Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za
IV kwartał 2007r.
I.

Zasady rachunkowości

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

II. Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych, w tym o korektach
z tytułu rezerw, rezerwy i aktywach z tyt. odroczonego podatku dochodowego
oraz dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów.
Utworzono:
• rezerwy na przyszłe zobowiązania – 5 881 tys zł
• rezerwy na wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło – 637 tys zł
• rezerwę z tyt. odroczonego podatku dochodowego – 1 242 tys zł
• aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego – 875 tys zł
• szacunek przychodów na podstawie zawartych kontraktów proporcjonalnie do wysokości
poniesionych kosztów – 16 606 tys zł
Rozwiązano:
• rezerwy na przyszłe zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług – 164 tys zł
• rezerwy na wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło – 1 035 tys zł
• rezerwę z tyt. odroczonego podatku dochodowego – 1 416 tys zł
• aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego – 693 tys zł
• szacunek przychodów na podstawie zawartych kontraktów proporcjonalnie do wysokości
poniesionych kosztów – 24 402 tys zł
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III. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego
dotyczy raport, wraz z wykazem najwaŜniejszych zdarzeń ich dotyczących
1. ZłoŜenie rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w ATM Grupa S.A. z dniem
04.10.2007r. przez Panią Annę Skowrońską, w związku z przyjęciem propozycji pełnienia funkcji
członka zarządu w spółce zaleŜnej Studio A sp. z o.o.
2. Dokonanie 04.10.2007 r. (raport bieŜący z 11.10.2007r.) przez właściwy Sąd Rejonowy wpisu do
KRS o zmianie wysokości i struktury kapitału zakładowego spółki ATM Grupa S.A. Kapitał
zakładowy spółki został podwyŜszony z kwoty 7.200.000 zł do kwoty 8.600.000 zł. Kapitał
zakładowy został podwyŜszony w drodze emisji 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D (liczba
akcji została zwiększona do 4.300.000, natomiast łączna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu
do 5.450.000). Na początku 2008 roku WZA podjęło uchwałę o dokonaniu splitu akcji. Ostatnio
ATM Grupa S.A. złoŜyła wniosek w KDPW o wymianę akcji o wartości nominalnej 2 zł kaŜda w
stosunku 1: 20. Termin wymiany przewidziany jest na dzień 14.03.2008r.
3. Podpisanie przez ATM Grupa S.A. w dniu 10.10.2007r. listu intencyjnego dotyczącego produkcji na
przełomie czerwca i lipca 2008 serii 13 odcinków formatu „Fort Boyard” dla TVP2.
4. Zarejestrowanie w dniu 17.10.2007r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
podniesienia kapitału zakładowego spółki zaleŜnej ATM System Sp. z o.o. do kwoty 12 mln. zł, co
stanowi 24 tys. udziałów, które w całości naleŜą do ATM Grupa S.A. i dają 100% głosów na
Zgromadzeniu Wspólników.
5. Wprowadzenie z dniem 23.10.2007 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku
podstawowym 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, rejestracji tych akcji w Krajowym
Depozycie Papierów Wartościowych i oznaczenia ich kodem PLATM0000021.
6. Zawarcie 17.11.2007r. pomiędzy ATM Grupa S.A. a Telewizją Polsat S.A. kolejnego aneksu
dotyczącego produkcji 3 odcinków sitcomu „Świat według Kiepskich”.
7. Zawarcie 23.11.2007r. pomiędzy ATM Grupa S.A. a Telewizją Polsat S.A. kolejnego aneksu
dotyczącego produkcji 128 odcinków serialu „Pierwsza Miłość”.
8. Zarejestrowanie w dniu 23.11.2007r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
podniesienia kapitału zakładowego spółki zaleŜnej ATM System Sp. z o.o. do kwoty 15 mln. zł, co
stanowi 30 tys. udziałów, które w całości naleŜą do ATM Grupa S.A. i dają 100% głosów na
Zgromadzeniu Wspólników.
9. Zawarcie 12.12.2007 pomiędzy Studiem A a Polskie Media S.A. (TV4) aneksu nr 1 do umowy z
25.09.2007r. na produkcję kolejnych 21 odcinków audycji telewizyjnej pt.: ”Happy Hour”.
10. Powołanie z dniem 18.12.2007r. przez ATM Grupa S.A. i Agora S.A. wspólnej spółki A2
Multimedia, która będzie zajmować się produkcją i dystrybucją formatów wideo udostępnianych
przez Internet. Kapitał zakładowy spółki wynosi 4 mln zł, a kaŜda z firm objęła w niej 50%
udziałów. Pierwszym przedsięwzięciem spółki jest portal Tivi.pl.
11. Zawarcie 18.12.2007r. pomiędzy ATM Grupa S.A. a Telewizją Polsat S.A. kolejnego aneksu
dotyczącego produkcji 77 odcinków serialu „Pierwsza Miłość”.
12. Zawarcie 21.12.2008r. pomiędzy ATM Grupa S.A. a Endemol Polska Sp. z o.o. umowy na
produkcję piątej edycji audycji cyklicznej – Big Brother V.
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IV. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze,
mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
Podstawowe wielkości słuŜące ocenie rentowności Grupy przedstawiają tabele.
Tabela 1. Wybrane dane finansowe za 4 kwartały 2007 i 2006.

WYBRANE DANE
FINANSOWE

Przychody netto ze sprzedaŜy
Zmiana

4 kwartały 2007
od 01.01.2007 do 31.12.2007
(tys. PLN)
113 937

4 kwartały 2006
od 01.01.2006 do 31.12.2006
(tys. PLN)
87 463

30%

Zysk ze sprzedaŜy
Zmiana

38 149

31 096

23%

MarŜa

33,5%

35,6%

Zysk z działalności operacyjnej

27 165

23 148

Zmiana

17%

MarŜa

23,8%

26,5%

EBITDA

35 286

28 763

Zmiana

23%

MarŜa

31,0%

32,9%

Zysk netto

24 132

19 825

Zmiana

21,7%

MarŜa

21%

23%

Zysk przypadający na udziałowców
mniejszościowych
Zysk z uwzględnieniem udziałowców
mniejszościowych

385

0

24 517

19 825

Zmiana

23,6%

MarŜa
21,5%
Tabela 2. Wybrane dane finansowe za IV kwartał 2007 i 2006.

WYBRANE DANE
FINANSOWE

IV kwartał 2007
od 01.10.2007 do 31.12.2007
(tys. PLN)

22,7%

IV kwartał 2006
od 01.10.2006 do 31.12.2006
(tys. PLN)

Przychody netto ze sprzedaŜy
Zysk ze sprzedaŜy
MarŜa
Zysk z działalności operacyjnej
MarŜa
EBITDA
MarŜa

36 441
10 912
29,9%
7 786
21,4%
9 973
27,4%

31 002
11 456
37,0%
8 631
27,8%
10 005
32,3%

Zysk netto
MarŜa

8 050
22,1%

7 069
22,8%
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Przychody netto ze sprzedaŜy za cztery kwartały 2007 roku wzrosły o 30% w porównaniu do
analogicznego okresu roku ubiegłego.
Wzrosły takŜe, na kaŜdym poziomie rachunku zysków i strat, zyski. Zysk ze sprzedaŜy wzrósł o 23%,
zysk z działalności operacyjnej 17%, a zysk netto o 22%.
W analizowanym okresie uzyskiwane przez spółkę marŜe są nieco niŜsze niŜ w 2006r., utrzymują się
jednak w dalszym ciągu na bardzo dobrym, wysokim poziomie.
Grupa Kapitałowa ATM intensywnie się rozwija. W roku 2007 w struktury Grupy weszły dwa nowe
podmioty: Profilm Sp. z o.o. i Studio A Sp. z o.o. ATM Grupa S.A. przewiduje ponadto kolejne
akwizycje podmiotów z branŜy.
Przejęte spółki posiadają bardzo duŜy potencjał, wymagają jednak zwiększenia efektywności
produkcji, a tym samym podniesienia rentowności z prowadzonej działalności. Proces ten został juŜ
zainicjowany, co w szczególności jest widoczne w wynikach Studia A. Spółka wypracowała na koniec
2007r. zysk netto w wysokości 1.178 tys. zł, mimo iŜ na koniec trzeciego kwartału wykazywała
jeszcze stratę. Plany finansowe na 2008 rok zakładają dalszy, intensywny rozwój tych spółek.
Zarząd spółki ATM Grupa S.A. oczekuje, Ŝe wsparcie udzielone nowym podmiotom Grupy ATM,
przyniesie w najbliŜszych latach zadowalające efekty finansowe i zarówno Profilm Sp. z o.o. jak i
Studio A w istotny sposób wpływać będą na wypracowywany przez Grupę zysk.
DuŜa innowacyjność spółek ATM oraz ciągłe poszerzanie potencjału produkcyjnego (inwestycje
zarówno w nowe studia telewizyjne, jak i najnowszej generacji sprzęt telewizyjny) umacnia pozycję
Grupy ATM jako lidera wśród niezaleŜnych producentów telewizyjnych w Polsce.
NajwaŜniejsze czynniki mające wpływ na przychody w IV kwartale 2007
Produkcją, która w IV kwartale miała największy wpływ na wysokość przychodów Grupy Kapitałowej
ATM, jest serial kryminalny „Pitbull”. Serial ten, opowiadający o losach warszawskiej policji z wydziału
do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw, cieszy się niegasnącym zainteresowaniem widzów i
krytyków. Pierwsza seria emitowana była w grudniu 2005 r. Jej popularność zaowocowała
nakręceniem kolejnych 12 odcinków, emitowanych na antenie TVP2 od 9 marca 2007 r. Kolejną,
trzecią juŜ serię tego serialu, zobaczyć moŜna będzie na antenie programu drugiego w marcu
bieŜącego roku (nowa seria liczyć będzie 14 odcinków). O uznaniu, jakim serial darzą widzowie,
świadczy fakt otrzymania przez „Pitbull” nominacji w kategorii najlepszy serial kryminalny do nagrody
Telekamery 2008. Produkcja ta wzbudziła zainteresowanie równieŜ zagranicznych emitentów, czego
efektem jest udzielenie jesienią 2007r. przez Telewizję Polską, licencji na emisję serialu stacji
telewizyjnej z Niemiec.
W IV kwartale 2007r. przychód z produkcji serialu sensacyjnego „Pitbull” stanowi aŜ 22%
skonsolidowanych przychodów ogółem tego kwartału.
Kolejnymi produkcjami, które miały istotny wpływ na wypracowane w IV kwartale przychody są:
telenowela „Pierwsza Miłość” i reality show „Big Brother”. Razem te dwie produkcje stanowią 35%
skonsolidowanych przychodów IV kwartału.
„Pierwsza Miłość” to format obecny w telewizji od 2004 roku. Telenowela ta nominowana była
niejednokrotnie w wielu prestiŜowych konkursach, otrzymała równieŜ nominację do nagrody
Telekamery 2008 w kategorii najlepszy serial obyczajowy.
„Big Brother” to z kolei kontynuacja popularnego juŜ w Polsce reality show, realizowanego we
współpracy z warszawską spółką Endemol Sp. z o.o. Bardzo wysoka oglądalność programu
spowodowała zamówienie przez stację TV4 kolejnej serii tego programu, który ukaŜe się na antenie
juŜ 2 marca 2008 roku.
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W IV kwartale 2007 r. na przychody Grupy Kapitałowej ATM znaczący wpływ miały równieŜ produkcje
zrealizowane przez spółkę zaleŜną - Studio A.
Składają się na nie przede wszystkim przychody z takich produkcji jak serial komediowy „Ranczo”,
program rozrywkowy „Happy Hour” oraz nowy serial „Doręczyciel”, który niedługo ukaŜe się na
antenie TVP.
W analizowanym okresie (IV kwartał 2007) w strukturze przychodów Grupy ATM pojawiły się takŜe
przychody pochodzące od organizacji zajmujących się ochroną praw twórców (AGICOA i ZAPA),
związane z emisją powtórek oraz retransmisją kablową programów wyprodukowanych przez spółki
Grupy, jak równieŜ ze sprzedaŜą czystych nośników. Uzyskane tantiemy w IV kwartale 2007r. (ponad
pół miliona złotych) pochodzą za rok 2006. Łącznie w 2007r. przychody z tytułu tantiem w ATM Grupa
S.A. wyniosły 1.123 tys. zł. W 2006 roku nie było tego rodzaju przychodów, bowiem wypłaty od w/w
organizacji za naleŜne spółce tantiemy z lat ubiegłych rozpoczęły się dopiero w roku 2007.
Warto podkreślić, Ŝe w 2007 roku istotnie wzrosły przychody ze sprzedaŜy własnych licencji za
granicę. Formaty spółki ATM Grupa S.A. cieszą się duŜym zainteresowaniem wśród zagranicznych
producentów i nadawców, czemu słuŜy udział spółki w licznych międzynarodowych targach
telewizyjnych. Szczególną popularnością cieszy się format „Gra w ciemno”, który został sprzedany
m.in. do Hiszpanii, Grecji, Wielkiej Brytanii czy Czech. Grupa ATM zamierza w dalszym ciągu
intensywnie promować swoje formaty za granicą, tak by przychody ze sprzedaŜy własnych licencji i
gotowych programów za granicę w kolejnych latach stanowiły znaczącą pozycję w strukturze
przychodów ogółem.

V. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w
prezentowanym okresie
Zjawisko sezonowości i cykliczności nie występuje w działalności emitenta

VI. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłuŜnych i kapitałowych
papierów wartościowych
ATM Grupa S.A. przeprowadziła w trzecim kwartale 2007r. proces emisji nowych akcji, który
ostatecznie został zakończony w dniu 5 października ubiegłego roku wraz z zarejestrowaniem przez
sąd podwyŜszenia kapitału zakładowego spółki. Ostateczna wielkość emisji to 700 tys. akcji zwykłych
na okaziciela serii D. Cena emisyjna jednej akcji została określona na 200,- zł, a łączna wartość emisji
wyniosła 140,0 mln zł. Od 23.10.2007r. nowe akcje notowane są na GPW.

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

VIII. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono
skrócone
kwartalne
sprawozdanie
finansowe,
nieujętych
w
tym
sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki
finansowe emitenta
1. Zarejestrowanie w dniu 12.02.2008r. przez właściwy sąd rejestrowy spółki A2 Multimedia Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.000.000 PLN i składa się z
8.000 udziałów o wartości nominalnej 500 PLN kaŜdy. ATM Grupa S.A objęła 4.000 udziałów o
wartości nominalnej 500 PLN kaŜdy, co stanowi 50% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.
Pozostałe 4.000 udziałów o wartości nominalnej 500 PLN kaŜdy, co stanowi 50% udziałów w
kapitale zakładowym Spółki, objęła Agora S.A. z siedzibą w Warszawie.
Udziały w Spółce zostały pokryte gotówką według ich wartości nominalnej.
Wartość ewidencyjna udziałów w księgach ATM Grupa S.A. wyniosła 2.000.000 PLN.
Przed zawiązaniem transakcji nie istniało powiązanie pomiędzy Agorą S.A. i ATM Grupa S.A.
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Objęte udziały stanowią ponad 20% kapitału zakładowego A2 Multimedia Sp. z o.o., przez co
spełniają kryterium aktywów o znacznej wartości.
2. Zarejestrowanie w dniu 24.01.2008 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
podniesienia kapitału zakładowego społki zaleŜnej Profilm Agencja Filmowa Sp. z o.o., do
kwoty 3 mln. zł, co stanowi 684 tys. udziałów, które w całości naleŜą do emitenta i dają 100%
głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

IX. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w
wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaŜy
jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału,
restrukturyzacji i zaniechania działalności
W dniu 18.12.2007r. powołana została przez ATM Grupa S.A. i Agora S.A. wspólna spółka A2
Multimedia, która zajmuje się produkcją i dystrybucją formatów wideo udostępnianych przez Internet.
Kapitał zakładowy spółki wynosi 4 mln zł, a kaŜda z firm objęła w niej 50% udziałów.
W dniu 12 lutego 2008 spółka A2 Multimedia z siedzibą w Warszawie została zarejestrowana przez
właściwy sąd rejestrowy. Wartość ewidencyjna udziałów w księgach ATM Grupa S.A. wyniosła
2.000.000 PLN. Przed zawiązaniem transakcji nie istniało powiązanie pomiędzy Agorą S.A. i ATM
Grupa S.A.
Internet stanowi obecnie bardzo waŜny dla producentów kanał dystrybucji. Pierwszym
przedsięwzięciem spółki A2 Multimedia jest portal TiVi.pl. Serwis bb4.tivi.pl, załoŜony do IV edycji
reality show Big Brother - oparty na ideach społecznościowych oraz cross mediowych - cieszył się
bardzo duŜą popularnością wśród internautów. Był to jeden z pierwszych projektów w polskiej sieci,
działających na tak bliskim styku telewizji i Internetu. Kolejne kanały na platformie TiVi.pl (po serwisie
BB4), takie jak „SUPERMEN-da”, „Waga” czy „Łazienka” – to jedne z pierwszych w Polsce miniseriali
przeznaczonych do emisji w internecie.
Lista spółek zaleŜnych, które wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wraz z emitentem
stanowią grupę kapitałową.
Procent
Nazwa Spółki
Siedziba
Metoda konsolidacji
posiadanych
udziałów
Konsolidacja metodą
ATM-Investment Sp. z o.o.
Bielany Wrocławskie 100 %
pełną
Konsolidacja metodą
ATM System Sp. z o.o.
Bielany Wrocławskie 100 %
pełną
„Profilm” Agencja Filmowa
Konsolidacja metodą
Sopot
100%
Sp. z o.o.
pełną
Konsolidacja metodą
Agencja Usług Telewizyjnych
100% (poprzez
Gdańsk
pełną (poprzez Profilm
AUT Sp. z o.o.
Profilm Sp. z o.o)
Sp. z o.o)
Konsolidacja metodą
Studio A Sp. z o.o.
Warszawa
75%
pełną
Konsolidacja metodą
A2 Multimedia Sp. z o.o.
Warszawa
50%
praw własności

X. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów
warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku
obrotowego.
W związku z zakończeniem umowy leasingowej nastąpiło zmniejszenie zobowiązań warunkowych z
3.118 tys. zł na koniec poprzedniego roku obrotowego do 2.819 tys. zł na koniec bieŜącego okresu.
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XI. Stanowisko
zarządu
odnośnie
moŜliwości
zrealizowania
wcześniej
publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników
zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników
prognozowanych
Spółka nie publikowała prognozy wyników.

XII. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez
podmioty zaleŜne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze
wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego
udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich
procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz
wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta
w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego
W dniu 04.10.2007 r. został przez sąd dokonany wpis do KRS o zmianie wysokości i struktury kapitału
zakładowego spółki ATM Grupa S.A. Od tej chwili łączna liczba akcji wynosi 4.300.000, natomiast
łączna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 5.450.000. Spowodowało to zmianę
procentowego udziału akcjonariuszy w kapitale zakładowym oraz w głosach na WZA.
W dniu 18.10.2007r. Zarząd ATM Grupa S.A. otrzymał zawiadomienia od Millenium Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A., Ŝe w związku ze zbyciem praw do nowych akcji ATM Grupa S.A. przez
fundusze: Millenium FIO Akcji, Millenium FIO ZrównowaŜony, Millenium FIO Stabilnego Wzrostu oraz
Millenium FIO Małych i Średnich Spółek, liczba głosów Millenium TFI S.A. wynikająca z posiadanych
akcji oraz PDA spadła poniŜej 5%.
Udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów
na WZA przed zajściem wymienionych wyŜej zdarzeń.
Akcjonariusz
Dorota Michalak-Kurzewska i Tomasz Kurzewski
Zygmunt Solorz-śak wraz z podmiotami zaleŜnymi, w
tym część na rachunek banku powiernika EFG Bank S.A.
EFG Bank S.A. z siedzibą w Zurychu posiada 437.499
akcji stanowiących 12,15% kapitału oraz 9,21% głosów
ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Liczba
akcji

Procent
kapitału

Liczba
głosów

Procent
głosów

1.721.000

47,81%

2.871.000

60,44%

464.000

12,89%

464.000

9,77%

313.146

8,70%

313.146

6,59%

Udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów
na WZA po zajściu wymienionych wyŜej zdarzeń, na dzień przekazania raportu.
Akcjonariusz
Dorota Michalak-Kurzewska i Tomasz Kurzewski
Zygmunt Solorz-śak wraz z podmiotami zaleŜnymi, w
tym część na rachunek banku powiernika EFG Bank S.A.
EFG Bank S.A. z siedzibą w Zurychu posiada 437.499
akcji stanowiących 12,15% kapitału oraz 9,21% głosów
ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Liczba
akcji

Procent
kapitału

Liczba
głosów

Procent
głosów

1.721.000

40,02%

2.871.000

52,68%

464.000

10,79%

464.000

8,51%

313.146

7,28%

313.146

5,75%

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

okresie od przekazania

Z dniem 4 października 2007 r., w związku z rejestracją podwyŜszenia kapitału zmienił się udział
procentowy w kapitale oraz w głosach na WZA członków władz ATM Grupa S.A.
Przed rejestracją podwyŜszenia kapitału udział procentowy akcji posiadanych przez członków władz
ATM Grupa S.A. był następujący:
Akcjonariusz
Dorota Michalak-Kurzewska i Tomasz
Kurzewski

Podmiot
ATM Grupa

Liczba
akcji
1.721.000

Procent
kapitału
47,81%

Liczba
głosów
2.871.000

Procent
głosów
60,44%

Po rejestracji podwyŜszenia kapitału, na dzień sporządzenia sprawozdania udział procentowy
posiadanych przez członków władz ATM Grupa S.A. akcji był następujący:
Akcjonariusz
Dorota Michalak-Kurzewska i Tomasz
Kurzewski

Podmiot
ATM Grupa

Liczba
akcji
1.721.000

Procent
kapitału
40,02%

Liczba
głosów
2.871.000

Procent
głosów
52,68%

XIV. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym
dla postępowania arbitraŜowego lub organem administracji publicznej
Nie toczą się Ŝadne postępowania przed sądami, organami właściwymi dla postępowania
arbitraŜowego lub organami administracji publicznej w kwocie przekraczającej 10% kapitałów
własnych emitenta.

XV. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zaleŜną jednej
lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeŜeli wartość tych transakcji
(łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku roku
obrotowego) przekracza wyraŜoną w złotych równowartość kwoty 500.000
Euro
Podmiotami powiązanymi, z którymi Spółka zawarła w okresie od początku roku do końca okresu
sprawozdawczego transakcje o łącznej wartości przekraczającej 500 tys. EUR są spółki zaleŜne ATM
System oraz ATM Investment. Na transakcje te składały się liczne usługi świadczone przez spółki,
których ceny oparte były o ceny rynkowe i mieściły się w zakresie typowych rodzajów usług
oferowanych przez nie tzn.: usługi montaŜowe, realizacyjne, wynajmu sprzętu oraz pomieszczeń
biurowych i studyjnych, dźwiękowe, oświetleniowe, informatyczne oraz transportowe.
Ponadto do tej kategorii transakcji zalicza się nabycie od Macieja Grzywaczewskiego – Członka
Zarządu, udziałów spółki Profilm Agencja Filmowa Sp. z. o.o., którego wartość 2.475 tys. zł
przekroczyła powyŜszy limit.
W 2007 roku ATM Grupa S.A. udzieliła takŜe spółce zaleŜnej – Studio A Sp. z o.o. poŜyczek w łącznej
wysokości 5.600 tys. zł.

XVI. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego
zaleŜną poręczeń kredytu lub poŜyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie
jednemu podmiotowi lub jednostce zaleŜnej od tego podmiotu, jeŜeli łączna
wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co
najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta
Nie udzielono.
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XVII. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji
kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz
informacje, które są istotne dla oceny moŜliwości realizacji zobowiązań przez
emitenta
Nie wystąpiły

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

Kontynuacja procesu konsolidacji rynku producenckiego - zakończenie negocjacji oraz podpisanie
umowy zakupu udziałów kolejnej spółki producenckiej,
Wykorzystanie efektów synergii pomiędzy dotychczasowymi podmiotami grupy a nowymi spółkami
(Profilm, Studio A, A2 Multimedia), w celu maksymalizacji dynamiki rozwoju całej grupy,
Emisja piątej edycji programu Big Brother - wyniki oglądalności serii,
Realizacja nagrań do nowego teleturnieju „Strzał w dziesiątkę” dla Telewizji Polsat oraz
powodzenie emisji programu na antenie,
Zakończenie przez Profilm Sp. z o.o. zdjęć do nowego serialu „Doręczyciel” dla TVP,
Produkcja przez spółkę Profilm nowego show dla Telewizji Polsat „Przebojowe dzieci”.

XIX.

Zasady przyjęte do przeliczenia PLN na EURO.

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

Średni kurs w okresie
Kurs na ostatni dzień okresu
Kurs najniŜszy w okresie
Kurs najwyŜszy w okresie

3,7768
3,5820
3,5699
3,9385
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Komentarz do skróconego jednostkowego raportu kwartalnego
za IV kwartał 2007r.
I.

Zasady rachunkowości

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

II. Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych, w tym o korektach
z tytułu rezerw, rezerwy i aktywach z tyt. odroczonego podatku dochodowego
oraz dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów.
Utworzono :
• rezerwy na przyszłe zobowiązania – 2 056 tys zł
• rezerwy na wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło – 634 tys zł
• rezerwę z tyt. odroczonego podatku dochodowego – 1 070 tys zł
• aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego – 555 tys zł
• szacunek przychodów na podstawie zawartych kontraktów proporcjonalnie do wysokości
poniesionych kosztów – 16 249 tys zł
Rozwiązano:
• rezerwy na przyszłe zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług – 53 tys zł
• rezerwy na wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło – 1 035 tys zł
• rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego – 1 178 tys zł
• aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego - 247 tys zł
• szacunek przychodów na podstawie zawartych kontraktów proporcjonalnie do wysokości
poniesionych kosztów – 20 298 tys zł
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