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Śródroczny skonsolidowany bilans  
     30 czerwca  31 grudnia  

   Nota  2011 2010 

Aktywa trwałe       

Rzeczowe aktywa trwałe  5 159 084 135 428 

Wartości niematerialne  6 7 172 9 316 

Wartość firmy   9 835 9 835 

Nieruchomości inwestycyjne 19  6 515 3 485 

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności   2 835 2 941 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   699 632 

Pozostałe aktywa trwałe   591 390 

    186 731 162 027 

Aktywa obrotowe     

Zapasy    11 242 9 831 

Należności handlowe    22 934 35 548 

Należności z tytułu podatku dochodowego    2 081 3 001 

Pozostałe należności    9 148 3 349 

Pozostałe aktywa finansowe   40 356 29 277 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   20 946 36 123 

    106 707 117 129 

Razem aktywa   293 438 279 156 

      

KAPITAŁ WŁASNY     

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki     

Kapitał zakładowy   8 600 8 600 

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

Zatrzymane zyski   27 017 39 363 

Wynik finansowy bieżącego okresu   424 3 134 

    214 384 229 440 

Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące    516 614 

      

Razem kapitał własny   214 900 230 054 

      

ZOBOWIĄZANIA     

Zobowiązania długoterminowe     

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego   182 92 

Kredyty i pożyczki 12 17 114 5 832 

Zobowiązania długoterminowe inne   633 874 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów   24 953 26 529 

    42 882 33 327 

Zobowiązania krótkoterminowe     

Kredyty i pożyczki 12 447 1 195 

Zobowiązania finansowe   506 497 

Zobowiązania handlowe    4 914 4 549 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego    216 367 

Pozostałe zobowiązania  7 25 134 5 133 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów    4 439 4 034 

    35 656 15 775 

      

Razem zobowiązania   78 538 49 102 

Razem pasywa   293 438 279 156 
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Śródroczne skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów 
 
     6 miesięcy zakończone   

     30 czerwca  

   Nota  2011 2010 

        

Przychody ze sprzedaży I dochody z dotacji       

Przychody ze sprzedaży usług   51 613 54 488 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów   2 11 

Dochód z dotacji   478 - 

    52 093 54 499 

Koszty sprzedanych usług, towarów i materiałów      

Koszt wytworzenia sprzedanych usług   (47 517) (47 937) 

Koszty sprzedanych towarów i materiałów    (37) (8) 

    (47 554) (47 945) 

    

Zysk brutto ze sprzedaży   4 539 6 554 

      

Koszty ogólnego zarządu    (6 010) (6 358) 

Pozostałe przychody    2 283 2 247 

Pozostałe koszty   (162) (965) 

Zysk z działalności operacyjnej   650 1 478 

      

Przychody finansowe   465 867 

Koszty finansowe   (73) (48) 

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własności   (108) (409) 

Zysk przed opodatkowaniem   934 1 888 

      

Podatek dochodowy     (358) (593) 

Zysk netto roku  obrotowego  576 1 295 

z tego:     

- przypadające na akcjonariuszy Grupy     8 424 1 292 

- przypadające na udziały niekontrolujące    152 3 

       

Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Grupy w  trakcie okresu                  

(wyrażony w złotych na jedną akcję)       

- podstawowy / rozwodniony   0,005 0,01 

   

Zysk netto roku  obrotowego  576 1 295 

Pozostałe dochody całkowite                      -                         -      

Dochody całkowite razem   576 1 295 

z tego:     

- przypadające na akcjonariuszy Spółki     8 424 1 292 

- przypadające na udziały niekontrolujące   152 3 
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Śródroczne skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym 
    Przypadający na akcjonariuszy Grupy       

  Nota 
Kapitał 

zakładowy 

Kapitały 
zapasowy ze 

sprzedaży akcji 
powyżej ceny 

nominalnej  Zatrzymane zyski 
Wynik finansowy 
bieżącego okresu Razem 

Kapitał 
przypadający na 

udziały 
niekontrolujące 

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 właścicielami          

Przeniesienie wyniku                          -                             -       149                      (149)                             -                             -      -      

Wypłata dywidendy       17                        -                             -       (6 880)      -      (6 880)      -                     (6 880)    

30 czerwca 2010 r.    8 600           178 343            39 363      1 292     227 598                           282      227 880     

                   

 

    Przypadający na akcjonariuszy Spółki       

  Nota 
Kapitał 

zakładowy 

Kapitały 
zapasowy ze 

sprzedaży akcji 
powyżej ceny 

nominalnej  Zatrzymane zyski 
Wynik finansowy 
bieżącego okresu Razem 

Kapitał 
przypadający na 

udziały 
niekontrolujące 

Razem kapitał 
własny 

                   

1 stycznia 2011 r.    8 600           178 343            39 363      3 134      229 440 614      230 054 

                   

Całkowite dochody za okres 
zakończony 30 czerwca 2011 r.                           -                             -                              -      424      424                                 152     576      

Transakcje z właścicielami          

Przeniesienie wyniku                          -                             -       3 134                      (3 134)                             -                             -      -      

Wypłata dywidendy       17                        -                             -       (15 480)      -      (15 480)      (250)                     (15 730)    

30 czerwca 2011 r.    8 600           178 343            27 017      424      214 384      516      214 900     
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Śródroczny skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 
 
     6 miesięcy zakończone   

     30 czerwca  

   Nota  2011 2010 

        

 Zysk przed opodatkowaniem    934 1 888 

 Korekty:    11 718 915 

 Udział w zyskach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw   
własności    

108 409 

 Amortyzacja    8 652 6 950 

 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)    (1 123) (605) 

 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej    (106) 6 

 Zmiana stanu zapasów    (1 409) 2 989 

 Zmiana stanu należności    8 348 (7 329) 

 Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów    (2 756) 326 

 Zmiana stanu pozostałych aktywów    4 (1 851) 

 Inne korekty z działalności operacyjnej    -  20 

 Gotówka z działalności operacyjnej    12 652 2 803 

 Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony    -448 3 156 

 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej    12 204 5 959 

        

 Działalność inwestycyjna        

 Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych    
186 5 330 

 Inne wpływy inwestycyjne   18 23 064 90 361 

 Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych    
(24 365) (3 457) 

 Nabycie inwestycji w nieruchomości    (3 030)                    -      

 Wydatki na aktywa finansowe   18 (30 200) (91 710) 

 Inne wydatki inwestycyjne   18 (3 022) (2 544) 

 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej     (37 367) (2 020) 

        

 Działalność finansowa        

 Wpływy z kredytów i pożyczek    12 929 808 

 Inne wpływy finansowe   18 303 1 318 

 Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli    (250)              -     

 Spłaty kredytów i pożyczek    (2 395) (368) 

 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego    (246) (70) 

 Odsetki    (355) (3) 

 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej    9 986 1 685 

        

 Przepływy pieniężne netto razem    (15 177) 5 624 

        

        

 Środki pieniężne na początek okresu    36 123 39 254 

 Zyski / (Straty) z tytułu różnic kursowych                        -                         -      

 Środki pieniężne na koniec okresu w tym:    20 946 44 484 

 - 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 29 sierpnia 2011 r.  
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2 Struktura Grupy Kapitałowej 

Skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym na dzień 30 czerwca 2011 r. 
objęte zostały dane jednostek przedstawionych w tabeli poniżej:  
 

Nazwa jednostki Siedziba Przedmiot działalności 

Charakterystyka 
powiązania 

kapitałowego / 
metoda 

konsolidacji 

% własności i 
posiadanych 
praw głosu 

Data objęcia 
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 

Profilm Agencja 
Filmowa Sp. z o.o. 

Gdańsk, 
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 

Aidem Media Sp. z o.o. Gdańsk,  

Polska 

Działalność wydawnicza     
w zakresie gier 
komputerowych 

Współzależna / 
metoda praw 
własności 

50% 18 września 2010 

Film Miasto Sp. z .o.o. Warszawa,  

Polska 

Produkcja filmu fabularnego 
o tematyce „Powstania 
Warszawskiego” pod 
roboczym tytułem „Miasto” 

Współzależna / 
metoda prawa 
własności 

33% 8 lutego 2011 

 

 

3 Podstawa sporządzenia 

Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy 
zakończonych 30 czerwca 2011 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 
2010 r.  
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4 Zasady rachunkowości 

 

 4.1 Informacje o standardach i interpretacjach, które zostały zastosowane od 1 stycznia 2011 roku 

Od 1 stycznia 2011 roku Grupa zastosowała poniższe standardy i interpretacje: 

a)  Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja. 
b)  Poprawiony MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy . 
c)  KIMSF 19 Regulowanie zobowiązań finansowych przy pomocy instrumentów kapitałowych. 
d)  Zmieniony MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych. 
e)  Przedpłaty minimalnych wymogów finansowania poprawki do KIMSF 14 Limit wyceny aktywów  

z tytułu określonych świadczeń, minimalne wymogi finansowania oraz ich wzajemne zależności. 
f)  Zmiany Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 2010. 

Wszystkie powyższe zmiany do standardów oraz interpretacji zostały do dnia publikacji niniejszego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego zatwierdzone do stosowania przez Unię Europejską. 
Grupa ATM Grupa ocenia, iż ich zastosowanie nie mało wpływu na sprawozdanie finansowe lub wpływ 
ten był nieistotny. 

4.2 Standardy, zmiany i interpretacje istniejących standardów, które jeszcze nie obowiązują i nie 
zostały wcześniej zastosowane przez Spółkę 

W niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupa nie zdecydowała o wcześniejszym 
zastosowaniu następujących opublikowanych standardów lub interpretacji przed ich datą wejścia w życie: 

a) MSSF 9 „Instrumenty finansowe Część 1: Klasyfikacja i wycena” 
MSSF 9 opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 12 listopada 2009 r. 
zastępuje te części MSR 39, które dotyczą klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych. W październiku 
2010 r. MSSF 9 został uzupełniony o problematykę klasyfikacji i wyceny zobowiązań finansowych. Nowy 
standard obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 r. lub po tej dacie. 
Standard wprowadza jeden model przewidujący tylko dwie kategorie klasyfikacji aktywów finansowych: 
wyceniane w wartości godziwej i wyceniane według zamortyzowanego kosztu. Klasyfikacja jest 
dokonywana na moment początkowego ujęcia i uzależniona od przyjętego przez jednostkę modelu 
zarządzania instrumentami finansowymi oraz charakterystyki umownych przepływów pieniężnych z tych 
instrumentów. 
Większość wymogów MSR 39 w zakresie klasyfikacji i wyceny zobowiązań finansowych została 
przeniesiona do MSSF 9 w niezmienionym kształcie. Kluczową zmianą jest nałożony na jednostki wymóg 
prezentowania, w innych całkowitych dochodach, skutków zmian własnego ryzyka kredytowego z tytułu 
zobowiązań finansowych wyznaczonych do wyceny w wartości godziwej przez wynik finansowy. 
Grupa zastosuje MSSF 9 od 1 stycznia 2013 r. Zarząd jest w trakcie oceny wpływu niniejszej zmiany na 
sytuację finansową oraz wyniki Spółki. Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego, MSSF 9 nie został jeszcze zatwierdzony przez Unię Europejską. 

 
b) MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” 

MSSF 10 został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w maju 2011 
r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 r. lub po tej dacie.  
Nowy standard zastępuje wytyczne w sprawie kontroli i konsolidacji zawarte w MSR 27 „Skonsolidowane 
i jednostkowe sprawozdania finansowe” oraz w interpretacji SKI-12 „Konsolidacja – jednostki specjalnego 
przeznaczenia”. MSSF 10 zmienia definicję kontroli w taki sposób, by dla wszystkich jednostek 
obowiązywały te same kryteria określania kontroli. Zmienionej definicji towarzyszą obszerne wytyczne 
dotyczące zastosowania. Grupa zastosuje MSSF 10 od 1 stycznia 2013 r. Zarząd jest w trakcie oceny 
wpływu niniejszej zmiany na sytuację finansową oraz wyniki Grupy. Na dzień sporządzenia niniejszego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego MSSF 10 nie został jeszcze zatwierdzony przez Unię 
Europejską. 

 
c) MSSF 11 „Wspólne przedsięwzięcia” 

MSSF 11 został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w maju 2011 
r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 r. lub po tej dacie.  
Nowy standard zastępuje MSR 31 „Udziały we wspólnych przedsięwzięciach” oraz interpretację SKI-13 
„Wspólnie kontrolowane jednostki – niepieniężny wkład wspólników”. Zmiany w definicjach ograniczyły 
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liczbę rodzajów wspólnych przedsięwzięć do dwóch: wspólne operacje i wspólne przedsięwzięcia. 
Jednocześnie wyeliminowano dotychczasową możliwość wyboru konsolidacji proporcjonalnej  
w odniesieniu do jednostek pod wspólną kontrolą. Wszyscy uczestnicy wspólnych przedsięwzięć mają 
obecnie obowiązek ich konsolidacji metodą praw własności. Grupa zastosuje MSSF 11 od 1 stycznia 
2013 r. Zarząd jest w trakcie oceny wpływu niniejszej zmiany na sytuację finansową oraz wyniki Grupy. 
Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, MSSF 11 nie został 
jeszcze zatwierdzony przez Unię Europejską. 
 

d) MSSF „Ujawnianie informacji na temat zaangażowania w innych jednostkach” 
MSSF 12 został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w maju 2011 
r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 r. lub po tej dacie.  
Nowy standard dotyczy jednostek posiadających udział w jednostce zależnej, wspólnym przedsięwzięciu, 
jednostce stowarzyszonej lub w niekonsolidowanej strukturze. Standard zastępuje wymogi w zakresie 
ujawniania informacji zawarte obecnie w MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych”. MSSF 12 
wymaga, by jednostki ujawniały informacje, które pomogą użytkownikom sprawozdań finansowych ocenić 
charakter, ryzyko i skutki finansowe inwestycji jednostki w jednostkach zależnych, stowarzyszonych, 
wspólnych przedsięwzięciach i niekonsolidowanych strukturach. W tym celu nowy standard nakłada 
wymóg ujawniania informacji dotyczących wielu obszarów, w tym znaczących osądów i założeń 
przyjmowanych przy ustalaniu, czy jednostka kontroluje, współkontroluje czy posiada znaczący wpływ  
na swoje udziały w innych jednostkach; obszernych informacji o znaczeniu udziałów niekontrolujących  
w działalności i przepływach pieniężnych grupy; sumarycznych informacji finansowych o spółkach 
zależnych ze znaczącymi udziałami niekontrolującymi, a także szczegółowych informacji o udziałach  
w strukturach niekonsolidowanych. Grupa zastosuje MSSF 12 od 1 stycznia 2013 r. Zarząd jest w trakcie 
oceny wpływu niniejszej zmiany na sytuację finansową oraz wyniki Grupy. Na dzień sporządzenia 
niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, MSSF 12 nie został jeszcze zatwierdzony 
przez Unię Europejską. 

 
e) MSSF 13 „Wycena w wartości godziwej” 

MSSF 13 został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w maju 2011 
r. i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 r. lub po tej dacie.  
Nowy standard ma na celu poprawę spójności i zmniejszenie złożoności poprzez sformułowanie 
precyzyjnej definicji wartości godziwej oraz skupienie w jednym standardzie wymogów dotyczących 
wyceny w wartości godziwej i ujawniania odnośnych informacji. Grupa zastosuje MSSF 13 od 1 stycznia 
2013 r. Zarząd jest w trakcie oceny wpływu niniejszej zmiany na sytuację finansową oraz wyniki Grupy. 
Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, MSSF 13 nie został 
jeszcze zatwierdzony przez Unię Europejską. 

 
f) Zmiany do MSSF 7 „Przekazanie aktywów finansowych.  

Zmiany do MSSF 7 „Przekazanie aktywów finansowych” zostały opublikowane przez Radę 
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w październiku 2010 r. i obowiązują dla okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 r. lub po tej dacie.  
Zmiany wymagają ujawniania dodatkowych informacji o ryzyku wynikającym z przekazania aktywów 
finansowych. Zawierają wymóg ujawnienia, według klas aktywów, charakteru, wartości bilansowej oraz 
opisu ryzyka i korzyści dotyczących aktywów finansowych przekazanych innemu podmiotowi, ale 
pozostających nadal w bilansie jednostki. Wymagane jest również ujawnienie informacji umożliwiających 
użytkownikowi poznanie kwoty ewentualnego powiązanego zobowiązania oraz relacji pomiędzy danym 
składnikiem aktywów finansowych a odnośnym zobowiązaniem. W przypadku, gdy aktywa finansowe 
zostały usunięte z bilansu, ale jednostka nadal jest narażona na pewne ryzyko i może uzyskać pewne 
korzyści związane z przekazanym składnikiem aktywów, wymagane jest dodatkowo ujawnienie informacji 
umożliwiających zrozumienie skutków takiego ryzyka. Grupa zastosuje zmiany do MSSF 7 od 1 lipca 
2011 r. Powyższe zmiany nie będą miały istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
Spółki 
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g) Realizacja wartości aktywów – Zmiany do MSR 12 
Zmiany do MSR 12 „Realizacja wartości aktywów” zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości w grudniu 2010 r. i obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 
1 stycznia 2012 r. lub po tej dacie.  Zmiany dotyczą wyceny zobowiązań i aktywów z tytułu podatku 
odroczonego od nieruchomości inwestycyjnych wycenianych w wartości godziwej zgodnie z MSR 40 
„Nieruchomości inwestycyjne” i wprowadzają możliwe do obalenia domniemanie, że wartość 
nieruchomości inwestycyjnej może być odzyskana całkowicie poprzez sprzedaż. To domniemanie można 
obalić, gdy nieruchomość inwestycyjna jest utrzymywana w modelu biznesowym, którego celem jest 
wykorzystanie zasadniczo wszystkich korzyści ekonomicznych reprezentowanych przez nieruchomość 
inwestycyjną w czasie, a nie w chwili sprzedaży. SKI-21 „Podatek dochodowy – Realizacja wartości 
przeszacowanych aktywów, które nie podlegają amortyzacji” odnoszący się o podobnych kwestii 
dotyczących aktywów nie podlegających amortyzacji, które są wyceniane zgodnie z modelem aktualizacji 
wartości przedstawionym w MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” został włączony do MSR 12 po 
wyłączeniu wytycznych dotyczących nieruchomości inwestycyjnych wycenianych w wartości godziwej. 
Grupa zastosuje zmiany do MSR 12 od 1 stycznia 2012 r. Zarząd jest w trakcie oceny wpływu niniejszej 
zmiany na sytuację finansową oraz wyniki Grupy. Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego, zmiany do MSR 12 nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Unię Europejską. 

  
h) Poważna hiperinflacja i wycofanie ustalonych dat dla podmiotów przyjmujących MSSF  

po raz pierwszy – Zmiany do MSSF 1 
Zmiany do MSSF 1 „Poważna hiperinflacja i wycofanie ustalonych dat dla podmiotów przyjmujących 
MSSF po raz pierwszy” zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości w grudniu 2010 r. i obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 
r. lub po tej dacie. Zmiana dotycząca poważnej hiperinflacji stwarza dodatkowe wyłączenie w wypadku, 
gdy podmiot, który był pod wpływem poważnej hiperinflacji, ponownie zaczyna lub po raz pierwszy 
zamierza sporządzać swoje sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF. Wyłączenie pozwala podmiotowi 
na wybór wyceny aktywów i pasywów według wartości godziwej i wykorzystania tej wartości godziwej 
jako domniemanego kosztu tych aktywów i pasywów w bilansie otwarcia w pierwszym sprawozdaniu  
z sytuacji finansowej zgodnym z MSSF. RMSR zmieniła również MSSF 1 w celu wykluczenia odniesień 
do ustalonych dat dla jednego wyjątku i jednego wyłączenia w odniesieniu do aktywów i zobowiązań 
finansowych. Pierwsza zmiana wymaga od podmiotów stosujących MSSF po raz pierwszy 
prospektywnego zastosowania wymogów dotyczących usunięcia z bilansu zgodnie z MSSF od dnia 
przejścia na MSSF, a nie od 1 stycznia 2004 r. Druga zmiana dotyczy aktywów finansowych lub 
zobowiązań wykazywanych w wartości godziwej przy początkowym ujęciu, gdy wartość godziwa jest 
ustalana za pomocą technik wyceny z powodu braku aktywnego rynku, i pozwala na zastosowanie 
wytycznych prospektywnie od dnia przejścia na MSSF, a nie od 25 października 2002 r. czy od 1 stycznia 
2004 r. Oznacza to, że podmioty stosujące MSSF po raz pierwszy nie muszą ustalać wartości godziwej 
aktywów i zobowiązań finansowych przed dniem przejścia na MSSF. Do tych zmian dostosowano 
również MSSF 9. Grupa zastosuje zmiany do MSSF 1 od 1 lipca 2011 r. Powyższe zmiany nie będą miały 
istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki 

 
i) Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” 

Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” zostały opublikowane przez Radę 
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w czerwcu 2011 r. i obowiązują dla okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 lipca 2012 r. lub po tej dacie. Zmiany wymagają, aby jednostki dzieliły pozycje 
prezentowane w pozostałych całkowitych dochodach na dwie grupy na podstawie tego, czy w przyszłości 
będą mogły one zostać ujęte w wyniku finansowym. Dodatkowo zmieniony został tytuł sprawozdania  
z całkowitych dochodów na „sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów". 
Grupa zastosuje zmiany do MSR 1 po 1 lipca 2012 r. Zarząd jest w trakcie oceny wpływu niniejszej 
zmiany na sytuację finansową oraz wyniki Grupy. Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego, zmiany do MSR 1 nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Unię Europejską. 

 
j) Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” 

Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości w czerwcu 2011 r. i obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 
1 stycznia 2013 r. lub po tej dacie. Zmiany wprowadzają nowe wymogi w zakresie ujmowania i wyceny 
kosztów programów określonych świadczeń oraz świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy, jaki 
również zmieniają wymagane ujawnienia dotyczące wszystkich świadczeń pracowniczych. Grupa 
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zastosuje zmiany do MSR 19 od 1 stycznia 2013 r Zarząd jest w trakcie oceny wpływu zmian  
na sprawozdanie finansowe Grupy. Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego, zmiany do MSR 19 nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Unię Europejską. 

 

5 Rzeczowe aktywa trwałe 

 
 

Grunty 
Budynki i 
budowle 

Maszyny i 
urządzenia 

Środki 
transportu 

Inne środki 
trwałe 

Środki 
trwałe w 
budowie 

Razem 

Stan na dzień 1 stycznia 2010               

Koszt  14 344      49 456      68 000      20 234     9 391      6 915      168 340      

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)  

Wartość netto na koniec okresu 14 344      45 394 42 501 16 008 4 119 8 114  130 480      

               

Stan na dzień 30 czerwca 2010               

Koszt  14 344      49 634  68 591 20 251 9 526   8 114      170 460      

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      

        

 
 

Grunty 
Budynki i 
budowle 

Maszyny i 
urządzenia 

Środki 
transportu 

Inne środki 
trwałe 

Środki 
trwałe w 
budowie Razem 

Stan na dzień 1 stycznia 2011        

Koszt 14 344 49 737 70 987 21 948 10 654 14 872 182 542 

Umorzenie narastająco                -      (4 894) (30 237) (5 705) (6 278)                -      (47 114) 

Wartość netto 14 344 44 843 40 750 16 243 4 376 14 872 135 428 

        

6 miesięcy do 30 czerwca 2011        
Wartość netto na początek 
okresu 

14 344 44 843 40 750 16 243 4 376 14 872 135 428 

Nabycie  42 1 190 528 27 28 363 30 150 

Sprzedaż, likwidacja   (278) (50)  - (328) 

Amortyzacja                -      (634) (3 778) (1 213) (541) - (6 166) 

Wartość netto na koniec okresu 14 344 44 251 37 884 15 508 3 862 43 235 159 084 

        

Stan na dzień 30 czerwca 2011        

Koszt 14 344 49 779 71 899 22 426 10 681 43 235 212 364 

Umorzenie narastająco - (5 528) (34 015) (6 918) (6 819) - (53 280) 

Wartość netto 14 344 44 251 37 884 15 508 3 862 43 235 159 084 
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6 Wartości niematerialne 

 
 

Wartość firmy 
Koszty prac 
rozwojowych Patenty i licencje 

Oprogramowanie 
komputerowe Razem 

Stan na dzień 1 stycznia 2010      

Koszt 11 477 11 367 2 206 1 335 26 385 

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

Umorzenie narastająco -      (7 212)         (1 515)    (682) (9 409)      

Wartość netto 11 477 3 075 691 653 15 896 

      

6 miesięcy do 30 czerwca 2010      

Wartość netto na początek okresu 11 477 3 075 691 653 15 896 

Zwiększenia -      0 44 223 267 

Przeniesienia                       -      0  -                       316 316 

Amortyzacja                       - (201) (154) (183) (538) 

Wartość netto na koniec okresu 11 477 2 874 581 1 009 15 941 

      

Stan na dzień 30 czerwca 2010      

Koszt 11 477 11 367 2 142 1 874 26 860 

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

Umorzenie narastająco                       -      (7 413) (1 561)     (865) (9 839) 

Wartość netto 11 477 2 874 581 1 009 15 941 

      

      

      
 

Wartość firmy 
Koszty prac 
rozwojowych Patenty i licencje 

Oprogramowanie 
komputerowe Razem 

Stan na dzień 1 stycznia 2011      

Koszt 11 477 17 796 2 295 1 973 33 541 

Odpisy z tytułu utraty wartości (1 642) (1 370) - - (3 012) 

Umorzenie narastająco - (8 626) (1 667) (1 085) (11 378) 

Wartość netto 9 835 7 800 628 888 19 151 

      

6 miesięcy do 30 czerwca 2011      

Wartość netto na początek okresu 9 835 7 800 628 888 19 151 

Zwiększenia - 132 - 75 207 

Zmniejszenia  (152) - (10) (162) 

Amortyzacja  - (1 897) (110) (182) (2 189) 

Wartość netto na koniec okresu 9 835 5 883 518 771 17 007 

      

Stan na dzień 30 czerwca 2011      

Koszt 11 477 17 776 2 295 2 038 33 586 

Odpisy z tytułu utraty wartości (1 642) (1 370) - - (3 012) 

Umorzenie narastająco - (10 523) (1 777) (1 267) (13 567) 

Wartość netto 9 835 5 883 518 771 17 007 
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7 Pozostałe zobowiązania 

W pozycji „Pozostałe zobowiązania” zostało wykazane zobowiązanie z tytułu dywidendy, w wysokości 

15 480 tys. zł., które zostało wypłacone 11 sierpnia 2011 r. 

Zobowiązanie z tyt. dywidendy na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosiło 0 zł. 

 

8 Zysk na jedną akcję 

Podstawowy zysk na jedną akcję wylicza się jako iloraz zysku przypadającego na akcjonariuszy Spółki 

oraz średniej ważonej liczby akcji zwykłych w ciągu roku. 

 
   2011   2010  

      

Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki 424                  1 292      
Średnia ważona liczba akcji zwykłych ( w  szt.)       86 000 000            86 000 000      
Podstawowy zysk na akcję (w zł)  0,005      0,01      

 

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

powyżej. 

 

9 Sezonowość 

Działalność Grupy nie ma charakteru sezonowego. Przychody ze sprzedaży oraz koszty rozkładają się 

stosunkowo równomiernie w trakcie całego roku.  

 

10 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 2011 r. 0,1 % przychodów ogółem (w 2010 r. 
odpowiednio 0,3 %). Aktywa, w oparciu o które Grupa prowadzi swoją działalność znajdują się w całości 
na terytorium Polski.  

 
Do najistotniejszych klientów Grupy w pierwszym półroczu 2011 r. oraz 2010 r. należą: 

 Telewizja Polsat S.A., 

 Telewizja Polska S.A., 

 

11 Połączenia jednostek gospodarczych 

Nabycie Film Miasto  Sp. z o.o. 
W dniu 8 lutego 2011 roku została zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Akson Studio Sp. z o.o. 
(Sprzedający) a ATM Grupa S.A. (Kupujący) 33% udziałów Spółki Film Miasto Sp. z o.o. Zezwolenie na 
dokonanie transakcji wydał w dniu 04 sierpnia 2010 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów. W ramach Spółki Film Miasto Sp. z o.o. ma zostać zrealizowane wspólne 
przedsięwzięcie Spółek Akson Studio Sp. z o.o., ATM Grupa S.A. oraz TVN S.A., jakim będzie produkcja 
filmu fabularnego pod roboczym tytułem „Miasto” (o tematyce „Powstania Warszawskiego”). Koszt 
nabycia udziałów Spółki wyniósł ok.  2 tys. zł. 
Z uwagi na to, że planowana produkcja filmu wymaga znaczących nakładów pieniężnych (projekt 
wysokobudżetowy), trwa ustalanie struktury finansowania jego realizacji. Film Miasto otrzymał dotację  
z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej na kwotę 6 mln zł. W chwili obecnej trwają poszukiwania 
kolejnych źródeł finansowania, w innych instytucjach wspierających polską kinematografię. Od wyników 
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postępowania i wysokości przyznanych dotacji zależy wkład finansowy poszczególnych udziałowców 
spółki Film Miasto.  
W związku z powyższym, nie jesteśmy obecnie w stanie przewidzieć wielkości naszego zaangażowania 
finansowego i rzeczowego w projekt, a tym bardziej dokładnej daty ukończenia filmu i przyszłych 
wpływów z jego eksploatacji.  

 

12 Kredyty i pożyczki 

 

  30 czerwca 31 grudnia 

  2011 2010 

      

Kredyty w rachunku bieżącym  - 1 195 

Kredyty inwestycyjne 17 561 5 832 

  17 561 7 027 

 

 

Wartość bilansowa krótkoterminowych kredytów i pożyczek zbliżona jest do ich wartości godziwej. 

Nazwa banku, rodzaj instrumentu 
finansowego 

Kwota kredytu 
/ umowy wg. 

pożyczki 

Kwota 
pozostała do 

spłaty 

Efektywne 
stopa proc. 

(%) 

Termin 
spłaty 

Zabezpieczenia 

30 czerwca 2011 r. 
     

ING BANK ŚLĄSKI S.A. 3 000 0 
Wibor 1M               

+2% marży 
05.04.2012 Weksel in'blanco 

PEKAO S.A. 25 000 17 561 
Wibor 3M      

+1,5% marży 
31.03.2026 

hipoteka łączna 
zwykła 25 mln zł 
oraz łączna kaucyjna 
do 5 mln zł na 
zabezpieczenie 
odsetek, poręczenie, 
cesja praw  
z ubezpieczenia 

        

 28 000 17 561    

31 grudnia 2010 r.      

ING BANK ŚLĄSKI S.A. 1 195 1 195 
Wibor 1M                 

+2% marży 07.01.2011 Weksel in'blanco 

PEKAO S.A. 25 000 5 832 5,3% 31.12.2025 

hipoteka łączna 
zwykła 25 mln zł 
oraz łączna kaucyjna 
do 5 mln zł na 
zabezpieczenie 
odsetek, poręczenie, 
cesja praw  
z ubezpieczenia 

        

 26 195 7 027    
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13 Zobowiązania i aktywa warunkowe 

Nie stwierdzono istotnych zmian w  zakresie zobowiązań i aktywów warunkowych w porównaniu  

z końcem roku 2010. 

 

14 Inne istotne wydarzenia w pierwszym półroczu 2010 

W pierwszym półroczu 2011r. nie wystąpiły inne istotne wydarzenia. 

 

15 Zdarzenia po dniu bilansowym 

W dniu 25 lutego 2011r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyznała spółce ATM Grupa S.A. dwie 
koncesje na satelitarne rozpowszechnianie kanałów telewizyjnych. Pierwsza propozycja dla widzów  
to kanał o charakterze uniwersalnym ATM TV, druga propozycja to kanał o charakterze filmowo-
rozrywkowym ATM Rozrywka TV. Spółka złożyła wnioski o powyższe koncesje w związku z ogłoszeniem 
przez KRRiT postępowania dotyczącego możliwości rozszerzenia nadawania przez posiadaczy koncesji 
satelitarnych o nadawanie naziemne, cyfrowe (DVB-T), za pośrednictwem multipleksu pierwszego 
(MUX1). Spółka przystąpiła do powyższego  postępowania składając wniosek o w/w rozszerzenie  
dla kanału ATM Rozrywka TV. W dniu 26 kwietnia 2011r. KRRiT w komunikacie prasowym ogłosiła 
czterech zwycięzców konkursu na programy telewizyjne na pierwszym multipleksie naziemnej telewizji 
cyfrowej, wśród których znalazła się ATM Grupa S.A.  
W dniu 29 lipca 2011r. została wydana decyzja Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
dotycząca rozszerzenia czterech koncesji satelitarnych poprzez przyznanie prawa do umieszczenia ich  
w sygnale MUX-1 (nadawanie naziemne), w tym dla ATM Grupa S.A.  
Uruchomienie MUX-1 rozpocznie się 15 grudnia 2011r. i potrwa do 27 kwietnia 2014r. Do października 
2012r. zasięg sygnału powinien być już dostępny dla ok. 95% mieszkańców Polski. Rozpoczęcie 
rozpowszechniania sygnału MUX-1 w poszczególnych obszarach rezerwacji będzie następowało zgodnie 
z kolejnymi etapami uruchamiania stacji nadawczych przez operatora technicznego multipleksu: spółkę 
TP EmiTel Sp. z o.o.  
Zgodnie z przewidywaniami spółka ATM Grupa S.A. rozpocznie nadawanie kanału „ATM Rozrywka” 
najwcześniej na początku przyszłego roku. 
Skutki finansowe związane z przyznaniem koncesji będą miały wpływ na wyniki Spółki w kolejnych 
okresach sprawozdawczych w postaci konieczności wniesienia do KRRiT opłaty koncesyjnej w wysokości 
10,8 mln zł (opłata za okres 10 lat) oraz poniesienia kosztów związanych z przygotowaniami  
do uruchomienia nadawania, których wielkość szacujemy na poziomie ok. 500 tys. zł do końca br. 
ATM Grupa S.A. w dniu 22 sierpnia 2011r. skorzystała z przysługującego jej środka odwoławczego  
w zakresie weryfikacji poprawności naliczenia opłaty za koncesję i terminu jej zapłaty. 
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16 Transakcje z podmiotami powiązanymi 

Na dzień oraz za półrocze zakończone 30 czerwca 2010 r. 

 

  

Należności 
handlowe i 
pozostałe 

Zobowiązania 
handlowe i 
pozostałe Pożyczki Przychody Zakupy 

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 

 

Na dzień oraz za półrocze zakończone 30 czerwca 2011 r. 

 

  

Należności 
handlowe i 
pozostałe 

Zobowiązania 
handlowe i 
pozostałe Pożyczki Przychody Zakupy 

Topacz Investment Sp. z o.o. 6 111 9 418 296 492 

IQ Andrzej Muszyński - 14 - - 66 

IENEF Paweł Tobiasz - 5 - - 24 

GRAFIN Grażyna Gołębiowska - 2 - - 12 

Office Service Maciej Grzywaczewski - 14 - 2 68 

WOLTER-VISION Robert Wolter - 16 - - 83 

UNIO Andrzej Hajdaniak - 15 - - 72 

PANAMA TV Przemysław Kmiotek - - - - 84 

GRUPA FILMOWA BALTMEDIA Krzysztof 
Grabowski - - - - 93 

COSMIC STUDIO Magdalena Kosmus - - - - 70 

LARK Anna Skowrońska - 13 - - 94 

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

A2 Multimedia Sp. z o.o. 7 14 204 34 - 

Film Miasto Sp. z o.o. - - 204 4 - 

  13 204 9 826 338 1 158 

 

 

17  Dywidendy 

W dniu 27 czerwca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę  

o wypłacie dywidendy z zysków zatrzymanych, w kwocie 0,18 zł na akcję. Dzień ustalenia dywidendy 

przypadał na 27 lipca 2011 r., natomiast dzień wypłaty w dniu 11 sierpnia  2011 r. 
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18 Wyjaśnienie wybranych pozycji w śródrocznym skonsolidowanym rachunku 
przepływów pieniężnych 

   6 miesięcy zakończone   

   30 czerwca  

  2011 2010 

      

Inne wpływy inwestycyjne  23 064 90 361 

w tym:   

- spłata pożyczek 249 38 

- wpływ z lokat  22 815 89 811 

- inne - 512 

 

 

   

Inne wpływy finansowe 303 1 318 

w tym:   

- dotacje 303 1 210 

- inne  - 108 

 

 

   

Inne wydatki inwestycyjne  3 022 2 544 

w tym:   

- udzielone pożyczki 2 963 2 523 

- zaliczki na zakup środków trwałych  59 21 

 

 

   

Wydatki na aktywa finansowe 30 200 91 710 

w tym:   

- lokaty bankowe 30 000 56 014 

- udzielone pożyczki długoterminowe 200  -  

- zakup papierów wartościowych - 35 096 

- dopłata do kapitału A2 Multimedia - 600 

 

 

19 Nieruchomości inwestycyjne 

Zmiana wartości nieruchomości inwestycyjnych, w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. wynika 

z  zakupu gruntów inwestycyjnych o łącznej wartości 3 030 tys. zł. 
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Bielany Wrocławskie, 29 sierpnia 2011 r. 

 


