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Śródroczny skonsolidowany bilans  
     30 czerwca  31 grudnia  

   Nota   2010   2009  
Aktywa trwałe       

Rzeczowe aktywa trwałe  5         130 480     134 136     

Wartości niematerialne         6 4 464     4 419     

Wartość firmy             11 477               11 477  

Nieruchomości inwestycyjne               3 485                 3 485     
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności   781                    590     
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   846    510     

Pozostałe aktywa trwałe               464                    541     

            151 997     155 158     

Aktywa obrotowe       

Zapasy              13 491               16 481     

Należności handlowe              31 379               25 455    

Należności z tytułu podatku dochodowego                833                    5 385     

Pozostałe należności              3 725               6 544     

Pozostałe aktywa finansowe   32 895               29 033     

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty             44 878     39 254     

            127 201             122 152     

Razem aktywa           279 198     277 310     
        
KAPITAŁ WŁASNY       

Kapitał własny przypadaj ący na akcjonariuszy Spółki       

Kapitał zakładowy               8 600                 8 600     

Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej           178 343             178 343     

Pozostałe kapitały                      -                        -     

Zatrzymane zyski             39 363               46 094     

Wynik finansowy bieżącego okresu               1 292              149     

            227 598             233 186     

Kapitał mniejszo ści                   282                    279     

        

Razem kapitał własny           227 880             233 465     

        

ZOBOWIĄZANIA       

Zobowi ązania długoterminowe       

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego   94 432     

Zobowiązania finansowe  73 110 

Zobowiązania długoterminowe inne   -     - 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów   28 470               29 642     

              28 637               30 184    

Zobowi ązania krótkoterminowe      

Kredyty i pożyczki   11             1 808                     1 367     

Zobowiązania finansowe                  192     72 

Zobowiązania handlowe                6 775                 6 203     

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego                   152                 291     

Pozostałe zobowiązania             9 355               2 668   

Rozliczenia międzyokresowe przychodów                4 353                 3 060     

Pozostałe rezerwy   46                       -     

    22 681      13 661     

                

Razem zobowi ązania             51 318 43 845 

Razem pasywa           279 198             277 310     
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Śródroczne skonsolidowane zestawienie całkowitych do chodów 
     6 miesi ęcy zako ńczone   
     30 czerwca  
   Nota  2010 2009 
        

Przychody ze sprzeda ży        
Przychody ze sprzedaży usług   54 488     51 405     
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów        11 43     

    54 499     51 448     
Koszty sprzedanych usług, towarów i materiałów        

Koszt wytworzenia sprzedanych usług           (47 937)            (41 162)    

Koszty sprzedanych towarów i materiałów                   (8)                   (29)    

            (47 945)            (41 191)    

 Odpisy z tytułu utraty wartości   -   (600) 

Koszty sprzedanych usług, towarów i materiałów  (47 945) (41 791) 

Zysk/(Strata) brutto ze sprzeda ży             6 554     9 657     
        

Koszty ogólnego zarządu              (6 358)              (8 577)   

Pozostałe przychody                2 247                 1 999     

Pozostałe koszty             (965)              (942)   

Zysk/(Strata) z działalno ści operacyjnej               1 478                 2 137    
        

Przychody finansowe               867     969    

Koszty finansowe                (48)                 (90)    
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własności                (409)                 (367)    

Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem               1 888                 2 649     
        

Podatek dochodowy                  (593)                 (926)    

Zysk/(Strata) netto roku  obrotowego              1 295    1 723 

Pozostałe dochody całkowite                     -                        -     

Dochody całkowite razem               1 295                1 723     
z tego:    

- przypadające na akcjonariuszy Spółki     7             1 292                 1 716     

- przypadające na udziały mniejszości                       3                        7     
        

Zysk/(Strata) na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w  trakcie okresu (wyrażony 
w złotych na jedną akcję)       

- podstawowy / rozwodniony   0,01     0,02     
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Śródroczne skonsolidowane zestawienie zmian w kapita le własnym 
    Przypadający na akcjonariuszy Spółki       

  Nota 
Kapitał 

zakładowy 

Kapitały 
zapasowy ze 

sprzedaży akcji 
powyżej ceny 

nominalnej 
Pozostałe 
kapitały Zatrzymane zyski 

Wynik finansowy 
bieżącego okresu Razem 

Udziały 
mniejszości 

Razem kapitał 
własny 

                    

1 stycznia 2009 r.    8 600     178 343                            -     41 572     18 282     246 797     935     247 732 

                    

Całkowite dochody za okres 
zakończony 30 czerwca 2009 r.                           -                            -                            -                            -                        1 716                        1 716                                7      1 723     
Transakcje z wła ścicielami          

Przeniesienie wyniku                          -                            -                            -     18 282                    (18 282)                            -                            -     -     

Wypłata dywidendy       18                        -                            -                            -      (13 760)     -     (13 760)     (750)                    (14 510)     

                    

30 czerwca 2009 r.    8 600          178 343                                 -     46 094     1 716                    234 753                          192     234 945     

 

    Przypadający na akcjonariuszy Spółki       

  Nota 
Kapitał 

zakładowy 

Kapitały 
zapasowy ze 

sprzedaży akcji 
powyżej ceny 

nominalnej 
Pozostałe 
kapitały Zatrzymane zyski 

Wynik finansowy 
bieżącego okresu Razem 

Udziały 
mniejszości 

Razem kapitał 
własny 

                    

1 stycznia 2010 r.    8 600     178 343                            -     46 094     149     233 186     279     233 465 

                    

Całkowite dochody za okres 
zakończony 30 czerwca 2010 r.                           -                            -                            -                            -     1 292                        1 292                           3     1 295     

Transakcje z wła ścicielami          

Przeniesienie wyniku                          -                            -                            -     149                     (149)                            -                            -     -     

Wypłata dywidendy       18                        -                            -                            -     (6 880)     -     (6 880)     -                    (6 880)   

30 czerwca 2010 r.    8 600     178 343                            -     39 363     1 292    227 598                          282   227 880    
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Śródroczny skonsolidowany rachunek przepływów pieni ężnych 
 
     6 miesi ęcy zako ńczone   
     30 czerwca  
   Nota  2010 2009 

        

 Zysk  / (strata) przed opodatkowaniem    1 888                 2 649     

 Korekty:    915 (3 880) 

 Udział w zyskach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw   
własności    409                    367     

 Amortyzacja                6 950     6 694     

 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                   (605)                    313     

 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej    6                   (97)    

 Zmiana stanu zapasów    2 989                    440     

 Zmiana stanu należności              (7 329)              (3 117)    
 Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów              326              (7 828)    
 Zmiana stanu pozostałych aktywów              (1 851)              (1 181)    

 Inne korekty z działalności operacyjnej                   20                    529     

 Gotówka z działalno ści operacyjnej              2 803              (1 231)    

 Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony              3 156              (3 253)    

 Przepływy pieni ężne netto z działalno ści operacyjnej    5 959           (4 484)    

        
 Działalno ść inwestycyjna        

 Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych    5 330                    194     
 Inne wpływy inwestycyjne   19           90 361               11 864     

 Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych            (3 457)            (36 603)    

 Nabycie inwestycji w nieruchomości                       -                        -     

 Wydatki na aktywa finansowe              (91 710)              (2 910)    

 Inne wydatki inwestycyjne              (2 544)              (1 065)    

 Przepływy pieni ężne netto z działalno ści inwestycyjnej             (2 020)            (28 520)    

        
 Działalno ść finansowa        

 Wpływy z kredytów i pożyczek                   808                    648     

 Inne wpływy finansowe   19           1 318               32 086     

 Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli                 -                 (750)    

 Spłaty kredytów i pożyczek                    (368)                     (1)    

 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego                   (70)                   (82)    

 Odsetki                       (3)                        -     

 Przepływy pieni ężne netto z działalno ści finansowej              1 685               31 901     

        

 Przepływy pieni ężne netto razem    5 624              (1 103)    

        
        

 Środki pieniężne na początek okresu              39 254               68 448     

 Zyski / (Straty) z tytułu różnic kursowych                        -                        -     

 Środki pieni ężne na koniec okresu w tym:              44 878               67 345     

 - o ograniczonej możliwości dysponowania                        -                        -     
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1 Informacje ogólne 

ATM Grupa (zwana dalej “Spółką” lub „Jednostką dominującą”) jest spółką akcyjną utworzoną w oparciu 
o Kodeks spółek handlowych.  
 
Nazwa:  ATM GRUPA S.A. 

Forma prawna:  Spółka akcyjna 

Siedziba:  Bielany Wrocławskie, ul. Dwa Światy 1, 55-040 Kobierzyce 

Kraj rejestracji:  Polska 

Podstawowy przedmiot działalności: - produkcja filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 

 - pozostała działalność komercyjna 

Organ prowadzący rejestr, numer KRS i 

data rejestracji: 

 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS nr; zarejestrowano dnia 

1.04.2003 

Numer statystyczny REGON i data 

nadania: 

 REGON 930492316; nadano dnia 22.04.2003 r. 

 
Zgodnie ze statutem Spółki czas jej trwania jest nieokreślony.  
 
Spółka powstała w 2003 r., w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ATM Sp. z 
o.o. w spółkę akcyjną. Statut Spółki sporządzono w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej we 
Wrocławiu w dniu 20.03.2003 r. przed notariuszem Elżbietą Radojewską i zarejestrowano w Rep. A nr 
1842/2003. Od dnia 5 lutego 2004 r. akcje Spółki notowane są na rynku wtórnym Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie.  
 
Spółka oraz jej jednostki zależne (zwane dalej „Grupą”) prowadzą podstawową działalność w jednym 
segmencie usług produkcji telewizyjnej i filmowej.  
 
Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez 
Zarząd Jednostki dominującej w dniu 30 sierpnia 2010 r.  
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2 Struktura Grupy Kapitałowej 
 
Skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym na dzień 30 czerwca 2010 r. 
objęte zostały dane jednostek przedstawionych w tabeli poniżej:  
 

Nazwa jednostki Siedziba Przedmiot działalno ści 

Charakterystyka 
powi ązania 

kapitałowego / 
metoda 

konsolidacji 

% własno ści i 
posiadanych 
praw głosu 

Data obj ęcia 
kontroli / 

współkontroli 

ATM Grupa S.A. Bielany 
Wrocławskie, 
Polska 

Produkcja filmów, nagrań 
wideo i programów 
telewizyjnych 

Jednostka 
dominująca 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

ATM System Sp. z o.o. Bielany 
Wrocławskie, 
Polska 

Produkcja filmów, nagrań 
wideo i programów 
telewizyjnych 

Zależna / pełna 100% 12 lutego 2001 

ATM Studio Sp. z o.o. Warszawa, 
Polska 

Wynajem i dzierżawa 
maszyn i urządzeń oraz 
pozostałych dóbr 
materialnych gdzieindziej 
niesklasyfikowanych 

Zależna / pełna 100% 14 maja 2009 

MT ART. Sp. z o.o. Warszawa, 
Polska 

Produkcja filmów, nagrań 
wideo i programów 
telewizyjnych 

Zależna / pełna 100% 3 kwietnia 2008 

Profilm Agencja 
Filmowa Sp. z o.o. 

Sopot, Polska Produkcja filmów, nagrań 
wideo i programów 
telewizyjnych 

Zależna / pełna 100% 30 kwietnia 2007 

Baltmedia Sp. z o.o. Warszawa, 
Polska 

Produkcja filmów, nagrań 
wideo i programów 
telewizyjnych 

Zależna / pełna 100% 14 maja 2009 

Studio A Sp. z o.o Warszawa, 
Polska 

Produkcja filmów, nagrań 
wideo i programów 
telewizyjnych 

Zależna / pełna 75% 18 lipca 2007 

ATM FX Sp. z o.o. Warszawa, 
Polska 

Produkcja filmów, nagrań 
wideo i programów 
telewizyjnych 

Zależna / pełna 75% 10 listopada 2009 

A2 Multimedia Sp. z 
o.o. 

Warszawa, 
Polska 

Produkcja filmów, nagrań 
wideo i programów 
telewizyjnych 

Współzależna / 
metoda praw 
własności 

50% 18 grudnia 2007 

 
 
3 Podstawa sporz ądzenia 
 

Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy 
zakończonych 30 czerwca 2010 r. zostało przygotowane zgodnie z MSR 34 „Śródroczna 
sprawozdawczość finansowa”. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe powinno 
być odczytywane wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 
2009 r.  
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4 Zasady rachunkowo ści 
Nowy standard lub interpretacja nie zastosowana wcz eśniej. 
 

a) MSSF 3 (Z) „Poł ączenia jednostek gospodarczych” 

Zmieniony MSSF 3 został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 10 
stycznia 2008 r. i obowiązuje prospektywnie dla połączeń jednostek gospodarczych z datą nabycia 
przypadającą na 1 lipca 2009 r. lub po tej dacie. Wprowadzone zmiany zawierają możliwość wyboru 
ujęcia udziałów mniejszości albo według wartości godziwej albo ich udziału w wartości godziwej 
zidentyfikowanych aktywów netto, przeszacowanie dotychczas posiadanych w nabytej jednostce 
udziałów do wartości godziwej z odniesieniem różnicy do rachunku zysków i strat oraz dodatkowe 
wytyczne dla zastosowania metody nabycia, w tym traktowanie kosztów transakcji jako koszt okresu, w 
który został on poniesiony. Grupa stosuje zmieniony MSSF 3 od 1 stycznia 2010 r. Zastosowanie 
standardu nie powoduje korekt retrospektywnych. 

b) MSR 27 (Z) „Skonsolidowane i jednostkowe sprawoz dania finansowe” 

Zmieniony MSR 27 został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 10 
stycznia 2008 r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 lipca 2009 r. lub po 
tej dacie. Standard wymaga, aby efekty transakcji z udziałowcami mniejszościowymi były ujmowane 
bezpośrednio w kapitale, o ile zachowana jest kontrola nad jednostką przez dotychczasową jednostkę 
dominującą. Standard również uszczegóławia sposób ujęcia w przypadku utraty kontroli nad jednostką 
zależną, tzn. wymaga przeszacowania pozostałych udziałów do wartości godziwej i ujęcie różnicy w 
rachunku zysków i strat. Grupa stosuje zmieniony MSR 27 od 1 stycznia 2010 r. Zastosowanie standardu 
nie powoduje korekt retrospektywnych. 

c) Zmiany do MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowan ie i wycena” – „Kryteria uznania za 
pozycj ę zabezpieczan ą” 

Zmiany do MSR 39 „Kryteria uznania za pozycję zabezpieczaną” zostały opublikowane przez Radę 
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 31 lipca 2008 r. i obowiązują dla okresów rocznych 
rozpoczynających się z dniem 1 lipca 2009 r. lub po tej dacie. Zmiany zawierają wyjaśnienie jak należy w 
szczególnych okolicznościach stosować zasady określające, czy zabezpieczane ryzyko lub część 
przepływów pieniężnych spełniają kryteria uznania za pozycję zabezpieczaną. Wprowadzono zakaz 
wyznaczania inflacji jako możliwego do zabezpieczenia komponentu instrumentu dłużnego o stałej stopie 
procentowej. Zmiany zabraniają także włączania wartości czasowej do jednostronnie zabezpieczanego 
ryzyka, gdy opcje traktuje się jako instrument zabezpieczający. Grupa stosuje zmiany do MSR 39 od 1 
stycznia 2010 r. Zmiany nie wpływają na sprawozdanie finansowe.  

 

d) Poprawki do MSSF 2009 

Rada ds Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała 16 kwietnia 2009 r. “Poprawki do 
MSSF 2009”, które zmieniają 12 standardów. Poprawki zawierają zmiany w prezentacji, ujmowaniu oraz 
wycenie oraz zawierają zmiany terminologiczne i edycyjne. Większość zmian będzie obowiązywać dla 
okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2010 r. Grupa stosuje poprawki do MSSF 
zgodnie z przepisami przejściowymi. W ocenie Zarządu poprawki do MSSF 2009 nie wpływa istotnie na 
sprawozdanie finansowe Grupy 

e) Zmiany do MSSF 2 „Płatno ści w formie akcji” 

Zmiany do MSSF 2 „Płatności w formie akcji” zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości 18 czerwca 2009 r. i obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających 
się 1 stycznia 2010 r. lub po tej dacie. Zmiany precyzują ujęcie płatności w formie akcji rozliczanych 
gotówkowo wewnątrz grupy kapitałowej. Zmiany uściślają zakres MSSF 2 oraz regulują łączne 
stosowanie MSSF 2 oraz innych standardów. Zmiany wprowadzają do standardu zagadnienia 
uregulowane wcześniej w interpretacjach KIMSF 8 oraz KIMSF 11. Zmiana MSSF 2 nie wpływa na 
sprawozdanie finansowe Grupy.  
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f) Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierw szy” 

Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” zostały opublikowane przez Radę 
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 23 lipca 2009 r. i obowiązują dla okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2010 r. lub po tej dacie. Zmiany wprowadzają dodatkowe wyłączenia od 
dokonywania wyceny aktywów na dzień przejścia na MSSF dla spółek działających w sektorze naftowym 
i gazowym. Zmiany nie wpływają na sprawozdanie finansowe. 

 
g) KIMSF 15 „Umowy w zakresie sektora nieruchomo ści” 

 
Interpretacja KIMSF 15 została wydana przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej 
Sprawozdawczości Finansowej w dniu 3 lipca 2008 r. i obowiązuje dla okresów rocznych 
rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2010 r. lub po tej dacie. Interpretacja ta zawiera ogólne 
wytyczne jak należy dokonać oceny umowy o usługi budowlane, aby określić, czy jej skutki powinny być 
prezentowane w sprawozdaniu finansowym zgodnie z MSR 11 Umowy o usługę budowlaną czy MSR 18 
Przychody. Ponadto, KIMSF 15 wskazuje, w którym momencie należy rozpoznać przychód z tytułu 
wykonania usługi budowlanej. Grupa stosuje KIMSF15 od 1 stycznia 2010 r. W ocenie Zarządu KIMSF 
15 nie wpływa na sprawozdanie finansowe Grupy. 

 
 
h) KIMSF 16 „Rachunkowo ść zabezpiecze ń inwestycji netto w jednostk ę zagraniczn ą” 

Interpretacja KIMSF 16 została wydana przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej 
Sprawozdawczości Finansowej w dniu 3 lipca 2008 r. i obowiązuje dla okresów rocznych 
rozpoczynających się z dniem 1 lipca 2009 r. lub po tej dacie. Interpretacja ta zawiera ogólne wytyczne 
dotyczące określenia, czy istnieje ryzyko zmian kursów walutowych w zakresie waluty funkcjonalnej 
jednostki zagranicznej i waluty prezentacji na potrzeby skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
jednostki dominującej. Ponadto, KIMSF 16 objaśnia, która jednostka w grupie kapitałowej może wykazać 
instrument zabezpieczający w ramach zabezpieczenia inwestycji netto w jednostkę zagraniczną, a w 
szczególności czy jednostka dominująca utrzymująca inwestycję netto w jednostkę zagraniczną musi 
utrzymywać także instrument zabezpieczający. KIMSF 16 objaśnia także, jak jednostka powinna określać 
kwoty podlegające reklasyfikacji z kapitału własnego do rachunku zysków i strat dla zarówno instrumentu 
zabezpieczającego, jak i pozycji zabezpieczanej, gdy jednostka zbywa inwestycję. Grupa stosuje 
KIMSF16 od 1 stycznia 2010 r. Zmiana nie wpływa na sprawozdanie finansowe. 

i) KIMSF 17 „Dystrybucja do wła ścicieli aktywów nie b ędących środkami pieni ężnymi” 

Interpretacja KIMSF 17 została wydana przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej 
Sprawozdawczości Finansowej w dniu 27 listopada 2008 r. i obowiązuje dla okresów rocznych 
rozpoczynających się z dniem 1 listopada 2009 r. lub po tej dacie. Interpretacja ta zawiera wytyczne w 
zakresie momentu rozpoznania dywidendy, wyceny dywidendy oraz ujęcia różnicy pomiędzy wartością 
dywidendy a wartością bilansową dystrybuowanych aktywów. Grupa stosuje KIMSF17 od 1 stycznia 2010 
r. KIMSF 17 nie wpływa na sprawozdanie finansowe.   

j) KIMSF 18 „Przeniesienie aktywów od klientów” 

Interpretacja KIMSF 18 została wydana przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej 
Sprawozdawczości Finansowej w dniu 29 stycznia 2009 r. i obowiązuje dla okresów rocznych 
rozpoczynających się z dniem 1 listopada 2009 r. lub po tej dacie. Interpretacja ta zawiera wytyczne 
zakresie ujęcia przeniesienia aktywów od klientów, mianowicie, sytuacje, w których spełniona jest 
definicja aktywa, identyfikację oddzielnie identyfikowalnych usług (świadczonych usług w zamian za 
przeniesione aktywo), ujęcie przychodu i ujęcie środków pieniężnych uzyskanych od klientów. Grupa 
stosuje KIMSF18 od 1 stycznia 2010 r. W opinii Zarządu wpływ KIMSF 18 na sprawozdanie finansowe 
nie jest istotny.  
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k) KIMSF 12 „Porozumienia o świadczeniu usług publicznych” 
 
Interpretacja KIMSF 12 została wydana przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej 
Sprawozdawczości Finansowej w dniu 30 listopada 2006 r. i obowiązuje dla okresów rocznych 
rozpoczynających się z dniem 29 marca 2009 r. lub po tej dacie. Interpretacja ta zawiera wytyczne w 
zakresie zastosowania istniejących standardów przez podmioty uczestniczące w umowach koncesji na 
usługi między sektorem publicznym a prywatnym. KIMSF 12 dotyczy umów, w których zlecający 
kontroluje to, jakie usługi operator dostarczy przy pomocy infrastruktury, komu świadczy te usługi i za jaką 
cenę. Grupa stosuje KIMSF 12 od 1 stycznia 2010 r. W ocenie Zarządu KIMSF 12 nie wpływa na 
sprawozdanie finansowe Grupy. 
 
Standardy, zmiany i interpretacje istniej ących standardów, które jeszcze nie obowi ązują i nie 
zostały wcze śniej zastosowane przez Grup ę: 

 
a) Zmiany do MSR 32 „Klasyfikacja emisji uprawnie ń” 

Zmiany do MSR 32 „Klasyfikacja emisji uprawnień” zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości 8 października 2009 r. i obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających 
się 1 lutego 2010 r. lub po tej dacie. Zmiany dotyczą rachunkowości emisji uprawnień (uprawnień, opcji, 
warrantów), denominowanych w walucie innej niż waluta funkcjonalna emitenta. Zmiany wymagają, aby, 
przy spełnieniu określonych warunków, emisja uprawnień była klasyfikowana jako kapitał własny 
niezależnie od tego, w jakiej walucie ustalona jest cena realizacji uprawnienia. Grupa zastosuje zmiany 
do MSR 32 od 1 stycznia 2011 r. Zmiany nie wpływają na sprawozdanie finansowe. 

 

b) Zmiany do MSR 24 „Transakcje z jednostkami powi ązanymi”. 
 
Zmiany do MSR 24 „Transakcje z jednostkami powiązanymi” zostały opublikowane przez Radę 
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 4 listopada 2009 r. i obowiązują dla okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2011 r. lub po tej dacie.  
Zmiany wprowadzają uproszczenia w zakresie wymagań odnośnie ujawniania informacji przez jednostki 
powiązane z instytucjami państwowymi oraz doprecyzowują definicje jednostki powiązanej. Grupa 
zastosuje zmiany do MSR 24 od 1 stycznia 2011 r. Zarząd szacuje, że zmiana nie będzie miała istotnego 
wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy. 
 
 
c) MSSF 9 „Instrumenty finansowe”. 

MSSF 9 „Instrumenty finansowe” został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości 12 listopada 2009 r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 
2013 r. lub po tej dacie. Standard wprowadza jeden model przewidujący tylko dwie kategorie klasyfikacji: 
zamortyzowany koszt i wartość godziwą. Podejście MSSF 9 jest oparte na modelu biznesowym 
stosowanym przez jednostkę do zarządzania aktywami oraz na cechach umownych aktywów 
finansowych. MSSF 9 wymaga także stosowania jednej metody szacowania utraty wartości aktywów. 
Grupa zastosuje MSSF 9 zgodnie z przepisami przejściowymi. Na dzień sporządzenia niniejszego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego, MSSF 9 nie został jeszcze zatwierdzony przez Unię 
Europejską. Zarząd jest w trakcie oceny wpływu zmian na sprawozdanie finansowe. 

 

d) Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierw szy”. 

Zmiany do MSSF 1 „Ograniczone zwolnienie z prezentacji informacji porównawczych zgodnie z MSSF 7 
dla jednostek stosujących MSSF po raz pierwszy” zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości 28 stycznia 2010 r. i obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 
1 lipca 2010 r. lub po tej dacie. Zmiany wprowadzają dodatkowe zwolnienia dla jednostek stosujących 
MSSF po raz pierwszy dotyczące ujawniania informacji wymaganych przez zmiany do MSSF 7 wydane w 
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marcu 2009 w zakresie wyceny do wartości godziwej i ryzyka płynności. Zmiana nie będzie miała wpływu 
na sprawozdanie finansowe Grupy. 
 
 
 
e) Poprawki do MSSF 2010 

 
Rada ds Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała 6 maja 2010 r. “Poprawki do 
MSSF 2010”, które zmieniają 7 standardów. Poprawki zawierają zmiany w prezentacji, ujmowaniu oraz 
wycenie oraz zawierają zmiany terminologiczne i edycyjne. Większość zmian będzie obowiązywać dla 
okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2011 r. Grupa zastosuje poprawki do MSSF 
zgodnie z przepisami przejściowymi. Zarząd jest w trakcie oceny wpływu zmian na sprawozdanie 
finansowe. Na dzień sporządzenia niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego, Poprawki do MSSF 2010 nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Unię Europejską. 
 
 

 
 
f) Zmiany do KIMSF 14 „Zaliczki na poczet minimalny ch wymogów finansowania” 

 
Zmiany do interpretacji KIMSF 14 zostały wydane przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej 
Sprawozdawczości Finansowej w dniu 26 listopada 2009 r. i obowiązują dla okresów rocznych 
rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2011 r. lub po tej dacie. Interpretacja ta zawiera wytyczne 
zakresie ujęcia wcześniejszej wpłaty składek na pokrycie minimalnych wymogów finansowania jako 
aktywa w jednostce wpłacającej. 
 
Grupa zastosuje zmiany do KIMSF14 od 1 stycznia 2011 r. Zarząd szacuje, że zmiana nie będzie miała 
istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy. 
 
 

 
g) KIMSF 19 „Regulowanie zobowi ązań finansowych przy pomocy instrumentów kapitałowych”  

 
Interpretacja KIMSF 19 została wydana przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej 
Sprawozdawczości Finansowej w dniu 26 listopada 2009 r. i obowiązuje dla okresów rocznych 
rozpoczynających się z dniem 1 lipca 2010 r. lub po tej dacie. Interpretacja ta objaśnia zasady 
rachunkowości stosowane w sytuacji, gdy w wyniku renegocjacji przez jednostkę warunków jej 
zadłużenia zobowiązanie zostaje uregulowane poprzez emisję instrumentów kapitałowych skierowaną na 
wierzyciela. Interpretacja wymaga wyceny instrumentów kapitałowych w wartości godziwej i rozpoznania 
zysku lub straty w wysokości różnicy pomiędzy wartością księgową zobowiązania a wartością godziwą 
instrumentu kapitałowego. Grupa zastosuje KIMSF 14 zgodnie z przepisami przejściowymi. KIMSF 19 nie 
wpływa na sprawozdanie finansowe Grupy. 

 
Standardy i interpretacje, które weszły w życie od dnia 1 stycznia 2010 r. nie wpłynęły istotnie na zasady 
rachunkowości stosowane przez Grupę, w związku z czym zasady rachunkowości zastosowane przy 
sporządzaniu niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są 
jednolite z zasadami rachunkowości zastosowanymi przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2009 r. oraz tam opisanymi. 
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5 Rzeczowe aktywa trwałe 
 

Grunty Budynki i 
budowle 

Maszyny i 
urządzenia 

Środki 
transportu 

Inne środki 
trwałe 

Środki 
trwałe w 
budowie 

Razem 

Stan na dzie ń 1 stycznia 2 009        
Koszt  13 847     46 212     37 450     10 679     6 298     4 914     119 400     
Odpisy z tytułu utraty wartości                -                    -                    -                    -                    -                    -                    -     

Umorzenie narastająco                -     (2 284)         (14 763)     (2 800)     (4 020)                    -     (23 867)     

Wartość netto 13 847     43 928     22 687     7 879     2 278     4 914     95 533     

               
6 miesięcy do 30 czerwca 2009                
Wartość netto na początek 
okresu 13 847     43 928     22 687     7 879     2 278     4 914          95 533     
Zwiększenia               48    103     30 228     15 535     1 994     2 147     50 055 
Przeniesienie 453     2 917     48     (4 596)     711     (4 233)    (4 700) 

Zmniejszenia                 -                    -     (6)     (210)     (2)                    -              (218)    
Amortyzacja            -     (647)     (3 985)              (985)             (644)                    -     (6 261)     
Odpisy z tytułu utraty wartości                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -     
Wartość netto na koniec okresu 14 348     46 301     48 972     17 623     4 337     2 828     134 409     

               

Stan na dzie ń 30 czerwca 2009                
Koszt  14 348     49 232     67 720     21 408     9 001     2 828     164 537     
Odpisy z tytułu utraty wartości                -                    -                    -                    -                    -                    -                    -     
Umorzenie narastająco                -     (2 931)     (18 748)     (3 785)     (4 664)                    -     (30 128)     
Wartość netto 14 348     46 301     48 972     17 623     4 337     2 828          134 409     
        

 
 

 
Grunty 

Budynki i 
budowle 

Maszyny i 
urządzenia 

Środki 
transportu 

Inne środki 
trwałe 

Środki 
trwałe w 
budowie 

Razem 

Stan na dzie ń 1 stycznia 2010               
Koszt  14 344     49 456     68 000     20 234    9 391     6 915     168 340     
Odpisy z tytułu utraty wartości                -                    -                    -                    -                    -                    -                    -     
Umorzenie narastająco                -     (3 587)         (22 163)   (3 510)    (4 944)                    -     (34 204)    
Wartość netto 14 344     45 869     45 837     16 724     4 447     6 915     134 136     

               
6 miesięcy do 30 czerwca 2010                
Wartość netto na początek 
okresu 14 344     45 869     45 837     16 724     4 447     6 915     134 136    
Zwiększenia               -   12 842 496 116 1 705 3 171 
Przeniesienie -     166 2 - 22 (506) (316) 
Zmniejszenia                 -     - (3) (95) (1)  (99) 
Amortyzacja                 -     (653) (4 177) (1 117) (465) - (6 412)  
Odpisy z tytułu utraty wartości                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -     
Wartość netto na koniec okresu 14 344     45 394 42 501 16 008 4 119 8 114  130 480     

               

Stan na dzie ń 30 czerwca 2010                
Koszt  14 344     49 634  68 591 20 251 9 526   8 114     170 460     
Odpisy z tytułu utraty wartości                -                    -                    -                    -                    -                    -                    -     
Umorzenie narastająco                -     (4 240) (26 090) (4 243)  (5 407)                -     (39 980)     
Wartość netto 14 344     45 394 42 501 16 008 4 119   8 114     130 480     
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6 Wartości niematerialne 
 

Wartość firmy Koszty prac 
rozwojowych 

Patenty i 
licencje 

Oprogramow
anie 

komputerowe 

Inne wartości 
niematerialne Razem 

Stan na dzie ń 1 stycznia 200 9       

Koszt  10 112     6 439     1 820     796     - 19 167    

Odpisy z tytułu utraty wartości                       -                       -                        -                        -                        -      

Umorzenie narastająco                       -     (4 058)             (1 292)       (513)   - (5 863)     

Wartość netto 10 112     2 381     528     283     - 13 304     

            
6 miesi ęcy do 30 czerwca 2009            
Wartość netto na początek okresu 10 112     2 381     528     283     - 13 304     
Zwiększenia 1 365                       -      400     294     769 2 828     
Przeniesienia                       -                       -                        -                        -     -                   -      
Zmniejszenia                       -                       -                        -                        -     -                   -      
Amortyzacja                        -                     ( 211)              (68)     (133)     (21) (433)     
Odpisy z tytułu utraty wartości                        -     (600)                       -                        -     - (600)     
Wartość netto na koniec okresu 11 477     1 570     860     444     748 15 099     

            

Stan na dzie ń 30 czerwca 2009            
Koszt  11 477     6 439     2 220     1 090     769 21 995     
Odpisy z tytułu utraty wartości                       -     (600)                       -                        -     - (600)     
Umorzenie narastająco                       -     (4 269)     (1 360)     (646)     (21) (6 296)     
Wartość netto 11 477     1 570     860     444 748 15 099     
       

 
 
 

Wartość firmy 
Koszty prac 
rozwojowych 

Patenty i 
licencje 

Oprogramow
anie 

komputerowe 

Inne wartości 
niematerialne Razem 

Stan na dzień 1 stycznia 20 10       

Koszt  11 477     10 598     2 206     1 335     769 26 385     

Odpisy z tytułu utraty wartości                       -     (1 080)                       -                        -     - (1 080)     

Umorzenie narastająco -     (7 063)             (1 515)       (682)   (149) (9 409)     

Wartość netto 11 477   2 455     691    653     620 15 896     

            
6 miesi ęcy do 30 czerwca 2010            
Wartość netto na początek okresu 11 477     2 455     691     653     620 15 896     
Zwiększenia -                       -      44     223     - 267   
Przeniesienia                       -                       -      -                                     316     -                316   
Zmniejszenia                       -                       -                       -                        -     -                   -     
Amortyzacja                       -                   ( 73)            (154)     (183)    (128) (538)   
Odpisy z tytułu utraty wartości                        -     -                       -                        -      -    
Wartość netto na koniec okresu 11 477   2 382     581     1 009    492 15 941 

            

Stan na dzie ń 30 czerwca 2010            
Koszt  11 477     10 598     2 142     1 874     769 26 860 
Odpisy z tytułu utraty wartości                       -     (1 080)                       -                        -      (1 080)  
Umorzenie narastająco                       -     (7 136)     (1 561)    (865)     (277) (9 839)     
Wartość netto 11 477     2 382     581    1 009 492 15 941     
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7 Zysk na jedn ą akcję 
Podstawowy zysk na jedną akcję wylicza się jako iloraz zysku przypadającego na akcjonariuszy Spółki 
oraz średniej ważonej liczby akcji zwykłych w ciągu roku. 
 
   2010   2009  
      
Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki             1 292                 1 716     
Średnia ważona liczba akcji zwykłych ( w  szt.)       86 000 000     86 000 000     
Podstawowy zysk na akcję (w zł)  0,01     0,02     
      
   

Rozwodniony zysk na jedną akcję jest równy podstawowemu zyskowi na jedną akcję wyliczonemu 
powyżej. 
 

8 Sezonowo ść 
Działalność Grupy nie ma charakteru sezonowego. Przychody ze sprzedaży oraz koszty rozkładają się 
stosunkowo równomiernie w trakcie całego roku.  
 

9 Segmenty operacyjne 
Grupa prowadzi podstawową działalność w jednym segmencie obejmującym produkcję telewizyjną i 
filmową. 
 
Podstawowymi produktami i usługami Grupy są:  
− seriale telewizyjne, 
− teleturnieje, 
− inne programy telewizyjne. 

 
Grupa prowadzi działalność głównie na terytorium Polski. Przychody ze sprzedaży eksportowej i 
wewnątrzwspólnotowej stanowiły w pierwszym półroczu 2010 r. 0,3 % przychodów ogółem (w 2009 r. 
odpowiednio 1,1%). Aktywa, w oparciu o które grupa prowadzi swoją działalność znajdują się w całości na 
terytorium Polski.  
 
Do najistotniejszych klientów Grupy w pierwszym półroczu 2010 r. oraz 2009 r. należą: 
− Telewizja Polsat S.A., 
− Telewizja Polska S.A., 
 

10 Połączenia jednostek gospodarczych 
 
Nabycie Baltmedia  Sp. z o.o. 
 
W dniu 14 maja 2009 roku  ATM GRUPA S.A. nabyła od Katarzyny Anczarskiej i Krzysztofa 
Grabowskiego 100% udziałów Baltmedia Sp. z o.o. (odpowiadających 100% głosów na Zgromadzeniu 
Wspólników). Wartość tej inwestycji kapitałowej wyniosła 2 022 tys. zł.  
Na dzień nabycia spółka dokonała jedynie prowizorycznego rozliczenia połączenia ustalając wartości 
wstępne przejętych aktywów netto. 
Sporządzając sprawozdanie finansowe na dzień 30 czerwca 2010 r. Spółka dokonała końcowego 
rozliczenia nabycia ujmując korekty wartości szacunkowych. W wyniku końcowego rozliczenia 
wyodrębniono wartość niematerialną - prawo do produkcji serialu „Ojciec Mateusz”, o wartości 
początkowej 769 tys. zł. Przewidywany okres użytkowania wynosi 3 lata. Amortyzacja dotycząca okresu 
porównawczego wyniosła na dzień 30 czerwca oraz 31 grudnia 2009 odpowiednio 21 tys. zł oraz 149 tys. 
zł. 



Grupa ATM Grupa S.A.  
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za  
6 miesi ęcy zako ńczonych 30 czerwca 2010 r. 
Kwoty wyrażone są w tys. zł, o ile nie podano inaczej 
 

Niniejsze noty stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego 
 

16

Przejęte aktywa netto na dzień nabycia stanowią głównie: 
 

  

 
Warto ść 
godziwa 

Warto ść 
bilansowa w 

ksi ęgach 
jednostki 
nabytej 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  347     347     

Należności handlowe i pozostałe  34     34     

Zobowiązania handlowe i pozostałe  (413)     (413)     

Pozostałe                  66                     66    

Prawo do produkcji serialu  “Ojciec Mateusz” 769 - 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (146)  

Nabyte aktywa netto   657    34     

Wartość firmy  1 365   

Cena zakupu  2 022   

      

Zapłata gotówką   2 022  

Nabyte środki pieniężne spółki zależnej 347  

Wydatek pieniężny z tytułu nabycia  1 675  

 

Wartość firmy zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy, w której ATM 
GRUPA S.A. jest jednostką dominującą, odzwierciedla koszty dostępu do zespołu produkcyjnego oraz 
relacji z Telewizją Polską, które według analizy nie spełniły kryteriów ujmowania jako wartości 
niematerialne. Dla potrzeb alokacji powstałej po nabyciu wartości firmy, Baltmedia Sp. z o.o. została 
uznana jako jeden ośrodek wypracowujący środki pieniężne.  

 
 

11 Kredyty i po życzki 
W pierwszej połowie 2010 r. Grupa korzystała z kredytu bankowego w rachunku bieżącym. Zobowiązanie 
z tego tytułu na dzień bilansowy wynosiło 1 808 tys. zł. Oprocentowanie kredytu jest oparte na zmiennej 
stopie procentowej WIBOR 1M + 2% marży. Wartość godziwa kredytu jest zbliżona do jego wartości 
księgowej ze względu na fakt, iż wpływ czynnika dyskontującego jest nieistotny. 
Na dzień 31 grudnia 2009 stan wykorzystania przez Grupę kredytu bankowego w rachunku bieżącym 
wynosił 1 367 tys. zł.  
 

12 Zobowi ązania i aktywa warunkowe 
Nie stwierdzono istotnych zmian w  zakresie zobowiązań i aktywów warunkowych w porównaniu z 
końcem roku 2009. 
 

13 Inne istotne wydarzenia w pierwszym półroczu 201 0 
W pierwszym półroczu 2010 r. nie wystąpiły inne istotne wydarzenia. 
 

14 Zdarzenia po dniu bilansowym 
Nie wystąpiły istotne zdarzenia po dniu bilansowym. 
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15 Transakcje z podmiotami powi ązanymi 
Na dzień oraz za półrocze zakończone 30 czerwca 2009 r. 
 

  

Należności 
handlowe i 
pozostałe 

Zobowi ązania 
handlowe i 
pozostałe 

Pożyczki Przychody Zakupy Koszty 
finansowe 

Topacz Investment Sp. z o.o. 168 149 - 146 537 - 

IENEF Paweł Tobiasz - 13 - - 67 - 

GRAFIN Grażyna Gołębiowska - 12 - - 60 - 

Office Service Maciej 

Grzywaczewski - 20 - - 96 - 

WOLTER-VISION Robert Wolter 30 15 - 24 109 - 

UNIO Andrzej Hajdaniak 30 - - 24 96 - 

PANAMA TV Przemysław Kmiotek - - - - 40  

GRUPA FILMOWA BALTMEDIA 

Krzysztof Grabowski - - - 5 - - 

SPEKTRUM Dorota Olbińska - - - - 19 - 

STUDIO BISKUPIN Andrzej 

Baworowski 14 6 - 11 24 - 

LARK Anna Skowrońska - 46 - - 92 - 

 242    261                   -      210     1 140                      -      
       

 
Na dzień oraz za półrocze zakończone 30 czerwca 2010 r. 
 

  

Należności 
handlowe i 
pozostałe 

Zobowi ązania 
handlowe i 
pozostałe 

Pożyczki Przychody Zakupy Koszty 
finansowe 

Topacz Investment Sp. z o.o. 8 109 2 515 54 452 - 

IENEF Paweł Tobiasz - 5 - - 24 - 

GRAFIN Grażyna Gołębiowska - 2 - - 12 - 

Office Service Maciej 

Grzywaczewski - - - - 105 - 

WOLTER-VISION Robert Wolter - 13 - - 66 - 

UNIO Andrzej Hajdaniak - - - - 51 - 

PANAMA TV Przemysław Kmiotek - - - - 114 - 

GRUPA FILMOWA BALTMEDIA 

Krzysztof Grabowski - - - - 126 - 

SPEKTRUM Dorota Olbińska - 12 - - 65 - 

Anna Katarzyna Lampka - 24 - - 60 - 

COSMIC STUDIO Magdalena 

Kosmus - 5 - - 21 - 

LARK Anna Skowrońska - 12 - - 102 - 

Aldentro Sp. z o.o. - - - 2 - - 

IQ Andrzej Muszyński - 13 - - 66 - 

 8 195 2 515 56 1 264 - 
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16 Ryzyka zwi ązane z kryzysem na rynkach finansowych 
Obecny światowy kryzys płynności, który rozpoczął się w połowie 2007 r., spowodował m.in. spadek 
poziomu finansowania za pośrednictwem rynków kapitałowych, obniżenie poziomu płynności w sektorze 
finansowym, a niekiedy – wzrost stóp procentowych na rynku międzybankowym i bardzo duże wahania 
na rynkach akcji. Niepewność na globalnych rynkach finansowych doprowadziła w Stanach 
Zjednoczonych, Europie Zachodniej, Rosji i innych krajach do upadku banków i programów ratunkowych 
dla banków. Nie da się dziś przewidzieć wszystkich skutków obecnego kryzysu finansowego ani 
całkowicie się przed nimi zabezpieczyć.  

Zarząd nie jest w stanie wiarygodnie oszacować wpływu ewentualnego dalszego pogorszenia się 
płynności na rynkach finansowych oraz podwyższonej niestabilności na rynkach walutowych i 
instrumentów kapitałowych na sytuację finansową Spółki. Kierownictwo jest przekonane, że podejmuje 
wszelkie kroki, jakie są niezbędne do wspierania stabilności i rozwoju działalności gospodarczej Spółki w 
obecnych okolicznościach.  

Pogorszenie sytuacji płynnościowej może odbić się na odbiorcach Spółki, co z kolei może wpłynąć na ich 
zdolność regulowania zobowiązań. Pogarszające się warunki działalności dla klientów mogą mieć także 
wpływ na szacunki zarządu dotyczące prognoz przepływów pieniężnych oraz oceny utraty wartości 
aktywów finansowych i niefinansowych. W stopniu, w jakim informacje te były dostępne, Zarząd 
odpowiednio uwzględnił zrewidowane szacunki oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych w 
swojej ocenie utraty wartości aktywów.  

 

17 Zmiany prezentacji w sprawozdaniu finansowym 
W śródrocznym skonsolidowanym zestawieniu z całkowitych dochodów sporządzonym za I półrocze 
2010 roku Grupa dokonała zmian zasad prezentacji wybranych pozycji. W związku z czym, dokonano 
przekształcenia danych za I półrocze 2009 roku, w celu uzyskania porównywalności danych. W 
śródrocznym skonsolidowanym zestawieniu z całkowitych dochodów za I półrocze 2009 r. wprowadzone 
zostały następujące zmiany:  

 Prezentacja odsetek od udzielonych pożyczek    

Wn Przychody finansowe  13  

Ma Pozostałe przychody    13 

     

 Prezentacja odsetek od lokat powyżej 3 miesięcy    

Wn Przychody finansowe  46  

Ma Pozostałe przychody    46 

     

 Prezentacja dodatnich różnic kursowych    

Wn Przychody finansowe  371  

Ma Pozostałe przychody    371 

     

 
Prezentacja odwrócenia wyceny bilansowej z roku 
poprzedniego     

Wn Przychody finansowe  714  

Ma Koszty finansowe   714 

     

 Prezentacja ujemnych różnic kursowych    

Wn Pozostałe koszty  49  

Ma Koszty finansowe   49 

 
 
Prezentacja odpisów aktualizujących wartość aktywów    

Wn Odpisy z tytułu utraty wartości  600  

Ma Pozostałe koszty    600 
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18  Dywidendy 
W dniu 25 czerwca 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o 
wypłacie dywidendy z zysku za 2009 rok w kwocie 0,08 zł na akcję. Dzień ustalenia dywidendy przypadał 
na 14 lipca 2010 r., natomiast dzień wypłaty w dniu 28 lipca 2010 r.  

 
 

19 Wyjaśnienie wybranych pozycji w śródrocznym skonsolidowanym rachunku 
przepływów pieni ężnych 

   6 miesi ęcy zako ńczone   
   30 czerwca  
  2010 2009 

      
Inne wpływy inwestycyjne  90 361 11 864 
w tym:   

- spłata pożyczek 38 1 350 
- wpływ z lokat  89 811 10 000 
- inne 512 514 
 
 
   

Inne wpływy finansowe 1 318 32 086 
w tym:    

- dotacje 1 210 32 086 
- inne  108 - 
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