jednostek pozostałych 1.502 4.520 

Razem  7.577 7.349 

 
 
Zobowi ązania handlowe – struktura przeterminowania 

Wyszczególnienie Razem 
Nie 

przeterminowa
ne 

Przeterminowane, lecz ściągalne 

< 60 dni 60 – 90 dni 90 –180 dni  180 – 360 
dni >360 dni 

31.12.2008 7.577 4.892  2.596  -  -  44  45  
31.12.2007 7.349 5.684  1.591  31  4  -  39  

 
 
Pozostałe zobowi ązania krótkoterminowe 

 31.12.2008 31.12.2007 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych - 1.749 

    
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i innych 

181 215 

Podatek VAT  60 

Podatek zryczałtowany u źródła 14 5 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 126 117 

Składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS) 28 31 

Opłaty celne   

Akcyza   

Pozostałe 13 2 
Razem 181 1.964 
    

Pozostałe zobowiązania 36.364 736 

Zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń 588 735 

Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych 524  

Zobowiązania wobec wspólnego przedsięwzięcia   

Unieważnienia transakcji sprzedaży nakładów           35 000  

Inne zobowiązania 252 1 

Razem 36.364 2.700 
    

Rozliczenia międzyokresowe bierne - - 

   

Razem inne zobowi ązania  36.545 2.700 
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Zobowi ązania pozostałe – struktura przeterminowania 
 

Wyszczególnienie Razem 
Nie 

przeterminowa
ne 

Przeterminowane, lecz ściągalne 

< 60 dni 60 – 90 dni 90 –180 dni  180 – 360 
dni >360 dni 

31.12.2008 36.545 36.545            
31.12.2007 2.700 2.700            

 
 
Zobowi ązania handlowe i pozostałe – struktura walutowa 

 

31.12.2008 31.12.2007 

w walucie 
po 

przeliczeniu 
na PLN 

w walucie 
po 

przeliczeniu 
na PLN 

PLN   43.996  9.937 

EUR 30  126  29  104  

GBP  - -  2  7  

CHF  - -   1 1  

Razem x 44.122 x 10.049 

 
 

 

Majątek socjalny oraz zobowi ązania ZFŚS – spółka nie ma obowiązku tworzenia Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych 
 
 
Zobowi ązania inwestycyjne 

Na dzień 31 grudnia 2008 roku Spółka zobowiązała się ponieść nakłady na rzeczowe aktywa trwałe w 

kwocie 17.243 tys. zł Kwoty te przeznaczone będą na zakup wozu transmisyjnego HD -8.293 tys. zł, 

helikoptera- 8.950 tys. zł. 
 
Zobowi ązania warunkowe i por ęczenia wekslowe 

 

  31.12.2008 31.12.2007 

Poręczenie spłaty kredytu    

Poręczenie spłaty weksla  2.074 892 

Zobowiązania z tytułu gwarancji bankowych udzielonych w 
głównej mierze jako zabezpieczenie wykonania umów 
handlowych  

  

Poręczenia kredytu bankowego udzielonego stronom trzecim    

Poręczenie spłaty gwarancji bankowych udzielone    

Zobowiązanie umowne z tytułu umowy licencyjnej    

Zobowiązania z tytułu pozwów sądowych    

Zobowiązania dotyczące nierozstrzygniętych sporów w władzami 
podatkowymi  

  

Inne zobowiązania warunkowe   

Razem zobowi ązania warunkowe i por ęczenia 
wekslowe 

2.074 892 
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Zobowi ązania warunkowe z tytułu udzielonych gwarancji i po ręczeń, poręczenia wekslowe 

Wyszczególnienie Gwarancja / por ęczenie dla Tytułem Waluta 31.12.2008 31.12.2007 

 Weksel in’blanco ING BANK ŚLĄSKI S.A.  

Umowa kredytu w 
rachunku bieżącym nr 
235/2003/K aneks nr 7 
dla Studia A. Sp. z o.o. 

PLN 2.000  0  

Weksel in’blanco Raiffeisen Leasing S.A. Umowa leasingu        
nr I3927T PLN 74  74  

Weksel in’blanco Raiffeisen Leasing S.A. Umowa leasingu        
nr HC 968 G 

PLN 0  116  

Weksel in’blanco Raiffeisen Leasing S.A. Umowa leasingu        
nr H 6224 F PLN 0  702  

Razem 2.074   892   

 

Zobowi ązania warunkowe z tytułu leasingu operacyjnego – pozycja nie występuje 
 
Nota 33. ZOBOWIĄZANIA DŁUGO I KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU LEASINGU FIN ANSOWEGO 
 

Na dzień 31 grudnia 2008 roku oraz na dzień 31 grudnia 2007 przyszłe minimalne opłaty leasingowe z tytułu 

tych umów oraz wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych netto przedstawiają się następująco: 

 

Wyszczególnienie 

31.12.2008 31.12.2007 

Opłaty 
minimalne 

Warto ść 
bieżąca opłat 

Opłaty 
minimalne 

Warto ść 
bieżąca opłat  

W okresie 1 roku  7  7  181 177  

W okresie od 1 do 5 lat     7   8 

Powyżej 5 lat         

Minimalne opłaty leasingowe ogółem 7 7 188 185 

Przyszły koszt odsetkowy (wartość ujemna) - x -6 x 

Warto ść bieżąca minimalnych opłat leasingowych, w tym: -  7 182 185 
krótkoterminowe    7   177 

długoterminowe   -     8 

 

Umowy leasingu finansowego na dzie ń 31.12.2008 

Finansuj ący Numer 
umowy 

Warto ść 
pocz ątkowa  

Warto ść 
pocz ątkowa  

(waluta) 

Oznaczenie  
waluty 

Termin 
zakończeni
a umowy 

Warto ść 
zobowi ązań 
na koniec 

okresu 
sprawozda

wczego 

część 
krótkotermi

nowa 

część 
długotermin

owa 

 Raiffeisen 
Leasing S.A. I3927T 74  PLN marzec’2009 7 7 - 

          

Razem  74  PLN  7 7 - 

 
Przedmioty leasingu na dzie ń  31.12.2008 

Wyszczególnienie 

W odniesieniu do grup aktywów 

Razem Grunty, 
budynki 

i budowle 

Maszyny 
i urz ądzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Umowa leasingu nr I3927T   33  33 

Warto ść bilansowa netto 
przedmiotów leasingu   33  33 
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Nota 34. ROZLICZENIA MI ĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW 

  31.12.2008 31.12.2007 

Dotacje  30.873 - 

Umowa nr SPOWKP/2.2.1/02/393 30.773 - 

Umowa z PISF nr 400/2454/2007 100 - 

Przychody przyszłych okresów   

Rozliczenia mi ędzyokresowe przychodów, w tym: 30.873 - 

Długoterminowe 30.873  

Krótkoterminowe -  

 

Wyszczególnienie 

data otrzymania 
dofinansowania 

warto ść 
dofinansowania 

kwota pozostała 
do rozliczenia 

data zako ńczenia 
rozliczania 

dofinansowania 

Umowa z PISF nr 400/2454/2007  30/06/2008 20  20  
 36 m-cy od dnia 
zakończenia  

  27/08/2008 80  80   realizacji projektu 
Dotacje   100 100  

 
 
Nota 35. REZERWA NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE 
 
Ze względu na niski poziom zatrudnienia i nieistotność kwoty,  spółka nie tworzy rezerw na świadczenia 

emerytalne i podobne 
 
 
 
Nota 36. POZOSTAŁE REZERWY  

Zmiana stanu rezerw 

Wyszczególnienie 

Rezerwy na 
naprawy 

gwarancyjne oraz 
zwroty 

Rezerwa 
restrukturyzacyjna  Inne rezerwy Ogółem 

Stan na 01.01.2007   479 479 

Utworzone w ciągu roku obrotowego   2.906 2.906 

Wykorzystane (-)   1.007 1.007 

Rozwiązane (-)   24 24 

Korekta z tytułu różnic kursowych     

Korekta stopy dyskontowej     

Stan na 31.12.2007, w tym:   2.354 2.354 

- długoterminowe     

- krótkoterminowe   2.354 2.354 

Stan na 01.01.2008   2.354 2.354 

Utworzone w ciągu roku obrotowego   2.958 2.958 

Wykorzystane (-)   4.773 .4773 

Rozwiązane (-)   22 22 

Korekta z tytułu różnic kursowych     

Korekta stopy dyskontowej     

Stan na 31.12.2008, w tym:   517 517 

- długoterminowe     

- krótkoterminowe   517 517 
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Inne rezerwy 

Wyszczególnienie  31.12.2008 31.12.2007 

Rezerwa na koszty audytu 53 46 

Rezerwa na niewykorzystane urlopy 71 65 

Rezerwa na wynagrodzenia 75 150 

Rezerwa na pozostałe koszty zarządu 5 1 

Rezerwa na koszty produkcji 313 2.092 

Razem 517 2.354 
 
 
Nota 37. CELE I ZASADY ZARZ ĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM 
 

Spółka posiada ekspozycje na następujące rodzaje ryzyka finansowego: 

• Ryzyko Rynkowe (ryzyko stopy procentowej) 

• Ryzyko Kredytowe 

• Ryzyko Płynności 

Ryzyko Rynkowe 

Ryzyko rynkowe jest takim rodzajem ryzyka, które odzwierciedla wpływ zmian cen rynkowych takich, jak 
kursy wymiany walut, stopy procentowe, czy ceny instrumentów kapitałowych, na przychody Spółki lub na 
wartość posiadanych instrumentów finansowych. 

Ryzyko rynkowe obejmuje głównie następujące rodzaje ryzyk: 

• ryzyko stopy procentowej 

• ryzyko walutowe 

 
Ryzyko stopy procentowej  

Spółka lokuje wolne środki pieniężne w krótkoterminowe depozyty o terminie zapadalności do 1 roku (lokaty 

bankowe do 3 miesięcy i powyżej 3 miesięcy). Lokaty oprocentowane są według stałej stopy procentowej 

każdorazowo negocjowanej z bankiem.  

Stałe oprocentowanie lokat naraża Spółkę na ryzyko wartości godziwej stopy procentowej, a tym samym 

stwarza ryzyko utraty innych, bardziej dochodowych możliwości inwestowania wolnych środków Spółki, 

wynikające z zamrożenia części kapitału w lokatach.  Zarząd Spółki minimalizuje to ryzyko zawierając lokaty 

z krótkim terminem zapadalności, przy jednoczesnej obserwacji rynku instrumentów finansowych. Zgodnie z 

polityką ATM GRUPA S.A. lokowanie wolnych środków pieniężnych odbywa się wyłącznie w instytucjach 

finansowych o wysokiej wiarygodności, zgodnie z procedurami zaakceptowanymi przez Zarząd.  

Według aktualnej struktury finansowania ATM GRUPA S.A. nie posiada zaciągniętych kredytów bankowych 

ani pożyczek. Spółka jest natomiast stroną wielu umów pożyczek jako Pożyczkodawca. Na 31.12.2008r. 

wartość bilansowa niespłaconych pożyczek o zmiennej stopie procentowej ( WIBOR + marża ) wynosiła 

15.586 tys. zł. Przy założeniu wzrostu / spadku o 1pp wynik finansowy Spółki oraz kapitały własne byłyby 

większe/mniejsze o 156 tys. zł. W roku 2007 Spółka nie posiadała aktywów finansowych o zmiennym 

oprocentowaniu. 

Przy założeniu, że ATM GRUPA S.A. posiadałaby wszystkie aktywa finansowe o zmiennej stopie 

procentowej, zmiana o 1 pp w oprocentowaniu instrumentów na datę bilansową zwiększyłaby 

(zmniejszyłaby) aktywa netto i rachunek zysków i strat o 802 tys. zł ( w 2007r. o 1 082 tys. zł ). Takie zmiany 

stóp procentowych są uważane za potencjalnie możliwe w oparciu o dane historyczne i dostępne dane 
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rynkowe. Sytuacja ta obrazuje potencjalne ryzyko związane z wyborem przez Spółkę innych, alternatywnych 

form lokowania kapitału od przyjętych w 2008r.   

Pozostałe ryzyka rynkowe ( m.in. ryzyko spadku tempa wzrostu gospodarczego w Polsce, ryzyko wzrostu 

konkurencji na rynku produkcji telewizyjnej, ryzyko związane ze zmiennością przepisów prawa i ich 

interpretacji) zostały omówione szczegółowo w sprawozdaniu z działalności Spółki. 

Ryzyko walutowe 

ATM GRUPA S.A. nie posiada żadnych istotnych aktywów, pasywów w walutach obcych, w związku z czym 

nie ma potrzeby zawierania walutowych instrumentów pochodnych zabezpieczających. 

Środki pieniężne i ekwiwalenty denominowane w Euro stanowiły na dzień bilansowy równowartość 243 tys. 

zł.  ( na dzień 31.12.2007r.: 398 tys. zł). 

Należności denominowane w walutach obcych stanowiły na dzień bilansowy równowartość 182 tys. zł  

( na dzień 31.12.2007r. : 611 tys. zł), głównie w Euro. 

Zobowiązania denominowane w walutach obcych stanowiły na dzień bilansowy równowartość 126 tys. zł  

( na dzień 31.12.2007r. 112 tys. zł ), głównie w Euro. 

 
ATM Grupa S.A. posiada w walutach obcych zobowiązania umowne do nabycia w przyszłości rzeczowych 

aktywów trwałych. Przyszłe płatności dotyczą zakupów inwestycyjnych :  helikoptera oraz wozu 

transmisyjnego. Łączna wartość zobowiązań umownych  wynosi 4 133 tys. Euro, co na dzień bilansowy 

stanowi równowartość 17 243 tys. zł.  

Przy założeniu, że do dnia spłaty zobowiązań wynikających z zawartych umów kurs Euro wzrósłby / spadłby 

o 10% stan zobowiązań spółki zwiększyłby się ( zmniejszyłby się ) o 1 724 tys. zł. Sytuacja ta obrazuje 

potencjalne ryzyko, które może mieć wpływ na wyniki przyszłego okresu.  

Ryzyko kredytowe 

Głównymi aktywami finansowymi Spółki są środki na rachunkach bankowych, gotówka, należności z tytułu 

dostaw i usług, inne należności oraz inwestycje, które reprezentują największą ekspozycję na ryzyko 

kredytowe w relacji do aktywów finansowych. W Spółce nie występują istotne koncentracje ryzyka 

kredytowego. 

Ryzyko kredytowe Spółki jest przede wszystkim przypisane do należności handlowych. Kwoty przedstawione 

w bilansie są kwotami netto, czyli z uwzględnieniem odpisów aktualizujących wartość wątpliwych należności 

oszacowanych przez Zarząd Spółki na podstawie wcześniejszych doświadczeń, specyfiki prowadzonej 

działalności i ich oceny obecnego otoczenia gospodarczego.  

Spółka zawiera transakcje wyłącznie z renomowanymi firmami o dobrej zdolności kredytowej. Wszyscy 

klienci, którzy pragną korzystać z kredytów kupieckich, poddawani są procedurom wstępnej weryfikacji. 

Rok zako ńczony 31 grudnia 2008 

Wzrost/spadek kursu waluty Wpływ na wynik finansowy 
brutto Wpływ na kapitał własny 

+ 10% 27 tys. zł 27 tys. zł 

- 10% -27 tys. zł -27 tys. zł 

Rok zako ńczony 31 grudnia 2007 

Wzrost/spadek kursu waluty Wpływ na wynik finansowy 
brutto Wpływ na kapitał własny 

+ 10% 83 tys. zł 83 tys. zł 

- 10% - 83 tys. zł - 83 tys. zł 
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Ponadto, dzięki bieżącemu monitorowaniu stanów należności, narażenie Spółki na ryzyko nieściągalnych 

należności jest nieznaczne.  

Największymi odbiorcami produktów Spółki są przede wszystkim nadawcy telewizyjni (Telewizja Polsat S.A. i 

TVP S.A.) oraz inne spółki producenckie działające w branży telewizyjnej. W związku z wielkością i dobrą 

kondycją finansową głównych kontrahentów należy uznać, że ryzyko spłaty należności przez klientów Spółki 

jest minimalne. W konsekwencji ATM GRUPA S.A. nie jest narażona na znaczące ryzyko kredytowe. 

Ponadto Spółka regularnie monitoruje salda w odniesieniu do każdego pojedynczego klienta. 

Struktura należności handlowych w podziale na okres przeterminowania przedstawiona jest w nocie nr 18 

„Należności handlowe”. 

 
Ryzyko zwi ązane z płynno ścią 

Ryzyko płynności to ryzyko, że Spółka nie będzie w stanie regulować swoich zobowiązań w terminie ich 

zapadalności. Celem ATM GRUPA S.A. jest zapewnienie, w najwyższym możliwym stopniu, że jej płynność 

będzie zawsze zachowana na poziomie pozwalającym na regulowanie zobowiązań w terminie ich 

zapadalności, bez ponoszenia niemożliwych do przyjęcia strat lub ryzyka narażenia na szwank reputacji 

Spółki. 

Spółka monitoruje ryzyko braku funduszy przy pomocy narzędzia okresowego planowania płynności. 

Narzędzie to uwzględnia terminy wymagalności/ zapadalności zarówno inwestycji jak i aktywów finansowych 

(np. konta należności, pozostałych aktywów finansowych) oraz prognozowane przepływy pieniężne z 

działalności operacyjnej. 

Zarządzanie płynnością Spółki odbywa się głównie poprzez: 

• krótko, średnio i długo-terminowe planowanie przepływów gotówkowych, 

• dobór odpowiednich źródeł finansowania na podstawie analizy potrzeb Spółki oraz analizy rynku,   

• współpraca z instytucjami finansowymi o ustalonej, wysokiej reputacji. 

Spółka inwestuje środki pieniężne w bezpieczne, krótkoterminowe instrumenty finansowe (depozyty 

bankowe), które mogą być wykorzystywane do obsługi zobowiązań. Poprzez bieżące monitorowanie 

poziomu wymagalnych zobowiązań oraz odpowiednie zarządzanie środkami pieniężnymi Spółka jest 

atrakcyjnym partnerem dla swoich dostawców. ATM GRUPA. S.A. posiada dobrą kondycję finansową, w 

związku z czym ryzyko utraty płynności w regulowaniu zobowiązań Spółki jest minimalne.  

Tabela poniżej przedstawia zobowiązania spółki na dzień 31.12.2008r. oraz na dzień 31.12.2007r. wg daty 

zapadalności na podstawie umownych niezdyskontowanych płatności.  

 

 Do 3miesi ęcy 

31 grudnia 2008 roku  
Oprocentowane kredyty i pożyczki  
Zamienne akcje uprzywilejowane  
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 44.122 

Instrumenty pochodne  

31 grudnia 2007 roku  

Oprocentowane kredyty i pożyczki  

Zamienne akcje uprzywilejowane  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 10.049 

Instrumenty pochodne  
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Nota 38. INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH 
 
Warto ści poszczególnych klas instrumentów finansowych 
 
Poniższa tabela przedstawia porównanie wartości bilansowych wszystkich instrumentów finansowych Spółki, 
w podziale na poszczególne klasy i kategorie aktywów i zobowiązań. 
 
 

AKTYWA FINANSOWE 

Warto ść bilansowa  
 

31.12.2008 31.12.2007 

Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe), w tym:  300 1 200 

- udzielone pożyczki 300 1 200 

Pozostałe aktywa finansowe (krótkoterminowe), w tym : 31 575 55 089 

- pożyczki udzielone  21 288 4 527 

- inne  - lokaty powyżej 3 miesięcy 10 287 50 562 

Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty 50 067 60 128 

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych  1 672 3 027 

- inne środki pieniężne 48 395 57 191 
 
 
 

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE 

Warto ść bilansowa  
 

31.12.2008 31.12.2007 

Zobowi ązania finansowe , w tym: 7 185 

- zobowiązania z tytułu leasingu  finansowego i umów dzierżawy z opcją  zakupu 7 185 

- umarzalne akcje uprzywilejowane  zamienne na akcje zwykłe 0 0 

     
 
Wartość godziwa instrumentów finansowych Spółki zbliżona jest do wartości bilansowej.  
 
Dane szczegółowe o instrumentach finansowych  

 

Przychody z odsetek od aktywów finansowych  
01.01-31.12.2008 01.01-31.12.2007 

Lokaty bankowe  4.844 2.625 

Pożyczki udzielone  1.035 369 

Razem  5.879 2.994 
 
 
Koszty z tytułu odsetek od zobowi ązań finansowych 

01.01-31.12.2008 01.01-31.12.2007 

Inne – leasing  5 26 

Razem  5 26 
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Dane ogólne o instrumentach finansowych  

 
Stan na 31.12.2008 r.  

 
Lokaty bankowe Pożyczki udzielone  Zobowi ązania finansowe  

a) zakres i charakter 
instrumentu 

pozbawione ryzyka lub o 
niskim ryzyku inwestycje 

krótkoterminowe 

niskie ryzyko, z uwagi na 
udzielenie pożyczek 

podmiotom powiązanym, w 
których spółka posiada 

większość udziałów bądź jest 
jedynym udziałowcem 

leasing finansowy 

b) wartość bilansowa 
instrumentu  60 354 tys. zł 21 588 tys. zł 7 tys. zł 

c) wartość instrumentu w 
walucie obcej, jeżeli dotyczy 182 tys. zł N/D N/D 

d) cel nabycia lub wystawienia  lokowanie wolnych środków rozwój spółek zależnych, 
lokowanie wolnych środków 

finansowanie bieżącej 
działalności 

e) suma i termin przyszłych 
przychodów lub płatności 
kasowych 

odsetki zależne od czasu 
trwania 

odsetki zależne od czasu 
trwania Całość do 31 marca 2009 

f) termin ustalenia cen, termin 
zapadalności, wygaśnięcia lub 
wykonania instrumentu 

Instrumenty płynne typu 
overnight, do 3 miesięcy i 

powyżej 3 miesięcy  

płatne ratalnie bądź 
jednorazowo, zgodnie z 

zawartymi umowami  
Równe raty miesięczne 

g) możliwość wcześniejszego 
rozliczenia  dowolna istnieje istnieje 

h) możliwość wymiany lub 
zamiany na inny składnik 
aktywów lub pasywów 

brak brak brak 

i) ustalona stopa lub kwota 
odsetek, dywidendy lub innych 
przychodów oraz termin ich 
płatności  

WIBID + marża banku 
termin płatności 

oprocentowanie stałe lub 
zmienne ( WIBOR + marża ) - 

j) zabezpieczenie związane z 
instrumentem : przyjęte lub 
złożone 

brak brak Weksel in’blanco 

k) wartość godziwa instrumentu 
zbliżona do wartości 

bilansowej 
zbliżona do wartości bilansowej zbliżona do wartości bilansowej 

l) rodzaj ryzyka związanego z 
instrumentem  

stopy procentowe, 
kredytowe instytucji 

finansowej  
stopy procentowej brak 

l) ryzyko stopy procentowej 
minimalne, wynikające ze 

zmiennej stopy procentowej  
minimalne, wynikające ze 

zmiennej stopy procentowej N/D 

m) efektywna stopa 
procentowa bliska nominalnej bliska nominalnej - 

n) ryzyko kredytowe  ryzyko wypłacalności banku ryzyko wypłacalności spółek N/D 

o) maksymalna kwota straty 
kwota ulokowana minus 

środki z BFG wartość udzielonych pożyczek   N/D 
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Stan na 31.12.2007 r.  

 
Lokaty bankowe Pożyczki udzielone  Zobowi ązania finansowe  

a) zakres i charakter 
instrumentu 

pozbawione ryzyka lub o 
niskim ryzyku inwestycje 

krótkoterminowe 

niskie ryzyko, z uwagi na 
udzielenie pożyczek 

podmiotom powiązanym, w 
których spółka posiada 

większość udziałów bądź jest 
jedynym udziałowcem 

leasing finansowy 

b) wartość bilansowa 
instrumentu  110 780 tys. zł 5 727 tys. zł 185 tys. zł 

c) wartość instrumentu w 
walucie obcej, jeżeli dotyczy N/D N/D N/D 

d) cel nabycia lub wystawienia lokowanie wolnych środków rozwój spółek zależnych, 
lokowanie wolnych środków 

finansowanie bieżącej 
działalności 

e) suma i termin przyszłych 
przychodów lub płatności 
kasowych 

odsetki zależne od czasu 
trwania 

odsetki zależne od czasu 
trwania 178 tys. zł 

f) termin ustalenia cen, termin 
zapadalności, wygaśnięcia lub 
wykonania instrumentu 

Instrumenty płynne typu 
overnight, do 3 miesięcy i 

powyżej 3 miesięcy  

płatne ratalnie bądź 
jednorazowo, zgodnie z 

zawartymi umowami  
31 marca 2009 

g) możliwość wcześniejszego 
rozliczenia  dowolna istnieje istnieje 

h) możliwość wymiany lub 
zamiany na inny składnik 
aktywów lub pasywów 

brak brak brak 

i) ustalona stopa lub kwota 
odsetek, dywidendy lub innych 
przychodów oraz termin ich 
płatności  

WIBID + marża banku 
termin płatności 

oprocentowanie stałe lub 
zmienne ( WIBOR + marża ) 5 tys. zł 

j) zabezpieczenie związane z 
instrumentem : przyjęte lub 
złożone 

brak brak Weksel in’blanco 

k) wartość godziwa instrumentu 
zbliżona do wartości 

bilansowej 
zbliżona do wartości bilansowej zbliżona do wartości bilansowej 

l) rodzaj ryzyka związanego z 
instrumentem  

stopy procentowe, 
kredytowe instytucji 

finansowej  
stopy procentowej brak 

ł) ryzyko stopy procentowej 
minimalne, wynikające ze 

zmiennej stopy procentowej  
minimalne, wynikające ze 

zmiennej stopy procentowej N/D 
m) efektywna stopa 
procentowa bliska nominalnej bliska nominalnej N/D 

n) ryzyko kredytowe  ryzyko wypłacalności banku ryzyko wypłacalności spółek N/D 

o) maksymalna kwota straty 
kwota ulokowana minus 

środki z BFG wartość udzielonych pożyczek   N/D 

 
Zmiana stanu instrumentów finansowych 
 

2008 

Pożyczki  
udzielone 

i nale żności 
własne  

 

Pozostałe 
zobowi ązania 

finansowe  
 

Stan na pocz ątek okresu  5.727 185 

Zwiększenia  35.075 - 

Udzielenie pożyczek  35.075 - 

Wycena bilansowa    

Zmniejszenia  19.214 178 

Spłata pożyczek udzielonych  19.214 - 

Spłaty rat leasingowych - 178 

Stan na koniec okresu  21.588 7 
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2007 

Pożyczki  
udzielone 

i nale żności 
własne  

 

Pozostałe 
zobowi ązania 

finansowe  
 

Stan na pocz ątek okresu  4.545 546 

Zwiększenia   - 

Udzielenie pożyczek  10.065 - 

Wycena bilansowa    

Zmniejszenia  8.883 361 

Spłata pożyczek udzielonych  8.883 - 

Spłaty rat leasingowych - 361 

Stan na koniec okresu  5.727 185 

 
 
 
Nota 39. ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM 
 

Nadrzędnym celem Zarządu jest nieprzerwany rozwój spółki, a tym samym zapewnienie zwrotu z inwestycji 
akcjonariuszom oraz korzyści dla innych zainteresowanych stron. Spółka co roku wypłaca  dywidendę, w 
wysokości ustalonej przez Zarząd i zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą. Spółka buduje długoterminową 
wartość dla akcjonariuszy przede wszystkim poprzez przejęcia nowych podmiotów z branży oraz udział w 
innowacyjnych projektach, wykorzystujących nowe technologie i kanały dystrybucji. Pozyskane w drugiej 
połowie 2007r. przez ATM GRUPA S.A. środki z emisji akcji serii D  spółka wykorzystuje przede 
wszystkim na różnego rodzaju inwestycje kapitałowe, inwestycje związane z budową nowych studiów 
telewizyjnych oraz na sukcesywne poszerzanie  profesjonalnego zaplecza sprzętowego do produkcji w HD. 
Spółka przewiduje również zagraniczne inwestycje kapitałowe, które mogą przybrać formę akwizycji, jak i 
wspólnie realizowanych dużych przedsięwzięć filmowych. Wszystkie inwestycje poprzedzone są 
szczegółową analizą finansową i wnikliwą oceną ekonomiczną.  

 
 
 

  31.12.2008 31.12.2007 

Oprocentowane kredyty i pożyczki   

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 

44.122 10.049 

Minus środki pieniężne i ich ekwiwalenty -50.067 -60.218 

Zadłu żenie netto -5.945 -50.169 

Zamienne akcje uprzywilejowane   

Kapitał własny 228.535 226.084 

Kapitały rezerwowe z tytułu niezrealizowanych zysków netto   

Kapitał razem 228.535 226.084 

Kapitał i zadłu żenie netto 222.590 175.915 

Wskaźnik dźwigni -0,03 -0,29 
 
 
 
 
 

 
Nota 40. PROGRAMY ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH 
 
Spółka nie prowadzi programu świadczeń pracowniczych. 
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Nota 41. INFORMACJE O PODMIOTACH POWI ĄZANYCH 
 

Następująca tabela przedstawia łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi za bieżący i 

poprzedni rok obrotowy.  

Podmiot powi ązany 

Sprzeda ż na 
rzecz 

podmiotów 
powi ązanych 

Zakupy od 
podmiotów 

powi ązanych 

Należności od 
podmiotów 

powi ązanych 
łącznie z 

pożyczkami 

w tym 
przeterminow

ane 

Zobowi ązania 
wobec 

podmiotów 
powi ązanych 

w tym zaległe, 
po upływie 

terminu 
płatno ści 

Jednostka zale żna:        

2008 1 028 18 678 22 367 7 41 075 2 329 

2007 279 18 968 7 728 0 3.165 1 064 

Jednostka współzale żna       

2008 600 - 302    

2007       

Zarząd Spółki:       

2008 43 396   31  

2007 32 547   39  

Transakcje z udziałem 
członków Rady Nadzorczej 

      

2008 180 168     

2007  83     

Transakcje z jednostkami  
powi ązanymi osobowo  

      

2008 3 879 - - 95 93 

2007 33 1.017 1 - 89 87 

 
 
 
Warunki transakcji z podmiotami powi ązanymi 

Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi odbywają się na warunkach równorzędnych z tymi, które 

obowiązują w transakcjach zawartych z innymi podmiotami, na warunkach rynkowych. 
 
Pożyczka udzielona członkowi Zarz ądu – nie występuje. 

 

 
Inne transakcje z udziałem członków Zarz ądu i ich rodzin 
 

1. Członkowie Zarz ądu i Rady Nadzorczej świadcz ą  usługi na rzecz Spółki: 

Osoby Rodzaj usług 01.01-31.12.2008 01.01-31.12.2007 
Maciej Grzywaczewski
  

Usługi doradcze, współpraca przy prospekcie 
emisyjnym (2007 r.) 

237 188 

Paweł Tobiasz 
   

usługi informatyczne, przygotowanie prospektu 
emisyjnego (2007r.) 

159 259 

Grażyna Gołębiowska wynagrodzenie za przygotowanie prospektu 
emisyjnego (20007 r.) 

- 100 

Anna Skowrońska kierownik produkcji (członek Rady Nadzorczej 
tylko w roku 2007) 

- 27 

Marcin Michalak naprawa elementów scenograficznych 3 6 

Barbara Pietkiewicz konsultacje scenariuszowe 52 50 
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Ponadto w 2007 roku: 
- spółka zakupiła od pana Macieja Grzywaczewskiego udziały spółki Profilm Agencja Filmowa Sp. z o.o. 
Wartość umowy wynosi 2.475 tys. zł, zobowiązanie z tego tytułu wynosiło: na 31.12.2008 r.- 0 tys. zł, na 
31.12.2007 r.- 475 tys. zł, 
- spółki Mercurius Financial Advisors Sp. z o.o. Sp. k., Mercurius Dom Maklerski Sp.  z o.o., w których 
udziałowcem jest pan Michał Kowalczewski, świadczyły usługi związane z emisją akcji serii D, łączne 
wynagrodzenie z tego tytułu wyniosło 1.725 tys. zł. 
 

2. Wynagrodzenie członków rodzin osób zarz ądzających 
 
Grzegorz Gołębiowski - syn Grażyny Gołębiowskiej- 6 tys. zł za 2008 rok i 7 tys. zł za  2007 r. 
Filip Pietkiewicz  - syn Barbary Pietkiewicz   - 48 tys. zł za 2008 rok i 25 tys. zł. za 2007 r. 

 
 
 
Wynagrodzenie kadry kierowniczej Spółki 
 
Wynagrodzenie wypłacone lub nale żne członkom Zarz ądu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki 
 
Świadczenia wypłacane Członkom Zarz ądu  

 2008 2007 

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i 
narzuty) 

1.195 1.173 

Nagrody jubileuszowe   

Świadczenia po okresie zatrudnienia   

Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy   

Świadczenia pracownicze w formie akcji własnych    

 Razem  1.195 1.173 

 

Udziały wy ższej kadry kierowniczej (w tym członków Zarz ądu) w programie akcji pracowniczych- nie dotyczy 

 
Nota 42. WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZ ĄDU I RADY NADZORCZEJ 
 

 Funkcja 2008 2007 

Wynagrodzenia Członków Zarz ądu    

Tomasz Kurzewski Prezes Zarządu 480 480 

Dorota Michalak-Kurzewska Wiceprezes Zarządu 300 300 

Maciej Grzywaczewski Wiceprezes Zarządu 48 38 

Grażyna Gołębiowska Członek Zarządu 238 200 

Paweł Tobiasz Członek Zarządu 96 106 

RAZEM  1.162 1.124 
Wynagrodzenia Członków Rady 
Nadzorczej    

Marcin Michalak Przewodniczący 96 96 

Wiesława Kurzewska Członek 48 48 

Anna Skowrońska Członek 0 37 

Barbara Pietkiewicz Członek 48 48 

Michał Kowalczewski Członek 24 48 

Marcin Chmielewski Członek 44 0 

Piotr Stępniak Członek 24 0 

RAZEM  284 277 
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Nota 43. ZATRUDNIENIE 
Przeci ętne zatrudnienie 

 2008 2007 

Zarząd 2,00 2,00 

Administracja 11,25 10,84 

Pion produkcji 0,50 0,58 

 RAZEM  13,75 13,42 

 
Rotacja zatrudnienia 

 2008 2007 

Liczba pracowników przyjętych 6 2 

Liczba pracowników zwolnionych 3 1 

 RAZEM  3 1 

 
Nota 44. UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO- pozycja nie występuje 
 
Nota 45. SPRAWY SĄDOWE 
 
W okresie od 01.01-31.12.2008 roku toczyły się dwie sprawy sądowe z powództwa cywilnego o ochronę 

dóbr osobistych. Wartość żądanych odszkodowań wynosi 115 tys. zł. 
 
Nota 46. ROZLICZENIA PODATKOWE 

Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności podlegające regulacjom (na przykład sprawy celne 

czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów administracyjnych, które uprawnione są do 

nakładania wysokich kar i sankcji. Brak odniesienia do utrwalonych regulacji prawnych w Polsce powoduje 

występowanie w obowiązujących przepisach niejasności i niespójności. Często występujące różnice w 

opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno wewnątrz organów państwowych, jak i 

pomiędzy organami państwowymi i przedsiębiorstwami, powodują powstawanie obszarów niepewności i 

konfliktów. Zjawiska te powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest znacząco wyższe niż istniejące zwykle 

w krajach o bardziej rozwiniętym systemie podatkowym. 

Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli przez okres pięciu lat, począwszy od końca roku, w 

którym nastąpiła zapłata podatku. W ciągu ostatniego roku spółka nie była poddana żadnym kontrolom 

organów administracyjnych. 
 
Nota 47. ZDARZENIA PO DACIE BILANSU  

Nie wystąpiły istotne zdarzenia po dacie bilansu. 
 
 
Nota 48. DATA ZATWIERDZENIA I PUBLIKACJI SPRAWOZDAN IA ZA ROK UBIEGŁY  

Sprawozdanie finansowe ATM GRUPA S.A. za rok 2007 zostało zatwierdzone Uchwałą nr 2 Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 30 maja 2008 roku i opublikowane w Monitorze Polskim B nr 
1701 z 10 listopada 2008 r. 
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Nota 49. OBJA ŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENI ĘŻNYCH 
 

Wyszczególnienie 31.12.2008 31.12.2007 
Środki pieni ężne w bilansie 50 067 60 218 
Różnice kursowe z wyceny bilansowej     

Aktywa pieniężne kwalifikowane jako ekwiwalenty środków pieniężnych na 
potrzeby rachunku przepływów pieniężnych     

Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty ogółem wykazane w rachunku 
przepływów pieni ężnych 50 067 60 218 

   
Wyszczególnienie 31.12.2008 31.12.2007 

Amor tyzacja:  2 316 3 409 
amortyzacja wartości niematerialnych 370 2 304 

amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 1 946 1 105 
      
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składaj ą się z: -1 426 -884 
odsetki z tyt. umów leasingu finansowego 5 26 

odsetki od lokat z wyceny bilansowej 2007 562 -562 

odsetki otrzymane -571 -262 

odsetki od lokat z wyceny bilansowej 2008 -287  - 

odsetki naliczone od dysponowania środkami ATM INVESTMENT Sp. z o.o. 524  - 

dywidendy otrzymane -1 195   

odsetki naliczone od udzielonych pożyczek -464 -86 
      
Zysk (strata) z działalno ści inwestycyjnej wynika z:  82 53 
przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 1 031 304 
wartość netto sprzedanych rzeczowych aktywów trwałych -949 -251 
      
Zmiana stanu rezerw wynika z nast ępujących pozycji:  -1 837 1 875 
bilansowa zmiana stanu rezerw na zobowiązania -1 837 1 875 
bilansowa zmiana stanu rezerw na świadczenia pracownicze     
      

Zmiana stanu zapasów wynika z nast ępujących pozycji: 213 2 779 
bilansowa zmiana stanu zapasów 213 2 779 
      

Zmiana nale żności wynika z nast ępujących pozycji: -28 552 10 155 

zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu -29 183 10 629 

zmiana stanu należności długoterminowych wynikająca z bilansu -9 -941 

korekta o dopłaty do kapitału     

korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych 173 1 655 

korekta o zmianę należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 467  - 

korekta o zmianę stanu należności z tytułu udzielonych pożyczek  - -1 188 
      
Zmiana stanu zo bowi ązań krótkoterminowych, z wyj ątkiem zobowi ązań 
finansowych, wynika z nast ępujących pozycji: 35 072 -5 325 

zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikająca z bilansu 34 073 -3 221 

korekta o naliczone odsetki -524  - 

korekta o zmianę zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 1 749 372 

korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów 
trwałych -696 -2 001 

korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia aktywów finansowych 470 -475 

 
 
 
 


