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SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008 roku oraz za okres 6 miesięcy 
zakończony dnia 30 czerwca 2009 roku 
 

 

Noty 
 

Za okres 6 
miesięcy zakończony 

30 czerwca 2008 roku 

Za okres 6 
miesięcy zakończony 

30 czerwca 2009 roku 
Działalność kontynuowana    
    
Przychody ze sprzedaŜy  28 642 37 321 
Przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów  1 971 226 
Przychody ze sprzedaŜy usług  26 671 37 095 
    
Koszt własny sprzedaŜy  (20 871) (28 111) 
    
Zysk brutto ze sprzedaŜy  7 771 9 210 
    
Pozostałe przychody operacyjne 7 341 115 
Koszty sprzedaŜy    
Koszty ogólnego zarządu  (4 164) (4 872) 
Pozostałe koszty operacyjne 8 (38) (128) 
    
Zysk z działalności kontynuowanej  3 909 4 325 
    
Przychody finansowe 9 13 713 
Koszty finansowe  10 (286) (701) 
Udział w zysku jednostki stowarzyszonej  – – 
    
Zysk brutto   3 636 4 338 
    
Podatek dochodowy 14 (725) (951) 
    
Zysk netto z działalności kontynuowanej  2 911 3 387 
    
Działalność zaniechana  – – 
    
Zysk netto za okres sprawozdawczy  2 911 3 387 
    
    

Zysk na jedną akcję    

    
– podstawowy z zysku za okres sprawozdawczy    
– podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej 16 0,48 0,38 
– rozwodniony z zysku za okres sprawozdawczy    
– rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej 16 0,47 0,37 
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z PEŁNEGO DOCHODU 
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008 roku oraz za okres 6 miesięcy 
zakończony dnia 30 czerwca 2009 roku 
 
 Za okres 6 

miesięcy 
zakończony 30 

czerwca 2008 
roku 

Za okres 6 
miesięcy 

zakończony 30 
czerwca 2009 

roku 
 

  

Zysk netto za okres sprawozdawczy 2 911 3 387 
   
Pozostałe dochody ogółem – (598) 
   
RóŜnice kursowe z przeliczenia działalności zagranicznej – – 
Aktywa finansowe przeznaczone do sprzedaŜy – – 
Zabezpieczenia przepływów pienięŜnych – (598) 
Zyski z przeszacowania nieruchomości – – 
Zyski/straty aktuarialne z tytułu określonych planów świadczeń emerytalnych – – 
Udział w dochodach jednostek stowarzyszonych – – 
   
Podatek dochodowy od składników pozostałych dochodów ogółem – 113 
   
Pozostałe dochody ogółem po opodatkowaniu  2 911 (485) 
   
Pozostałe dochody za okres sprawozdawczy 2 911 2 902 
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI 
FINANSOWEJ (BILANS) 
na dzień 30 czerwca 2008 roku, 31 grudnia 2008 roku oraz 30 czerwca 2009 roku  
 

 Nota 30 czerwca 
2008 

31 grudnia  
2008 

30 czerwca 
2009 

    
AKTYWA     
Aktywa trwałe (długoterminowe)  14 731 20 161 28 314 
Rzeczowe aktywa trwałe 17 7 759 11 092 17 293 
Wartości niematerialne 18 161 267 362 
Udziały w jednostkach zaleŜnych 19 5 453 7 250 8 639 
Udziały w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych 
przedsięwzięciach 

 – – – 

NaleŜności długoterminowe 20 58 66 111 
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe 24 31 63 62 
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 15 1 269 1 423 1 846 
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)  20 004 53 023 40 827 
Zapasy 21 1 254 1 207 1 615 
NaleŜności handlowe oraz pozostałe naleŜności 22 17 561 27 006 22 101 
NaleŜności z tytułu bieŜącego podatku dochodowego 14 18 – 131 
Rozliczenia międzyokresowe 24 712 656 476 
Pochodne instrumenty finansowe  28 – – 
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 23 431 24 154 16 503 
Aktywa trwałe zaklasyfikowane, jako przeznaczone do 
sprzedaŜy 

 – – – 

SUMA AKTYWÓW  34 735 73 184 69 141 
     
PASYWA     
Kapitał własny   15 222 39 304 42 601 
Kapitał podstawowy 25 3 013 4 510 4 510 
NadwyŜka ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości nominalnej 25 – 19 457 19 457 
Kapitał zapasowy - zabezpieczenie przepływów pienięŜnych 25 – (90) (485) 
Kapitał zapasowy - płatności w formie akcji  25 139 298 605 
Kapitał zapasowy - zyski zatrzymane 25 4 644 4 644 7 913 
Kapitał rezerwowy - zyski zatrzymane 25 4 516 4 516 7 216 
Wynik finansowy za okres sprawozdawczy  2 911 5 969 3 387 
Zobowiązania długoterminowe  1 624 2 430 7 499 
Oprocentowane kredyty i poŜyczki 26 – 954 4 721 
Zobowiązania z tytułu leasingu 29 272 314 626 
Rezerwy 27 62 55 52 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 15 1 290 1 106 2 100 
Zobowiązania krótkoterminowe  17 888 31 451 19 041 
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 28 13 259 20 176 16 749 
BieŜąca część oprocentowanych kredytów i poŜyczek 26 3 695 9 593 1 740 
Zobowiązania z tytułu bieŜącego podatku dochodowego 14 – 646 – 
Rozliczenia międzyokresowe  – – – 
Rezerwy 27 935 1 036 552 
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi 
sklasyfikowanymi, jako przeznaczone do sprzedaŜy 

 – – – 

Zobowiązania razem  19 513 33 881 26 540 
SUMA PASYWÓW  34 735 73 184 69 141 
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW 
PIENIĘśNYCH  
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008 roku oraz za okres 6 miesięcy 
zakończony dnia 30 czerwca 2009 roku 
 Okres 6 

miesięcy 
zakończony 30 

czerwca 2008 
roku 

Okres 6 
miesięcy 

zakończony 30 
czerwca 2009 

roku 
Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej   
Zysk/strata netto 2 911 3 387 
Korekty o pozycje: (3 407) 71 
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności – – 
Amortyzacja 852 553 
Dywidendy netto – – 
Odsetki netto 67 (171) 
Zyski/straty z tytułu róŜnic kursowych (327) 804 
Koszty z tytułu płatności w formie akcji  139 307 
Zysk/strata na działalności inwestycyjnej (8) – 
Zwiększenie/zmniejszenie stanu naleŜności (2 786) 4 729 
Zwiększenie/zmniejszenie stanu zapasów (339) (409) 
Zwiększenie/zmniejszenie stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i poŜyczek (108) (4 984) 
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1 150) (242) 
Zmiana stanu rezerw 1 096 506 
Podatek dochodowy zapłacony (845) (1 064) 
Pozostałe 2 42 
Środki pienięŜne netto z działalności operacyjnej  (496) 3 457 
Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej   
SprzedaŜ rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 9 56 
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (1 490) (4 788) 
Nabycie/sprzedaŜ nieruchomości inwestycyjnych – – 
Nabycie/sprzedaŜ aktywów finansowych – – 
SprzedaŜ inwestycji w jednostkach zaleŜnych, stowarzyszonych i wspólnych – – 
Nabycie udziałów w jednostkach zaleŜnych (3 951) (1 375) 
Wpływy z tytułu realizacji transakcji forward 327 – 
Wypływy z tytułu realizacji transakcji forward – (804) 
Dywidendy otrzymane – – 
Odsetki otrzymane 13 342 
Spłata udzielonych poŜyczek – – 
PoŜyczki udzielone – – 
Pozostałe – – 
Środki pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej (5 092) (6 569) 
Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej   
Wpływy z tytułu emisji akcji – – 
Koszty transakcyjne emisji kapitału – – 
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (151) (281) 
Wpływy z tytułu zaciągnięcia poŜyczek/kredytów – 4 666 
Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych – – 
Spłata poŜyczek/kredytów – (1 000) 
Dywidendy wypłacone  – – 
Odsetki zapłacone (80) (171) 
Środki pienięŜne netto z działalności finansowej (231) 3 214 
Zmiana netto stanu środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów (5 819) 102 
RóŜnice kursowe netto – – 
Środki pienięŜne, ekwiwalenty środków pienięŜnych oraz kredyty w 
rachunku bieŜącym na początek okresu 2 555 15 561 

Środki pienięŜne, ekwiwalenty środków pienięŜnych oraz kredyty w 
rachunku bieŜącym na koniec okresu okresu (3 264) 15 663 

Kredyty w rachunku bieŜącym na koniec okresu 3 695 840 
Środki pienięŜne i ekwiwalenty środków pienięŜnych na koniec okresu 431 16 503 
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH  
Za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2008 roku oraz za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2009 roku  
 

Kapitał 
podstawowy 

NadwyŜka 
ze sprzedaŜy 

akcji 
powyŜej ich 
wartości 
nominalnej 

Kapitał 
zapasowy 
- płatności w 
formie akcji 

Kapitał 
zapasowy 
zabezpiecze

nie 
przepływów 
pienięŜnych 

Kapitał 
zapasowy 

zyski 
zatrzymane 

Kapitał 
rezerwowy 

zyski 
zatrzymane 

Zyski 
zatrzymane/
niepokryte 

straty 

Zysk za 
okres 

sprawozdaw
czy 

Kapitał 
własny 
ogółem 

Na dzień 1 stycznia 2008 roku  3 013 – – – 2 850 4 516 (1 390) 3 183 12 172 
Korekta błędu – – – – – – – – – 
Na dzień 1 stycznia 2008 roku po 

korekcie 3 013 – – – 2 850 4 516 (1 390) 3 183 12 172 

Całkowite dochody za okres rozpoznane 
bezpośrednio w kapitale własnym – – – – – – – – – 

Zysk za okres – – – – – – – 2 911 2 911 
Emisja akcji – – – – – – – – – 
Wypłata dywidendy – – – – – – – – – 
Płatności w formie akcji – – 139 – – – – – 139 
Podział wyniku – – – – 1 794 – 1 390 (3 183) – 
Na 30 czerwca 2008 roku  3 013 – 139 – 4 644 4 516 – 2 911 15 222 
          
Na dzień 1 stycznia 2009 roku  4 510 19 457 298 (90) 4 644 4 516 5 969 – 39 304 
Korekta błędu – – – – – – – – – 
Na dzień 1 stycznia 2009 roku po 
korekcie 4 510 19 457 298 (90) 4 644 4 516 5 969 – 39 304 

Całkowite dochody za okres rozpoznane 
bezpośrednio w kapitale własnym – – – (395) – – – – (395) 

Zysk za okres – – – – – – – 3 387 3 387 
Emisja akcji  – – – – – – – – 
Wypłata dywidendy – – – – – – – – – 
Płatności w formie akcji – – 307 –  – – – 307 
Podział wyniku finansowego za 2008 rok – – – – 3 269 2 700 (5 969) – – 
Na 30 czerwca 2009 roku   4 510 19 457 605 (485) 7 913 7 216 – 3 387 42 601 
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH  
Za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2008 roku  
 

Kapitał 
podstawowy 

NadwyŜka 
ze sprzedaŜy 

akcji 
powyŜej ich 
wartości 
nominalnej 

Kapitał 
zapasowy 
- płatności w 
formie akcji 

Kapitał 
zapasowy 
zabezpiecze

nie 
przepływów 
pienięŜnych 

Kapitał 
zapasowy 

zyski 
zatrzymane 

Kapitał 
rezerwowy 

zyski 
zatrzymane 

Zyski 
zatrzymane/
niepokryte 

straty 

Zysk za 
okres 

sprawozdaw
czy 

Kapitał 
własny 
ogółem 

Na dzień 1 stycznia 2008 roku  3 013 – – – 2 850 4 516 (1 390) 3 183 12 172 
Korekta błędu – – – – – – – – – 
Na dzień 1 stycznia 2008 roku po 

korekcie 3 013 – – – 2 850 4 516 (1 390) 3 183 12 172 

Całkowite dochody za okres rozpoznane 
bezpośrednio w kapitale własnym – – – (90) – – – – (90) 

Zysk za okres – – – – – – – 5 969 5 969 
Emisja akcji 1 497 21 262 – – – –  – 22 759 
Koszty emisji akcji – (1 806) – – – – – – (1 806) 
Wypłata dywidendy – – – – – –  – – 
Płatności w formie akcji – – 298 – – – – – 298 
Podział wyniku – – – – 1 794 – 1 390 (3 183) – 
Na 31 grudnia 2008 roku  4 510 19 457 298 (90) 4 644 4 516 – 5 969 39 304 
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

1. Informacje ogólne 

Atrem S.A. („Spółka”) powstała w wyniku przekształcenia spółki Atrem sp. z o.o. w spółkę Atrem S.A., na 
mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Atrem sp. z o.o. z dnia 17 grudnia 2007 roku 
sporządzonej w formie aktu notarialnego przed notariuszem Maciejem Celichowskim (Rep. A nr 20378/2007). 

Poprzedniczka prawna spółki Atrem S.A. została utworzona aktem notarialnym z dnia 27 września 1999 roku 
sporządzonym przez notariusza Andrzeja Adamskiego w Kancelarii Notarialnej Piotr Kowandy, Andrzej 
Adamski w Poznaniu ( Rep. A.10.634/1999) i zarejestrowana w dniu 24 listopada 1999 roku w Sądzie 
Rejonowym w Poznaniu w Wydziale XIV Gospodarczym - Rejestrowym pod numerem RHB 13313. Następnie 
w dniu 20 czerwca 2002 roku została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000118935. 

Rejestracja spółki Atrem S.A. nastąpiła w dniu 3 stycznia 2008 roku w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 
KRS 0000295677. 

Siedziba spółki Atrem S.A. mieści się w Przeźmierowie k. Poznania (62-081), przy ul. Rzemieślniczej 35/37. 

Spółce nadano numer statystyczny REGON 639688384.  

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 

Podstawowym przedmiotem działania Spółki jest świadczenie kompleksowych usług w zakresie szeroko 
rozumianego zaplecza inŜynieryjnego duŜych projektów infrastrukturalnych i budowlanych, tj. automatyki, 
telemetrii, regulacji, elektroniki i metrologii. 

Skład organów spółki  

Zarząd 
Zarówno na dzień 30 czerwca 2009 roku, jak równieŜ na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, tj. 27 

sierpnia 2009 roku skład Zarządu przedstawiał się następująco: 

Konrad Śniatała Prezes Zarządu przez całe półrocze 
Marek Korytowski Wiceprezes Zarządu przez całe półrocze 
Łukasz Kalupa Członek Zarządu-Dyrektor ds. Ekonomicznych przez całe półrocze 
 

Rada Nadzorcza 
Zarówno na dzień 30 czerwca 2009 roku, jak równieŜ na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, tj. 27 

sierpnia 2009 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: 

Tadeusz Kowalski Przewodniczący Rady Nadzorczej przez całe półrocze 
Hanna Krawczyńska Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej przez całe półrocze 
Gabriela Śniatała Sekretarz Rady Nadzorczej przez całe półrocze 
Andrzej Rybarczyk Członek Rady Nadzorczej przez całe półrocze 
Wojciech Kuśpik Członek Rady Nadzorczej przez całe półrocze 
 

Rada Nadzorcza Atrem S.A. na posiedzeniu w dniu 13 maja 2009 roku dokonała wyboru Pani Gabrieli Śniatały 

pełniącej dotychczas funkcję Członka Rady Nadzorczej na stanowisko Sekretarza Rady Nadzorczej Atrem S.A. 
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Inwestycje Spółki 

 
Procentowy udział Spółki 

w kapitale Jednostka Siedziba 
Podstawowy 
przedmiot 

działalności 31 grudnia 2008 30 czerwca 2009 

Contrast sp. z o.o. Ostrów 
Wielkopolski Elektroenergetyka 75,000% 75,000% 

Elektro-System sp. 
z o.o. 

Gorzów 
Wielkopolski Elektroenergetyka 99,875% 99,875% 

Dom-Mar sp. z o.o.  
 

Poznań Klimatyzacja 100,000% 100,000% 

 

Na dzień 30 czerwca 2009 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez Spółkę w podmiotach 
zaleŜnych jest równy udziałowi Spółki w kapitałach tych jednostek.  

 

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 

 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 27 sierpnia 2009 
roku. 

 

2. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 

 

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe („sprawozdanie finansowe”, „śródroczne skrócone 
sprawozdanie finansowe”, „śródroczne sprawozdanie finansowe”) zostało sporządzone zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”), w szczególności zgodnie z 
Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 oraz MSSF zatwierdzonymi przez UE.  

Na dzień zatwierdzenia niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę 
toczący się w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Spółkę działalność w 
zakresie stosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości nie ma róŜnicy między Standardami MSSF, które 
weszły w Ŝycie a standardami zatwierdzonymi przez Unię Europejską. 

MSSF obejmują Standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej 
(„KIMSF”). 

W zakresie nieuregulowanym przez MSR/MSSF Grupa stosuje przepisy: 

• Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku wykonujące 
Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie informacji 
zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji 
takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam, 

• Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji 
bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 
uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa nie będącego państwem 
członkowskim (Dz.U. Nr  33, poz. 259) 

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres sześciu miesięcy zakończony 30 
czerwca 2009 roku oraz zawiera dane porównawcze dla rachunku zysków i strat, sprawozdania z pełnego 
dochodu, sprawozdania ze zmian w kapitale oraz sprawozdania z przepływów pienięŜnych za okres 6 miesięcy 
zakończony 30 czerwca 2008 roku. 

Śródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, z 
wyjątkiem wyceny instrumentów finansowych, które są wyceniane według wartości godziwej.  

Śródroczne sprawozdanie finansowe jest przedstawione w polskich złotych, a wszystkie wartości, o ile nie 
wskazano inaczej podane są w polskich złotych. 

Sporządzając niniejsze śródroczne sprawozdanie finansowe przyjęto załoŜenie, iŜ Atrem S.A. będzie 
kontynuować działalność w dającej się przewidzieć przyszłości.  
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Do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania nie zaistniały przesłanki, które miałyby wpływ na sprawozdanie 
Atrem S.A. i mogłyby przeczyć powyŜszemu załoŜeniu. 

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień 
wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i naleŜy je czytać łącznie z rocznym sprawozdaniem 
finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2008 roku. 

 

3. Korekta błędu 

 

W skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym za okres 6 miesięcy zakończonym 
30 czerwca 2009 roku nie wystąpiła korekta błędu. 

 

4. Zmiany szacunków 

 

W skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym za okres 6 miesięcy zakończonym 
30 czerwca 2009 roku nie wystąpiły zmiany szacunków. 

 

5. Istotne zasady (polityka) rachunkowości 

 

Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia skróconego śródrocznego sprawozdania 
finansowego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2009 roku są spójne z tymi, które zastosowano przy 
sporządzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 
2008 roku. 

 

6. Nowe standardy i interpretacje 

 

a) Standardy i zmiany do standardów obowiązujące od 1 stycznia 2009 roku, ale zastosowane przez 
Spółkę wcześniej 

Zmiany do MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego" - zmiana opublikowana w dniu 29 marca 2007 
roku i zatwierdzona w UE w dniu 10 grudnia 2008 roku i mająca zastosowanie do sprawozdań 
finansowych sporządzonych za okresy rozpoczynające się w dniu 1 stycznia 2009 roku i później. Zmiana 
standardu obejmuje eliminację dotychczasowej opcji moŜliwości ujmowania kosztów finansowania 
zewnętrznego bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Zmiany powyŜszego standardu nie mają wpływu na 
uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz wartość kapitałów własnych, gdyŜ Spółka równieŜ do poprzednich 
sprawozdań finansowych stosowała zasadę aktywowania kosztów finansowania zewnętrznego.  

MSSF 8 „Segmenty operacyjne" - opublikowany w dniu 30 listopada 2006 roku i zatwierdzony w UE w dniu 21 
listopada 2007 roku, i mający zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzanych za okresy rozpoczynające się w 
dniu 1 stycznia 2009 i później. Standard zastępuje MSR 14 „Sprawozdawczość według segmentów działalności" i 
wymaga między innymi by segmenty operacyjne były określane na podstawie sprawozdań wewnętrznych 
dotyczących komponentów jednostki gospodarczej podlegających okresowym przeglądom dokonywanym przez 
członka kierownictwa odpowiedzialnego za podejmowanie decyzji operacyjnych, w celu alokacji zasobów do 
poszczególnych segmentów i oceny ich działania.  

b) Standardy i zmiany do standardów obowiązujące od 1 stycznia 2009 roku, i zastosowane przez 
Spółkę z tą datą po raz pierwszy 

Zmiana do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych" - opublikowana w dniu 6 września 2007 
roku i zatwierdzona w UE w dniu 17 grudnia 2008 roku mająca zastosowanie do sprawozdań 
finansowych sporządzanych za okresy rozpoczynające się w dniu 1 stycznia 2009 i później. Zmiana obejmuje zmiany 
dotyczące nazewnictwa podstawowych sprawozdań finansowych oraz prezentacji bilansu, rachunku zysków i strat oraz 
zmian w kapitale własnym. Zmiany powyŜszego standardu nie mają wpływu na uprzednio wykazane wyniki 
finansowe oraz wartość kapitałów własnych, a jedynie na prezentację sprawozdań finansowych oraz tytuły tych 
sprawozdań.  
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Zmiany do MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji” – podniesienie jakości ujawnianych 
informacji dotyczących instrumentów finansowych. Opublikowane w dniu 5 marca 2009 roku i obowiązujące w 
odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub po tej dacie. Zmiany 
do MSSF 7 wprowadzają trzystopniową hierarchię ujawnień dotyczących wycen wartości godziwej. Zmiany 
dodatkowo uściślają oraz rozszerzają istniejące wymogi ujawnień dotyczących ryzyka płynności. Zmiany 
powyŜszego standardu nie mają wpływu na uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz wartość kapitałów 
własnych. 

Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz 
pierwszy" oraz do MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe"- opublikowane w dniu 
22 maja 2008 roku i zatwierdzone w UE w dniu 23 stycznia 2009 roku, obowiązują w odniesieniu do okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub po tej dacie. Po nowelizacji MSSF 1 dopuszcza ujęcie 
inwestycji w jednostkach zaleŜnych, współkontrolowanych i stowarzyszonych wycenianych w koszcie, według 
formuły „kosztu zakładanego". Jednostki po raz pierwszy stosujące MSSF mogą wybrać sposób wyceny 
poszczególnych inwestycji - wobec czego część z nich moŜe być wyceniana zgodnie z ogólnymi zasadami MSR 27, a 
część po koszcie zakładanym. Koszt zakładany moŜe być mierzony według wartości godziwej, zgodnej z 
podejściem zawartym w MSR 39, lub według wartości księgowej wynikającej z wcześniej stosowanych zasad 
rachunkowości. W przypadku inwestycji wycenianych po koszcie zakładanym wyboru pomiędzy wartością 
godziwą a poprzednią wartością bilansową wg uprzednich zasad rachunkowości dokonuje się indywidualnie dla 
kaŜdej inwestycji. Rada usunęła równieŜ z MSR 27 z definicji wyceny według kosztu, wymóg rozróŜniania 
dywidendy sprzed przejęcia od dywidendy po przejęciu. W obecnej wersji standard stosuje ogólne wymogi MSR 18 
„Przychody" i wymaga, by dywidendy otrzymane od jednostek zaleŜnych, współkontrolowanych i stowarzyszonych 
ujmowane były w wyniku finansowym w chwili ustanowienia prawa podmiotu do dywidendy. Zastosowanie 
Standardu nie ma wpływu na uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz wartość kapitałów własnych.  

Zmiany do MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja" i MSR 1 „Prezentacja sprawozdań 
finansowych"- opublikowane w dniu 14 lutego 2008 i zatwierdzone w UE w dniu 21 stycznia 2009 roku Zmiany 
obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub po tej dacie. 
Dopuszcza się zastosowanie z wyprzedzeniem pod warunkiem spełnienia określonych w standardzie warunków. 
Zmiany te dotyczą emitentów instrumentów finansowych, które: (1) mają opcję sprzedaŜy lub (2) instrumentów lub 
ich składników, które nakładają na podmiot obowiązek przekazania drugiej stronie proporcjonalnego udziału w 
aktywach netto jednostki wyłączne w przypadku jej likwidacji. Według znowelizowanego MSR 32 - pod 
warunkiem spełnienia określonych kryteriów - instrumenty te będą klasyfikowane, jako kapitał własny. Przed 
modyfikacją Standardu klasyfikowano je, jako zobowiązania finansowe. Według znowelizowanego MSR niektóre 
instrumenty finansowe z opcją sprzedaŜy oraz nakładające na emitenta obowiązek przekazania posiadaczowi 
proporcjonalnego udziału w aktywach netto jednostki w przypadku jej likwidacji stanowią kapitał własny. Poprawki 
odnoszą się oddzielnie do kaŜdego z tych dwóch typów instrumentów i wyznaczają szczegółowe kryteria, które 
naleŜy spełnić, by móc zaprezentować dany instrument w kapitale własnym. Spółka zastosowała zmiany 
wynikające z poprawek zgodnie z przepisami przejściowymi, nie miały one jednak wpływu na uprzednio wykazane 
wyniki finansowe oraz wartość kapitałów własnych.  

Zmiana do MSSF 2 „Płatności w formie akcji własnych: warunki nabywania uprawnień oraz 
anulowania" - opublikowana w dniu 17stycznia 2008 roku i zatwierdzona w UE w dniu 16 grudnia 2008 roku 
mająca zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub po tej dacie. Spółka 
zastosowała zmiany wynikające z poprawki zgodnie z przepisami przejściowymi, nie miały one jednak wpływu na 
uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz wartość kapitałów własnych.  

c) Interpretacje wchodzące w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2009 roku i zastosowane przez Spółkę z tą datą 
po raz pierwszy  

Interpretacja KIMSF 11 „MSSF 2 Wydanie akcji w ramach grupy i transakcje w nabytych akcjach 
własnych"- Interpretacja opublikowana w dniu 2 listopada 2006 roku, zatwierdzona w UE w dniu 1 czerwca 2007 
roku i obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 marca 2008 roku lub po tej dacie. 
Interpretacja daje wytyczne, co do uznawania i ujmowania transakcji płatności w formie akcji w ramach jednostek 
grupy kapitałowej (np. instrumentów kapitałowych podmiotu dominującego). Określa, czy transakcję taką naleŜy 
wykazać, jako rozliczaną w instrumentach kapitałowych, czy wykazuje się tę transakcję w jednostce zaleŜnej, jako 
płatność w formie akcji rozliczaną w środkach pienięŜnych. Interpretacja daje równieŜ wytyczne, co do umów 
płatności w formie akcji, w których uczestniczą, co najmniej dwie jednostki z tej samej grupy kapitałowej.  
KIMSF 13 „Programy lojalnościowe" - Interpretacja opublikowana w dniu 28 czerwca 2007 roku i zatwierdzona w 
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UE w dniu 16 grudnia 2008 roku mająca zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy 
rozpoczynające się w dniu 1 stycznia 2009 roku i później. Interpretacja daje wytyczne jednostkom przyznającym 
swoim klientom tzw. „punkty" lojalnościowe odnośnie wyceny ich zobowiązań wynikających z przekazania produktów 
lub wykonania usług darmowych lub o obniŜonej cenie w momencie realizacji przez klienta przyznanych punktów.  
KIMSF 14 „Limit wyceny aktywów z tytułu określonych świadczeń, minimalne wymogi finansowania 
oraz ich wzajemne zaleŜności” Interpretacja opublikowana w dniu 4 lipca 2007 roku i zatwierdzona w UE w 
dniu 16 grudnia 2008 roku mająca zastosowanie dla okresów rocznych zaczynających się 1 stycznia 2009 roku  lub 
po tej dacie. 
KIMSF 14 stanowi interpretację do MSR 19 dotyczącą wyceny aktywów z tytułu programów określonych 
świadczeń po okresie zatrudnienia w sytuacji, gdy istnieją minimalne wymogi finansowania. Aktywa z tytułu 
określonych świadczeń to nadwyŜka wartości godziwej aktywów programu ponad bieŜącą wartość zobowiązania 
z tytułu określonych świadczeń. MSR 19 ogranicza wycenę aktywów z tytułu określonych świadczeń do wartości 
bieŜącej korzyści ekonomicznych dostępnych w formie zwrotu z programu lub obniŜki przyszłych składek na 
rzecz programu, na które z kolei mogą mieć wpływ minimalne wymogi finansowania.  

Interpretacja KIMSF 15 ”Umowy o budowę nieruchomości” – opublikowana w dniu 3 lipca 2008 roku 
interpretacja KIMSF 15 obowiązuje w doniesieniu do rocznych sprawozdań finansowych za okresy 
rozpoczynające się 1 stycznia 2009 roku. Wcześniejsze zastosowanie jest dopuszczalne. KIMSF 15 zajmuje się 
dwoma (powiązanymi) zagadnieniami: określa, czy dana umowa o usługę budowlaną nieruchomości wchodzi z 
zakres MSR 11 „Umowy o usługę budowlaną” lub MSR 18 „Przychody” oraz określa, kiedy naleŜy ujmować 
przychody z nieruchomości. Interpretacja zawiera równieŜ dodatkowe wytyczne dotyczące odróŜniania „umów 
o budowę” (wchodzących w zakres MSR 11) od innych umów dotyczących budowy nieruchomości 
(wchodzących w zakres MSR 18). Interpretacja ta w największym stopniu dotyczy jednostek prowadzących 
budowę lokali mieszkalnych na sprzedaŜ. W przypadku umów wchodzących w zakres MSR 18 i dotyczących 
dostaw towarów interpretacja wprowadza nową koncepcję, tj. dopuszcza stosowanie kryteriów ujmowania 
przychodu określonych w MSR 18 „w sposób ciągły równolegle z postępem prac”. W takiej sytuacji przychód 
ujmuje się przez odniesienie do stopnia zaawansowania budowy, stosując metodę stopnia zaawansowania 
umowy o usługę budowlaną.  

d) Zmiany wynikające z corocznego projektu ulepszeń 
MSSF (2008) „Zmiany do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej" 
W maju 2008 roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała zmiany do 
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, które mają na celu udoskonalenie i uściślenie 
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Zmiany obejmują ponad trzydzieści poprawek do istniejących 
standardów i pociągają za sobą zmiany związane z prezentacją, ujmowaniem i wyceną, jak równieŜ z 
terminologią stosowaną w poszczególnych standardach lub teŜ są to poprawki redakcyjne. Większość zmian 
wchodzi w Ŝycie dla okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub później i wymaga zastosowania 
prospektywnego. 
Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2009 roku 
Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2009 roku i zatwierdzone do stosowania w UE (zgodnie z rozporządzeniem 
Komisji (WE) nr 70/2009 z dnia 23 stycznia 2009 roku zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 
przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1606/2002 Parlamentu Europejskiego Rady w odniesieniu do Zmiany Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (Dz. Urz. UE L Nr 21, str. 16)) dotyczą między innymi zmiany do: 
- MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” 
Zmiana określa, Ŝe niektóre, a nie wszystkie aktywa i zobowiązania finansowe zaklasyfikowane, jako 
przeznaczone do obrotu zgodnie z MSR 39 są przykładami odpowiednio aktywów i zobowiązań obrotowych. W 
związku z tym, aktywa i zobowiązania finansowe, które są przeznaczone do obrotu naleŜy prezentować, jako 
aktywa obrotowe. 
- MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” 
Wprowadza się wymóg prezentowania wpływów ze sprzedaŜy aktywów przez jednostki, których zwykła 
działalność polega na wynajmowaniu, a następnie sprzedaŜy tych aktywów, jako przychody ze sprzedaŜy, bez 
moŜliwości kompensowania przychodów i związanych z nimi kosztów. Dotychczas ujmowano jedynie wynik ze 
sprzedaŜy takich aktywów (zysk lub strata), jako pozostałe przychody lub koszty. Wartość bilansową takiego 
środka trwałego przeznaczonego do sprzedaŜy naleŜy przenieść do zapasów - dlatego do tych składników 
majątku nie ma zastosowania MSSF 5. Jednocześnie przepływy związane ze sprzedaŜą omawianych składników 
naleŜy ująć w działalności operacyjnej (zamiast w inwestycyjnej). 
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- MSR 19„Świadczenia pracownicze” 
Zmiany polegają na uściśleniu definicji (na przykład zwrotu z aktywów) i usunięciu niespójności, głównie między 
MSR 19 a MSR 37. 
- MSR 20 „Dotacje państwowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy państwa” 
PoŜyczki rządowe otrzymane po 1 stycznia 2009 roku oprocentowane według stopy procentowej niŜszej od 
stopy rynkowej wycenia się, jako róŜnicę pomiędzy wartością bilansową zgodnie z MSR 39 a otrzymanymi 
wpływami. 
- MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego" 
W celu wyeliminowania róŜnic pomiędzy MSR 23 i MSR 39 zmieniona została definicja kosztów finansowania 
zewnętrznego. Koszty z tytułu odsetek naleŜy obliczać metodą efektywnej stopy procentowej. 
- MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe” 
Inwestycje wykazywane zgodnie z MSR 39 w jednostkowym sprawozdaniu finansowym jednostki dominującej, 
które zostaną zakwalifikowane, jako aktywa przeznaczone do sprzedaŜy naleŜy ujmować zgodnie z MSR 39. 
MSSF 5 ma zastosowanie tylko do inwestycji w jednostki zaleŜne, które są wykazywane według kosztu nabycia. 
- MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych” 
Zmiana ogranicza zakres informacji do ujawnienia oraz wyjaśnia i wprowadza uproszczenia dla ustalania 
odpisów z tytułu utraty wartości. Standard określa, Ŝe „inwestycję w jednostkę stowarzyszoną” traktuje się, jako 
pojedynczy składnik aktywów testowany pod kątem utraty wartości a ewentualne straty z tytułu utraty wartości 
nie są alokowane na poszczególne aktywa wchodzące w skład tej jednostki. 
- MSR 29 „Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji” 
Zmiany wprowadzone do tego standardu mają na celu wyeliminowanie rozbieŜności pomiędzy innymi 
standardami, spowodowanych coraz częściej stosowaną wyceną według wartości godziwej. 
- MSR 31 „Inwestycje we wspólnych przedsięwzięciach” 
Zmiany polegają w głównej mierze na ograniczeniu informacji koniecznej do ujawnienia. 
- MSR 36 „Utrata wartości aktywów” 
Ulepszenie MSR 36 dotyczy zwiększenia zakresu informacji do ujawnienia wymaganych w przypadku wyceny 
według wartości godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaŜy przy wyliczaniu wartości 
odzyskiwalnej. 
- MSR 38 „Wartości niematerialne” 
W niektórych przypadkach jednostki ponoszą nakłady w celu osiągnięcia przyszłych korzyści ekonomicznych, 
ale nie następuje nabycie ani powstanie Ŝadnego składnika wartości niematerialnych ani innego składnika 
aktywów, który mógłby zostać ujęty. Zmiany do MSR 38 określają, Ŝe w przypadku dostawy dóbr, jednostka 
ujmuje takie nakłady jako koszt, jeŜeli nabywa prawo dostępu do tych dóbr. Jednostka ma dostęp do dóbr 
wówczas, kiedy je posiada lub jeśli zostały one skonstruowane przez dostawcę zgodnie z warunkami dostawy, a 
jednostka moŜe wymagać ich dostawy w zamian za zapłatę. W przypadku dostawy usług, jednostka ujmuje 
nakłady jako koszt wtedy, gdy usługi te zostały dostarczone jednostce. Usługi uznaje się za dostarczone, kiedy 
zostały wykonane przez dostawcę zgodnie z umową a nie wtedy, gdy jednostka wykorzystuje je na potrzeby 
świadczenia innych usług, np. na potrzeby dostawy usług reklamowych dla klientów. Składnik aktywów 
niematerialnych moŜna wykazać tylko wówczas, gdy dokonano płatności (przedpłaty na dobra czy usługi) przed 
uzyskaniem prawa dostępu do towarów lub otrzymaniem usług. 
- MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” 
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moŜliwe są przesunięcia pomiędzy kategorią instrumentów wykazywanych 
w wartości godziwej przez wynik finansowy a innymi kategoriami, jeŜeli instrument pochodny zaczyna lub 
przestaje kwalifikować się, jako instrument zabezpieczający w zabezpieczeniu przepływów finansowych czy teŜ 
inwestycji netto, lub w przypadku, gdy aktywa finansowe reklasyfikuje się w wyniku zmiany polityki przez firmę 
ubezpieczeniową zgodnie z MSSF 4. Zmieniona została takŜe definicja aktywów lub zobowiązań finansowych 
wykazywanych w wartości godziwej przez wynik finansowy w odniesieniu do pozycji, które są przeznaczone do 
obrotu jak równieŜ rozwiązano problem dotychczas występujących rozbieŜności w odniesieniu do stosowania 
pierwotnej bądź zmienionej efektywnej stopy procentowej w przypadku ponownej wyceny wartości bilansowej 
instrumentu dłuŜnego w związku z zaprzestaniem stosowania rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej. 
Zmiana określa, Ŝe naleŜy w tym przypadku zastosować zmienioną efektywną stopę procentową (wyliczoną na 
dzień zaprzestania stosowania rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej). 
- MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne” 
Zgodnie ze zmianą, jako odrębną pozycję nieruchomości inwestycyjnych naleŜy ujmować równieŜ koszty 
związane w wytwarzaniem budynku (z przeznaczeniem na inwestycje). Zmieniona wersja MSR 40 nie zawiera 
par. 9d, a jednocześnie dodano par. 8e, określający, Ŝe do nieruchomości inwestycyjnych zalicza się 
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nieruchomość w trakcie budowy lub dostosowywania, która ma być w przyszłości uŜytkowana, jako 
nieruchomość inwestycyjna. Ujmowanie nieruchomości trakcie w budowy, jako nieruchomości inwestycyjnej 
umoŜliwia jednostce przyjęcie do wyceny modelu wartości godziwej (pod warunkiem przyjęcia tego modelu do 
wyceny wszystkich nieruchomości inwestycyjnych). 
Zmiany obowiązujące od 1 lipca 2009 r. 
Zmiany wynikające z corocznego projektu ulepszeń obowiązujące od 1 lipca 2009 roku i zatwierdzone do 
stosowania w UE dotyczą MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŜy oraz działalność zaniechana” 
oraz związanych z tym zmian do MSSF. Nowelizacja MSSF 5 określa, Ŝe wszystkie aktywa i zobowiązania 
jednostki zaleŜnej klasyfikuje się jako przeznaczone do sprzedaŜy, jeŜeli plan częściowej sprzedaŜy powoduje 
utratę kontroli. Związana z tym poprawka do MSSF 1 określa, Ŝe zmiany te stosuje się prospektywnie od daty 
przejścia na MSSF. 
Spółka zastosowała zmiany wynikające z poprawek zgodnie z przepisami przejściowymi, nie miały one 
jednak wpływu na uprzednio wykazane wyniki finansowe oraz wartość kapitałów własnych.  
e) Opublikowane zostały następujące standardy i zmiany do istniejących standardów, które obowiązują 
dla okresów sprawozdawczych Spółki rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku lub później. Spółka nie 
zdecydowała się na ich wcześniejsze zastosowanie: 

MSSF 1 (zmiana) „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po 
raz pierwszy” – opublikowany 27 listopada 2008 roku. Dokonano reorganizacji treści i przesunięcia większości 
licznych w tym Standardzie wyjątków i zwolnień do załączników. Rada usunęła równieŜ zdezaktualizowane 
postanowienia przejściowe i wprowadziła drobne poprawki redakcyjne do tekstu Standardu. Standard wymagany 
jest przy sporządzaniu pierwszego sprawozdania finansowego jednostki zgodnego z MSSF dla okresów rocznych 
począwszy od 1 stycznia 2010 roku z dopuszczeniem do wcześniejszego stosowania. 

MSSF 3 (zmiana) „Połączenia jednostek gospodarczych” – opublikowany w dniu 10 stycznia 2008 roku i 
obowiązuje w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku lub po tej 
dacie. W określonych warunkach dopuszczalne jest wcześniejsze zastosowanie. Zmodyfikowany MSSF 3 jak i 
związane z nim zmiany do MSR 27 sprawiają, Ŝe połączenie jednostek gospodarczych wymuszające 
zastosowanie księgowości przejęcia obowiązuje tylko w momencie przejęcia kontroli, w konsekwencji wartość 
firmy ustalana jest tylko na ten moment. MSSF 3 zwiększa nacisk na ustalenie wartości godziwej na dzień 
przejęcia, precyzując jednocześnie sposób ujmowania tej wartości. Zmiana standardu umoŜliwia równieŜ wycenę 
wszystkich udziałów niesprawujących kontroli w jednostce przejmowanej w wartości godziwej lub według 
udziału proporcjonalnego tych udziałów w moŜliwych do zidentyfikowania aktywach netto jednostki 
przejmowanej. Zmodyfikowany standard wymaga równieŜ wyceny wynagrodzenia z tytułu przejęcia w wartości 
godziwej na dzień przejęcia. Dotyczy to równieŜ wartości godziwej wszelkich naleŜnych wynagrodzeń 
warunkowych. MSSF 3 w wersji z 2008 roku dopuszcza bardzo nieliczne zmiany wyceny pierwotnego ujęcia 
rozliczania połączenia i to wyłącznie wynikające z uzyskania dodatkowych informacji dotyczących faktów i 
okoliczności występujących na dzień przejęcia. Wszelkie inne zmiany ujmuje się w rachunku zysków i strat. 
Standard określa wpływ na rachunkowość przejęcia w przypadku, gdy strona przejmująca i przejmowana były 
stronami uprzednio istniejącej relacji. MSSF 3 w wersji z 2008 roku stanowi, Ŝe jednostka gospodarcza musi 
klasyfikować wszystkie warunki umowne na dzień przejęcia z dwoma wyjątkami: umów leasingu oraz umów 
ubezpieczeniowych. Jednostka przejmująca stosuje zasady rachunkowości i dokonuje moŜliwych wyborów w 
taki sposób, jak gdyby przejęła dane relacje umowne niezaleŜnie od połączenia jednostek gospodarczych.  

MSR 27 (zmiana) „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe” - opublikowany w dniu 10 
stycznia 2008 roku zmiana obowiązuje w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 lipca 
2009 roku lub po tej dacie. W określonych warunkach dopuszczalne jest wcześniejsze zastosowanie. 
Zmodyfikowany standard określa, iŜ zmiany w udziałach jednostki dominującej w spółce zaleŜnej, 
niepowodujące utraty kontroli, rozliczane są w kapitale własnym, jako transakcje z właścicielami pełniącymi 
funkcje właścicielskie. Przy takich transakcjach nie ujmuje się wyniku finansowego, ani nie dokonuje 
przeszacowania wartości firmy. Wszelkie róŜnice między zmianą udziałów niesprawujących kontroli, a wartością 
godziwą wypłacanego lub otrzymanego wynagrodzenia ujmowane są bezpośrednio w kapitale własnym i 
przypisywane właścicielom jednostki dominującej. Standard określa czynności księgowe, jakie powinna 
zastosować jednostka dominująca w przypadku utraty kontroli nad jednostką zaleŜną. Zmiany do MSR 28 i MSR 
31 poszerzają wymagania dotyczące rozliczania utraty kontroli. Jeśli zatem inwestor utraci znaczący wpływ na 
jednostkę stowarzyszoną, wyksięgowuje tę jednostkę i ujmuje w wyniku finansowym róŜnicę między sumą 
wpływów i zachowanym udziałem w wartości godziwej, a wartością bilansową inwestycji w jednostkę 
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stowarzyszoną na dzień utraty znaczącego wpływu. Podobne podejście wymagane jest w przypadku utraty przez 
inwestora kontroli nad jednostką współkontrolowaną. 

MSR 39 (zmiana) „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” – opublikowane w dniu 31 lipca 2008 
roku zmiany stosuje się retrospektywnie do okresów zaczynających się 1 lipca 2009 roku lub po tej dacie. 
Wcześniejsze zastosowanie jest dopuszczalne. Wyjaśniają one dwie kwestie związane z rachunkowością 
zabezpieczeń: rozpoznawanie inflacji, jako ryzyka lub części ryzyka podlegającego zabezpieczeniu oraz 
zabezpieczenie w formie opcji. Zmiany te precyzują, Ŝe inflacja moŜe podlegać zabezpieczeniu, jedynie w 
przypadki, gdy jej zmiany są umownie określonym elementem przepływów pienięŜnych ujmowanego 
instrumentu finansowego. Zmiany precyzują równieŜ, Ŝe wolną od ryzyka lub stanowiącą modelową stopę 
procentową cześć wartości godziwej instrumentu finansowego o stałym oprocentowaniu w normalnych 
okolicznościach moŜna wydzielić i wiarygodnie ocenić, a zatem podlega ona zabezpieczeniu. Znowelizowany 
MSR 39 zezwala podmiotom na wyznaczenie nabytych opcji (lub nabytych opcji netto), jako instrumentów 
zabezpieczających zastosowanie składnika finansowego lub niefinansowego. Jednostka moŜe wyznaczyć opcję, 
jako zabezpieczenie zmian w przepływach pienięŜnych lub wartości godziwej pozycji zabezpieczanej lub poniŜej 
określonej ceny czy według innej zmiennej (ryzyko jednostronne). 

Zmiany do MSR 39 (zmiana) „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” oraz MSSF 7 
„Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji”-przekwalifikowanie aktywów finansowych, data wejścia w 
Ŝycie i postanowienia przejściowe. Opublikowane w dniu 27 listopada 2008 roku i wchodzi w Ŝycie z dniem 1 
lipca 2008 roku. Rada objaśnia kwestie dotyczące daty wejścia w Ŝycie standardu i postanowień przejściowych 
znowelizowanych w październiku 2008 roku MSR 39. Dla reklasyfikacji dokonanych przed dniem 1 listopada 
2008 roku: spółka moŜe przekwalifikować aktywa finansowe z datą obowiązującą od dnia 1 lipca 2008 roku (ale 
nie wcześniej) albo na jakikolwiek inny dzień po 1 lipca 2008 roku, nie później niŜ 31 października 2008 roku. 
Aktywa te muszą być rozpoznane i udokumentowane przed dniem 1 listopada 2008 roku. Wszelkie 
przekwalifikowania dokonane w dniu 1 listopada 2008 roku lub po tym dniu (niezaleŜnie od momentu 
rozpoczęcia okresu sprawozdawczego) obowiązują od dnia przekwalifikowania, tj. reklasyfikacje dokonywane są 
na moment ich rzeczywistego przeklasyfikowania. 

Interpretacja KIMSF 12 ”Umowy na usługi koncesjonowane” – opublikowana w dniu 30 listopada 2006 
roku interpretacja KIMSF 12 ma zastosowanie po raz pierwszy do okresów rocznych rozpoczynających się od 
lub po 1 stycznia 2008 roku. Interpretacja daje wytyczne dla koncesjobiorców w umowach koncesji na usługi 
pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w zakresie ujęcia księgowego tych umów. KIMS 12 dotyczy umów, 
w których udzielający koncesji kontroluje lub reguluje, jakie usługi operator dostarczy przy pomocy określonej 
infrastruktury, a takŜe kontroluje znaczący pozostały udział w infrastrukturze na koniec okresu realizacji umowy. 

Interpretacja KIMSF 17 ”Dystrybucja aktywów niepienięŜnych na rzecz właścicieli” – opublikowana w 
dniu 27 listopada 2008 roku. Interpretacja zawiera wytyczne w zakresie rozliczania aktywów niepienięŜnych 
pomiędzy udziałowców. Z interpretacji wynika przede wszystkim, Ŝe dywidendę naleŜy wycenić w wartości 
godziwej wydanych aktywów, a róŜnice między tą kwotą a wcześniejszą wartością bilansową tych aktywów 
naleŜy ujmować w wyniku finansowym w momencie rozliczania naleŜnej dywidendy. Interpretacja ta dokonuje 
podziału aktywów niepienięŜnych w sytuacji, gdy w wyniku podziału kontrola nad nimi nie ulega zmianie. 
KIMSF 17 stosuje się prospektywnie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku i po tej dacie. 

Interpretacja KIMSF 18 ”Transfer aktywów od klientów” – opublikowana w dniu 29 stycznia 2009 roku 
oraz obowiązująca prospektywnie do transakcji mających miejsce po 1 lipca 2009 roku. Interpretacja ta dotyczy 
szczególnie sektora uŜyteczności publicznej i stosuje się do wszystkich umów, w ramach których jednostka 
otrzymuje od klienta składnik rzeczowego majątku trwałego (lub środki pienięŜne przeznaczone na budowę 
takiego składnika), który musi następnie wykorzystać do przyłączenia klienta do sieci lub do zapewnienia mu 
ciągłego dostępu do towarów i usług. 

Zmiany do MSSF 2009 – zbiór zmian do dwunastu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 
Finansowej opublikowany 16 kwietnia 2009 roku przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 
(RMSR). Zmiany mają zastosowanie w większości przypadków dla okresów rozpoczynających się 1 stycznia 
2010 roku i później.  

Według szacunków jednostki, wyŜej wymienione standardy, interpretacje oraz zmiany do standardów nie 
miałyby istotnego wpływu na sprawozdania finansowe Spółki. 
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7. Pozostałe przychody operacyjne  

 
 Okres 6 miesięcy 

zakończony 30 czerwca 
2008 

Okres 6 miesięcy 
zakończony 30 czerwca 

2009 
   
Zyski ze zbycia aktywów 8 52 
Zysk ze sprzedaŜy majątku trwałego 8 52 
 – – 
Rozwiązanie odpisów aktualizujących:  272 2 
Wartości niematerialne – – 
Rzeczowe aktywa trwałe – – 
NaleŜności handlowe 272 – 
Zapasy  – 2 
   
Pozostałe przychody operacyjne 61 62 
Otrzymane dotacje 9 – 
Otrzymane odszkodowania 52 62 
   
Razem 341 115 
   
Przypadające na:   
Działalność kontynuowaną 341 115 
Działalność zaniechaną – – 

Do pozostałych przychodów operacyjnych klasyfikowane są przychody i zyski nie związane w sposób 
bezpośredni z działalnością operacyjną Spółki.  

Do tej kategorii zaliczane są otrzymane dotacje, zyski z tytułu sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych, 
otrzymane odszkodowania związane ze zwrotem kosztów sądowych, nadpłaconych zobowiązań z wyjątkiem 
podatku dochodowego od osób prawnych oraz otrzymane odszkodowania z tytułu strat w majątku Spółki, który 
był objęty odszkodowaniem. 

Do pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się takŜe odwrócenia odpisów aktualizujących wartość 
naleŜności oraz zapasów oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości składników majątku trwałego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATREM S.A. 
Skrócone śróroczne sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2009 roku 

 (wszystkie dane w tysiącach złotych, chyba Ŝe zaznaczono inaczej) 
 

18 

8. Pozostałe koszty operacyjne 

 
 Okres 6 miesięcy 

zakończony 30 czerwca 
2008 

Okres 6 miesięcy 
zakończony 30 czerwca 

2009 
   
Strata ze zbycia aktywów – – 
Strata na sprzedaŜy majątku trwałego – – 
   
Utworzone odpisy aktualizujące: – – 
Wartości niematerialne – – 
Rzeczowe aktywa trwałe – – 
NaleŜności handlowe – – 
Zapasy – – 
   
Pozostałe koszty operacyjne 38 128 
Naprawy powypadkowe 23 59 
Darowizny 4 12 
Likwidacja środków trwałych 2 – 
Korekta wartości środków trwałych leasingowanych – 57 
Inne 10 – 
   
Ogółem 38 128 
   
Przypadające na:   
Działalność kontynuowaną 38 128 
Działalność zaniechaną – – 

 

Do pozostałych kosztów operacyjnych zaliczane są koszty i straty nie związane w sposób bezpośredni z 
działalnością operacyjną Spółki.  

Kategoria ta obejmuje straty na sprzedaŜy składników rzeczowego majątku trwałego, przekazane darowizny tak 
w formie rzeczowej, jak i pienięŜnej na rzecz innych jednostek, w tym jednostek uŜytku publicznego.  

Do pozostałych kosztów operacyjnych zaliczane są takŜe koszty odpisów aktualizujących wartość naleŜności 
oraz zapasów, a takŜe odpisy z tytułu trwałej utraty wartości składników majątku trwałego.  
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9. Przychody finansowe  

 
 Okres 6 miesięcy 

zakończony 30 czerwca 
2008 

Okres 6 miesięcy 
zakończony 30 czerwca 

2009 
   
Przychody odsetkowe 13 560 
Lokaty bankowe 13 560 
Inwestycje dostępne do sprzedaŜy – – 
Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności – – 
Pozostałe poŜyczki i naleŜności – – 
   
Zyski ze sprzedaŜy inwestycji finansowych  – – 
   
Zyski z wyceny aktywów i zobowiązań finansowych – – 
Zyski z wyceny aktywów (zobowiązań) finansowych  
wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków 
i strat 

– – 

Zyski z wyceny aktywów (zobowiązań) finansowych 
sklasyfikowanych, jako przeznaczone do obrotu 

– – 

Zyski na instrumentach pochodnych w powiązaniach 
zabezpieczających wartość godziwą 

– – 

Wzrost wartości godziwej przeniesiony z kapitału 
własnego dotyczący rachunkowości zabezpieczeń 

– – 

   
Pozostałe przychody finansowe – 153 
Zysk na róŜnicach kursowych – 145 
Dywidendy otrzymane – – 
Nieefektywność zabezpieczenia przepływów pienięŜnych  – – 
Pozostałe pozycje nieistotne  – 8 
   
Ogółem 13 713 
   
Przypadające na:   
Działalność kontynuowaną 13 713 
Działalność zaniechaną – – 

Do przychodów finansowych klasyfikowane są przychody z tytułu otrzymanych dywidend, odsetek od 
działalności lokacyjnej i inwestycyjnej w róŜnego rodzaju formy instrumentów finansowych.  

Do przychodów finansowych zaliczane są takŜe zyski z tytułu róŜnic kursowych. 
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10. Koszty finansowe  

 
 Okres 6 miesięcy 

zakończony 30 
czerwca 2008 

Okres 6 miesięcy 
zakończony 30 

czerwca 2009 
   
Koszty odsetkowe 80 170 
 Odsetki od kredytów bankowych  44 134 
Koszty finansowe z tytułu umów leasingu finansowego 36 36 
Pozostałe koszty odsetkowe – – 
   
Straty ze sprzedaŜy inwestycji finansowych  – – 
   
Zyski z wyceny aktywów i zobowiązań finansowych – 437 
Straty z wyceny aktywów (zobowiązań) finansowych wycenianych 
w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat – – 

 Straty z wyceny aktywów (zobowiązań) finansowych 
sklasyfikowanych, jako przeznaczone do obrotu – – 

Straty na instrumentach pochodnych wycenianych w wartości 
godziwej przez rachunek zysków i strat (zrealizowane) – 283 

Straty na instrumentach pochodnych wycenianych w wartości 
godziwej przez rachunek zysków i strat (naliczone) – 154 

Spadek wartości godziwej przeniesiony z kapitału własnego 
dotyczący rachunkowości zabezpieczeń – – 

   
Pozostałe koszty finansowe 206 94 
Strata na róŜnicach kursowych 102 – 
Nieefektywność zabezpieczenia przepływów pienięŜnych  – – 
Prowizje bankowe  104 94 
Pozostałe pozycje – – 

   
Ogółem 286 701 
   
Przypadające na:   
Działalność kontynuowaną 286 701 
Działalność zaniechaną – – 

Do kosztów finansowych klasyfikowane są koszty z tytułu wykorzystywania zewnętrznych źródeł finansowania, 
odsetki płatne z tytułu umów leasingu finansowego, jakich Spółka jest stroną oraz inne koszty finansowe.  

Do działalności finansowej zaliczane są takŜe straty z tytułu róŜnic kursowych. 
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11. Koszty według rodzajów  

 Okres 6 miesięcy 
zakończony 30 czerwca 

2008 

Okres 6 miesięcy 
zakończony 30 czerwca 

2009 
Działalność kontynuowana   
   
Amortyzacja 852 553 
ZuŜycie materiałów i energii 5 232 9 331 
Usługi obce 10 791 14 129 
Podatki i opłaty 142 179 
Koszty świadczeń pracowniczych 6 440 8 853 
Pozostałe koszty rodzajowe 750 655 
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 761 204 
Zmiana stanu produktów (933) (921) 
   
Razem koszty działalności operacyjnej 25 035 32 983 
   
Działalność zaniechana – – 
   
Razem koszty działalności operacyjnej 25 035 32 983 

 

12. Amortyzacja i utrata wartości 

 Okres 6 miesięcy 
zakończony 30 czerwca 

2008 

Okres 6 miesięcy 
zakończony 30 czerwca 

2009 
   
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 608 476 
Amortyzacja wartości niematerialnych  244 77 

   
Koszty amortyzacji ogółem  852 553 
   
Przypadające na: – – 
Działalność kontynuowaną 852 553 
Działalność zaniechaną – – 

 

13. Koszty świadczeń pracowniczych 

 
 Okres 6 miesięcy 

zakończony 30 czerwca 
2008 

Okres 6 miesięcy 
zakończony 30 czerwca 

2009 
   
Wynagrodzenia 5 101 6 784 
Koszty ubezpieczeń społecznych 806 1 095 
Koszty świadczeń pracowniczych w formie akcji własnych 139 292 
Odpisy na ZFŚS 156 219 
Pozostałe koszty świadczeń pracowniczych 238 463 
   
Koszty świadczeń pracowniczych ogółem 6 440 8 853 
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14. Podatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i strat  

 Okres 6 
miesięcy 

zakończony 30 
czerwca 2008 

Okres 6 
miesięcy 

zakończony 30 
czerwca 2009 

BieŜący podatek dochodowy:   
BieŜące obciąŜenie podatkowe 274 288 
Korekty wykazane w bieŜącym roku w odniesieniu do podatku z lat 
ubiegłych  

– – 

   
Odroczony podatek dochodowy   
Odroczony podatek dochodowy związany z powstaniem i odwróceniem 
róŜnic przejściowych 

451 663 

Podatek odroczony przeniesiony z kapitału własnego  – 
 – – 
Koszt podatkowy ogółem 725 951 
   
Przypadający na   
Działalność kontynuowaną 725 951 
Działalność zaniechaną – – 
 
BieŜące obciąŜenie podatkowe jest obliczane na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych. 
Zastosowanie tych przepisów róŜnicuje zysk (stratę) podatkową od księgowego zysku (straty) netto, w związku z 
wyłączeniem przychodów niepodlegających opodatkowaniu i kosztów niestanowiących kosztów uzyskania 
przychodów oraz pozycji przychodów i kosztów, które nie podlegają opodatkowaniu. ObciąŜenia podatkowe są 
wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku podatkowym. Obowiązująca stawka 
podatkowa w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi obecnie 19%, przepisy nie przewidują 
zróŜnicowania stawek podatkowych dla przyszłych okresów. 
W zakresie podatku dochodowego Spółka podlega przepisom ogólnym w tym zakresie. Spółka nie tworzy 
podatkowej grupy kapitałowej, jak równieŜ nie prowadzi działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, co 
róŜnicowałoby zasady obciąŜeń podatkowych w stosunku do przepisów ogólnych w tym zakresie.  
Zarówno rok podatkowy, jak i bilansowy pokrywają się z rokiem kalendarzowym. 

 

RóŜnice pomiędzy nominalną a efektywną stawką podatkową przedstawiają się następująco: 
 Okres 6 

miesięcy 
zakończony 30 

czerwca 2008 

Okres 6 
miesięcy 

zakończony 30 
czerwca 2009 

   
Zysk /(strata) brutto przed opodatkowaniem z działalności 
kontynuowanej 

3 636 4 338 

Zysk /(strata) brutto przed opodatkowaniem z działalności zaniechanej – – 
Zysk /(strata) brutto przed opodatkowaniem 3 636 4 338 
 – – 
Koszt podatku dochodowego według ustawowej stawki podatkowej 
obowiązującej w Polsce, wynoszącej 19%  

691 824 

Efekt podatkowy przychodów niebędących przychodami według przepisów 
podatkowych 

(1 238) (1 048) 

Efekt podatkowy kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów 
według przepisów podatkowych 

821 511 

Efekt podatkowy strat podatkowych odliczonych w okresie – – 
Efekt podatkowy strat podatkowych poniesionych w okresie – – 
   
Podatek według efektywnej stawki podatkowej 274 288 
   
Podatek odroczony 451 663 
Korekty dotyczące bieŜącego podatku dochodowego z lat ubiegłych – – 
 – – 
Podatek dochodowy (obciąŜenie) wykazany w rachunku zysków i 
strat 

725 951 
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BieŜące aktywa i zobowiązania podatkowe 

 
 31.12.2008 30.06.2009 
   
BieŜące aktywa podatkowe – 131 
NaleŜny zwrot podatku – 131 
 – – 
BieŜące zobowiązania podatkowe 646 – 
Podatek dochodowy do zapłaty 646 – 
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15. Podatek odroczony 
 
Okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2009 
roku 

Stan na początek 
okresu 

Odniesione w dochód Odniesione na kapitał 
własny 

Przejęcia/zbycia Stan na koniec okresu 

 
RóŜnice przejściowe dotyczące składników aktywów z tytułu podatku odroczonego: 
      
Niezapłacone wynagrodzenia i świadczenia ZUS 124 (124) – – – 
Rezerwa na premie 104 (46) – – 58 
Rezerwa na naprawy gwarancyjne 32 – – – 32 
Rezerwa na niewykorzystane urlopy 54 (53) – – 1 
Rezerwa na odprawy emerytalne 11 (1) – – 10 
Rezerwa na przewidywane koszty 8 7 – – 15 
Zobowiązania finansowe 153 (59) – – 94 
Zabezpieczenia przepływów pienięŜnych 21 – 91 – 113 
Wycena kontraktów długoterminowych 895 613 – – 1 509 
NaleŜności wątpliwe 3 (1) – – 2 
Odpisy aktualizujące zapasy 14 – – – 14 
Wycena walutowych pozycji bilansowych 5 (5) – – – 
Ogółem 1 423 (330) 91 – 1 846 
      
RóŜnice przejściowe dotyczące składników rezerwy z tytułu podatku odroczonego: 
      
Rzeczowe aktywa trwałe 69 72 – – 141 
Leasing finansowy 21 5 – – 26 
Wycena walutowych pozycji bilansowych 51 17 – – 68 
Wycena kontraktów długoterminowych 965 899 – – 1 864 
Ogółem 1 106 993 – – 2 100 
      
Niewykorzystane straty podatkowe i pozostałe ulgi: 
Straty podatkowe – – – – – 
Ulgi podatkowe – – – – – 
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16. Zysk przypadający na jedną akcję 

Zysk i średnia waŜona liczba akcji zwykłych wykorzystana do obliczenia zysku podstawowego przypadającego na 
jedna akcję: 

 
 Okres 6 

miesięcy 
zakończony 
30 czerwca 

2008 

Okres 6 
miesięcy 

zakończony 
30 czerwca 

2009 
   
Podstawowy zysk przypadający na jedną akcję    
   
Z działalności kontynuowanej 0,48 0,38 
Z działalności zaniechanej – – 
Podstawowy zysk na jedna akcję ogółem 0,48 0,38 
   
Rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję    
Z działalności kontynuowanej 0,47 0,37 
Z działalności zaniechanej – – 
   
Rozwodniony zysk na jedna akcję ogółem 0,47 0,37 

 

Podstawowy zysk przypadający na jedną akcję 

   
Zysk za okres sprawozdawczy  2 911 3 387 
Inne – – 
Zysk wykorzystywany do obliczenia podstawowego zysku przypadającego na 
jedną akcję 2 911 3 387 
Zysk za okres sprawozdawczy z działalności zaniechanej wykorzystany przy 
obliczeniu podstawowego zysku na jedną akcję z działalności zaniechanej – – 
Zysk wykorzystywany do wyliczenia podstawowego zysku na jedną akcję z 
działalności kontynuowanej 2 911 3 387 
 

 Okres 6 
miesięcy 

zakończony 
30 czerwca 

2008 

Okres 6 
miesięcy 

zakończony 
30 czerwca 

2009 
Średnia waŜona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do 

obliczenia podstawowego zysku na jedną akcję 6 026 000 9 020 179 

 

Zysk rozwodniony przypadający na jedną akcję 

Zysk wykorzystany do skalkulowania zysku rozwodnionego na akcję nie róŜni się od tego wykorzystanego do 
obliczenia zwykłego zysku na akcję. 

 

 

 

 

 

 



ATREM S.A. 
Skrócone śróroczne sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2009 roku 

 (wszystkie dane w tysiącach złotych, chyba Ŝe zaznaczono inaczej) 
 

26 

Średnia waŜona liczba akcji uŜyta do wyliczenia zysku rozwodnionego na akcję uzgadnia się do średniej uŜytej do 
obliczania zwykłego wskaźnika w następujący sposób: 

 

Okres 6 
miesięcy 

zakończony 
30 czerwca 

2008 

Okres 6 
miesięcy 

zakończony 
30 czerwca 

2009 
Średnia waŜona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do 
obliczenia podstawowego zysku na jedną akcję 6 026 000 9 020 279 

   
Warranty subskrybcyjne związane z programem płatności w formie akcji 210 000 210 000 
   
Średnia waŜona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do 
obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję 6 236 000 9 230 279 
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17. Rzeczowe aktywa trwałe 

 
 Grunty Budynki i 

budowle 
Maszyny i 
urządzenia 

Środki 
transportu 

Inne środki 
trwałe 

Środki trwałe 
w budowie 

Ogółem 

Wartość brutto        
        
Stan na 1 stycznia 2009 roku 2 337 3 355 3 305 3 637 949 4 087 17 669 
Zwiększenia stanu – – 190 721 39 6 053 7 003 
Zmniejszenia stanu (sprzedaŜ, likwidacja) – – 58 695 – 3 756 
Przejęcia w formie połączenia jednostek gospodarczych – – – – – – – 
Przekwalifikowanie do aktywów przeznaczonych do zbycia – – – – – – – 
Zwiększenie z przeszacowania – – – – – – – 
Korekta z tytułu róŜnic kursowych – – – – – – – 
Stan na 30 czerwca 2009 roku 2 337 3 355 3 436 3 663 988 10 137 23 916 
        
Umorzenie i utrata wartości        
        
Stan na 1 stycznia 2009 roku – 1 455 2 571 1 832 720 – 6 577 
Eliminacja wskutek zbycia majątku – – 25 405 – – 430 
Eliminacja wskutek przeszacowania – – – – – – – 
Eliminacja przy przekwalifikowywaniu do aktywów do zbycia – – – – – – – 
Przekwalifikowanie do aktywów do zbycia – – – – – – – 
Koszty amortyzacji – 49 106 280 40 – 476 
Stan na 30 czerwca 2009 roku – 1 504 2 652 1 706 760 – 6 622 
        
Wartość bilansowa        
        
Według stanu na dzień 1 stycznia 2009 roku 2 337 1 901 733 1 805 229 4 087 11 092 
        
Według stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku 2 337 1 851 784 1 957 228 10 137 17 293 
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Rzeczowe aktywa trwałe 

 
 Grunty Budynki i 

budowle 
Maszyny i 
urządzenia 

Środki 
transportu 

Inne środki 
trwałe 

Środki trwałe 
w budowie 

Ogółem 

Wartość brutto        
        
Stan na 1 stycznia 2008 roku 2 337 3 355 2 652 2 803 898 63 12 108 
Zwiększenia stanu – – 403 615 25 685 1 728 
Zmniejszenia stanu (sprzedaŜ, likwidacja) – – 6 67 – – 73 
Przejęcia w formie połączenia jednostek gospodarczych – – – – – – – 
Przekwalifikowanie do aktywów przeznaczonych do zbycia – – – – – – – 
Zwiększenie z przeszacowania – – – – – – – 
Korekta z tytułu róŜnic kursowych – – – – – – – 
Stan na 30 czerwca 2008roku 2 337 3 355 3 049 3 352 922 748 13 763 
        
Umorzenie i utrata wartości        
        
Stan na 1 stycznia 2008 roku – 1 356 2 117 1 393 600 – 5 466 
Eliminacja wskutek zbycia majątku – – 4 65 – – 69 
Eliminacja wskutek przeszacowania – – – – – – – 
Eliminacja przy przekwalifikowywaniu do aktywów do zbycia – – – – – – – 
Przekwalifikowanie do aktywów do zbycia – – – – – – – 
Koszty amortyzacji – 72 222 256 57 – 608 
Stan na 30 czerwca 2008 roku – 1 428 2 335 1 585 656 – 6 004 
        
Wartość bilansowa        
        
Według stanu na dzień 1 stycznia 2008 roku 2 337 2000 535 1 410 298 63 6 642 
        
Według stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku 2 337 1 927 714 1 767 266 748 7 759 
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Koszty amortyzacji uwzględniono w pozycji „koszty amortyzacji w rachunku zysków i strat”.  

Kwota amortyzacji w kwocie 239 tys. złotych została uwzględniona w koszcie własnym sprzedaŜy, a pozostała 
część w kwocie 236 tys. złotych w kosztach ogólnego zarządu. 

Spółka uŜywa pojazdów i maszyn na podstawie nieodwołalnych umów leasingu finansowego. 

Wartość bilansowa maszyn i urządzeń uŜytkowanych przez Spółkę na podstawie umów leasingu finansowego na 
dzień 30 czerwca 2009 roku wyniosła 1 351 tys. zł. 

Okres leasingu waha się od 2 do 3 lat. 

Zobowiązania Spółki wynikające z leasingu finansowego oraz umów dzierŜawy z opcją zakupu zostały 
zabezpieczone tytułem własności leasingodawcy do wynajmowanych w ramach umowy leasingowej aktywów. 

Nieruchomość gruntowa w Złotnikach, gmina Suchy Las o wartości bilansowej 2 110 tysięcy złotych objęta jest 
hipoteką zwykłą łączną oraz hipoteką kaucyjną ustanowioną w celu zabezpieczenia kredytu bankowego 
zaciągniętego na budowę budynku biurowo-administracyjnego na potrzeby Spółki Atrem S.A. w BRE Banku 
SA. Spółka nie moŜe zastawić tego aktywa, jako zabezpieczenia innych kredytów, ani sprzedać ich innej 
jednostce. 

Na dzień 30 czerwca 2009 roku nie wystąpiły przesłanki świadczące o utracie wartości rzeczowych aktywów 
trwałych, w związku z powyŜszym Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących. 
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18. Wartości niematerialne 

 Koszty prac 
rozwojowych Patenty i licencje Oprogramowanie 

komputerowe Inne Ogółem 

Wartość brutto      
      
Stan na 1 stycznia 2009 roku 322 – 1 716 55 2 094 
Zwiększenia stanu – – 36 – 36 
Zwiększenia stanu w wyniku działalności wewnętrznej 136 – – – 136 
Przejęcia w formie połączenia jednostek gospodarczych – – – – – 
Przekwalifikowanie do aktywów przeznaczonych do zbycia – – – – – 
Korekta z tytułu róŜnic kursowych –  – – – 
Stan na 30 czerwca 2009 roku 458 – 1 752 55 2 266 
      
Umorzenie i utrata wartości      
      
Stan na 1 stycznia 2009 roku 322 – 1 454 51 1 827 
Zbycia lub klasyfikacja do aktywów przeznaczonych do zbycia –     
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości odniesiony w rachunek zysków i 
strat – – – – – 

Odpisanie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości odniesiony w 
rachunek zysków i strat – – – – – 

Koszty amortyzacji 7 – 69 1 77 
Stan na 30 czerwca 2009 roku 329 – 1 523 52 1 904 
      
Wartość bilansowa      
      
Według stanu na dzień 1 stycznia 2009 roku – – 262 4 267 
      
Według stanu na dzień 30 stycznia 2009 roku 129 – 229 4 362 
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Wartości niematerialne 

 Koszty prac 
rozwojowych Patenty i licencje Oprogramowanie 

komputerowe Inne Ogółem 

Wartość brutto      
      
Stan na 1 stycznia 2008 roku 322 – 1 387 55 1 764 
Zwiększenia stanu – – 136 – 136 
Zwiększenia stanu w wyniku działalności wewnętrznej – – – – – 
Przejęcia w formie połączenia jednostek gospodarczych – – – – – 
Przekwalifikowanie do aktywów przeznaczonych do zbycia – – – – – 
Korekta z tytułu róŜnic kursowych –  – – – 
Stan na 30 czerwca 2008 roku 322 – 1 523 55 1 901 
      
Umorzenie i utrata wartości      
      
Stan na 1 stycznia 2008 roku 260 – 1 187 48 1 495 
Zbycia lub klasyfikacja do aktywów przeznaczonych do zbycia –     
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości odniesiony w rachunek zysków i 
strat – – – – – 

Odpisanie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości odniesiony w 
rachunek zysków i strat – – – – – 

Koszty amortyzacji 43 – 199 2 244 
Stan na 30 czerwca 2008 roku 304 – 1 386 50 1 740 
      
Wartość bilansowa      
      
Według stanu na dzień 1 stycznia 2008 roku 62 – 200 8 269 
      
Według stanu na dzień 30 stycznia 2008 roku 19 – 137 5 161 
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Koszty amortyzacji uwzględniono w pozycji „koszty amortyzacji w rachunku zysków i strat”. Kwota amortyzacji  
w wysokości 37 tys. złotych została uwzględniona w koszcie własnym sprzedaŜy, a pozostała część tj. 40 tys. 
złotych w kosztach ogólnego zarządu. 

Spółka nie ustanawiała Ŝadnych zabezpieczeń na wartościach niematerialnych. 

Na dzień 30 czerwca 2009 roku nie wystąpiły przesłanki świadczące o utracie wartości wartości niematerialnych 
w związku z powyŜszym Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących. 
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19. Inwestycje w jednostkach zaleŜnych 

 
 Contrast Elektro-System Dom-Mar Razem 
     
Stan na 1 stycznia 2009  1 502 3 946 1 801 7 250 
     
Zwiększenia – objęcie udziałów w podwyŜszonym 
kapitale 375 400 600 1 375 

Zwiększenia – płatności w formie akcji (KIMSF 11) 15 – – 15 
     
Stan na 30 czerwca 2009 1 892 4 346 2 401 8 639 

 

Podstawowe informacje o spółkach zaleŜnych przedstawiono poniŜej: 

 

Spółki zaleŜne  Procent posiadanych 
udziałów efektywnie 

Suma aktywów Zobowiązania Przychody Zysk netto 

 31.12.2008 30.06.2009 31.12.2008 30.06.2009 31.12.2008 30.06.2009 31.12.2008 30.06.2009 31.12.2008 30.06.2009 

Contrast  75,000% 75,000% 21 936 26 019 16 967 19 428 40 899 21 082 2 217 1 110 

           

Elektro-System  99,875% 99,875% 7 079 6 795 3 706 2 903 10 316 4 929 517 118 

           

Dom-Mar  100,000% 100,000% 981 3 272 606 1 039 338 3 339 38 358 
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20. NaleŜności długoterminowe 

 31 grudnia 2008 30 czerwca 2009 
   
Kwoty zatrzymane (kaucje gwarancyjne) z tytułu umów długoterminowych 66 111 
   
Ogółem 66 111 

 

Kwoty zatrzymane to kwoty naleŜności, których otrzymanie uwarunkowane jest wykonaniem umów oraz które 
nie są płacone aŜ do momentu spełnienia określonych warunków umowy lub do momentu usunięcia usterek. 
NaleŜności uwarunkowane wykonaniem umów to kwoty naliczone za pracę wykonaną w ramach umowy, 
niezaleŜnie od tego, czy zostały zapłacone przez zamawiającego czy teŜ nie. Wszystkie naleŜności 
długoterminowe są wymagalne w okresie do pięciu lat od dnia bilansowego. 

21. Zapasy 

 31 grudnia 2008 30 czerwca 2009 
   
Materiały (według ceny nabycia) 1 160 1 135 
Towary (według ceny nabycia) 9 – 
Produkcja w toku (według kosztu wytworzenia) 18 365 
Produkty gotowe (według kosztu wytworzenia) 11 90 
Zaliczki na dostawy 8 25 
   
Zapasy ogółem 1 207 1 615 
 

Koszt zapasów ujęty w kosztach bieŜącego okresu sprawozdawczego wyniósł 6 824 tys. złotych. 

Odpis aktualizujący wartość zapasów na 30 czerwca 2009 roku wyniósł kwotę 74 tys. złotych. 

śadna kategoria zapasów nie stanowiła zabezpieczenia kredytów lub poŜyczek w na dzień 30 czerwca 2009 
roku.  

Na dzień 30 czerwca 2009 nie było zapasów wycenianych w cenie sprzedaŜy netto. 
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22. NaleŜności handlowe oraz pozostałe naleŜności krótkoterminowe 

 
 31 grudnia 2008 30 czerwca 2009 
   
NaleŜności handlowe od podmiotów niepowiązanych 21 384 10 191 
NaleŜności handlowe od podmiotów powiązanych 24 14 
   
NaleŜności handlowe brutto 21 408 10 205 
   
Odpis aktualizujący wartość naleŜności (60) (45) 
   
NaleŜności handlowe netto 21 348 10 160 
   
Podatek dochodowy do zwrotu – 131 
   
NaleŜności budŜetowe – 480 
   
NaleŜności od klientów z tytułu realizacji umów długoterminowych 5 410 10 721 
   
Pozostałe naleŜności od osób trzecich, w tym: 248 741  
Podatek naliczony do rozliczenia w następnych miesiącach 53 230 
Wadia 47 319 
Kaucje 148 133 
Pozostałe naleŜności – 59 
   
Pozostałe naleŜności od podmiotów powiązanych  – – 
   
Ogółem naleŜności handlowe i pozostałe naleŜności 27 006 22 232 

 

NaleŜności handlowe nie są oprocentowane i mają zazwyczaj 14-60-dniowy termin płatności. 

Spółka posiada odpowiednią politykę w zakresie dokonywania sprzedaŜy tylko zweryfikowanym klientom. 
Dzięki temu, zdaniem kierownictwa, nie istnieje dodatkowe ryzyko kredytowe, ponad poziom określony 
odpisem aktualizującym na nieściągalne naleŜności właściwy dla naleŜności handlowych Spółki. 

 

Odpisy na naleŜności handlowe 

Na dzień 30 czerwca 2009 roku naleŜności handlowe w kwocie 45 tys. zł zostały uznane za nieściągalne i w 
związku z tym objęte odpisem aktualizującym.  

Zmiany odpisu aktualizującego naleŜności handlowe były następujące: 

  31 grudnia 2008 30 czerwca 2009  
   
Odpis aktualizacyjny na początek okresu 395 60 
   
Zwiększenie 64 – 
Wykorzystanie (398) (15) 
Odpisanie niewykorzystanych kwot – – 
Korekta dotycząca stopy dyskontowej – – 
   
Odpis aktualizacyjny na koniec okresu 60 45 
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Wartości bilansowe naleŜności handlowych Spółki są wyraŜone w następujących walutach obcych: 

 

 31 grudnia 2008 30 czerwca 2009 
   
EUR 523 – 
PLN 2 184 – 

 

Zabezpieczenia ustanowione na naleŜnościach Spółki  

 

Zabezpieczenia ustanowione na naleŜnościach (obecnych i przyszłych) Spółki wyniosły na dzień 30 czerwca 
2009 roku kwotę 33 843,3 tys. złotych i są związane z zabezpieczeniem kredytów zaciągniętych przez Spółkę, 
opisanych w nocie  26. 

23. Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 

 31 grudnia 2008 30 czerwca 2009 
   
Środki pienięŜne w banku i w kasie 653 1 163 
Lokaty krótkoterminowe 23 501 15 340 
   
Ogółem 24 154 16 503 

 

Środki pienięŜne w banku i w kasie są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość 
zaleŜy od stopy oprocentowania jednodniowych lokat bankowych. Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na 
róŜne okresy, od jednego dnia do kilku miesięcy, w zaleŜności od aktualnego zapotrzebowania Spółki na środki 
pienięŜne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp procentowych.  

Wartość godziwa środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 16 503 tys. 
złotych. 
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24. Rozliczenia międzyokresowe czynne 

 
 31 grudnia 2008 30 czerwca 2009 
   
Prenumerata 9 6 
Ubezpieczenia majątkowe 102 123 
Ubezpieczenia samochodowe 84 53 
Rozliczenia informatyczne 218 223 
Prototypy 251 – 
Prowizje bankowe 32 6 
Prospekt  15 – 
ZFŚS – 110 
Pozostałe 8 17 
   
Ogółem 719 538 
   
Krótkoterminowe 656 476 
Długoterminowe 63 62 

25. Kapitał podstawowy i kapitały zapasowe/ rezerwowe 

Kapitał akcyjny zarejestrowany na dzień 30 czerwca 2009 roku 

 

Seria Rodzaj akcji Liczba akcji w szt. Wartość nominalna 
    

A imienne, uprzywilejowane, co do głosu 4 655 600 2 328 
A na okaziciela 1 370 000 685 
C na okaziciela 2 994 679 1 497 

    
Razem  9 020 279 4 510 

 

Akcjonariusze o znaczącym udziale na dzień 30 czerwca 2009 roku  

 

Liczba akcji Liczba akcji 
% udział w 

kapitale 
zakładowym 

% udział w 
liczbie głosów na 

WZA 
Liczba głosów na WZA 

Konrad Śniatała 4 704 000 52,15% 60,76% 8 308 838 
Marek Korytowski  716 800 7,95% 9,41% 1 286 705 
Gabriela Maria Śniatała 604 800 6,70% 7,94% 1 085 657 
ING OFE 750 000 8,31% 5,48% 750 000 

 

Kapitał zapasowy - nadwyŜka ze sprzedaŜy akcji ponad ich wartość nominalną 

 

Kapitał zapasowy - nadwyŜka ze sprzedaŜy akcji ponad ich wartość nominalną w kwocie 19 457 tys. zł powstał z 
nadwyŜki wartości emisyjnej nad nominalną w kwocie 21 262 tys. zł, która została pomniejszona o koszty emisji 
akcji w kwocie 1 806 tys. zł. 
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Kapitały utworzone z zysków wygenerowanych w poprzednich latach obrotowych 

 

Kapitał zapasowy 

 
Stan na dzień 1 stycznia 2009 roku 4 644 
  
Zwiększenia (podział zysku) 3 269 
Zmniejszenia – 
  
Stan na 30 czerwca 2009 roku 7 913 

 

Kapitał rezerwowy 

 
Stan na dzień 1 stycznia 2009 roku 4 516 

  
Zwiększenia (podział zysku) 2 700 
Zmniejszenia – 
  
Stan na 30 czerwca 2009 roku 7 216 

 

Kapitał zapasowy na zabezpieczenie przepływów pienięŜnych 

 
 Wartość brutto Podatek 

dochodowy 
Wartość netto 

    
Stan na dzień 1 stycznia 2009 roku (111) 21 (90) 
    
Ujęty zysk (strata) na instrumentach 
zabezpieczających przepływy pienięŜne 

(565) 106 (459) 

    
Kontrakty forward w walutach obcych (565) 106 (459) 

    
Przeniesienia do rachunku zysków i strat 17 (3) 14 

    
Kontrakty forward w walutach obcych 17 (3) 14 

    
Przeniesienia do wartości początkowej 
zabezpieczanej pozycji 

60 (10) 50 

    
Kontrakty forward w walutach obcych 60 (10) 50 

    
Stan na 30 czerwca 2009 roku    

 (598) 113 (485) 

 

Kapitał zapasowy na zabezpieczenie przepływów pienięŜnych odzwierciedla zyski lub straty ujęte od efektywnej 
części zabezpieczeń przepływów pienięŜnych. Skumulowany odroczony zysk lub stratę na zabezpieczeniu 
ujmuje się w rachunku zysków i strat, kiedy zabezpieczana transakcja ma wpływ na rachunek zysków i strat lub, 
zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości, stanowi korektę podstawy zabezpieczonej pozycji niefinansowej. 
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Kapitał zapasowy - płatności w formie akcji własnych 

 
Stan na dzień 1 stycznia 2009 roku 298 

  
Zwiększenia (koszty płatności w formie akcji)  292 
Zwiększenia (koszty płatności w formie akcji) ujęte zgodnie z KIMSF 11 15 
Zmniejszenia – 
  
Stan na 30 czerwca 2009 roku 605 

 

Kapitał zapasowy z tytułu świadczeń pracowniczych w formie akcji odzwierciedla wartość programu płatności w 
formie akcji rozliczanych w formie akcji przyznanych zarządowi i kluczowej kadrze zarządzającej, jako część ich 
wynagrodzenia. 
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26. Oprocentowane kredyty bankowe i poŜyczki 

Wierzyciel Rodzaj kredytu/poŜyczki 
Kwota kredytu 
/ poŜyczki wg 

umowy 
Termin spłaty Warunki oprocentowania Kwota zobowiązania na dzień 

 
 

  
 31 grudnia 

 2008 r. 
30 czerwca 

2009 r. 
Długoterminowe       
       
BRE Bank SA Kredyt inwestycyjny złotowy 9 000 31.12.2014 WIBOR 1 M plus marŜa banku 954 4 721 
       
Razem kredyty 
długoterminowe     954 4 721 

       
Krótkoterminowe       
BRE Bank SA Kredyt inwestycyjny złotowy 9 000 31.12.2014 WIBOR 1 M plus marŜa banku – 900 

 
BRE Bank SA 
 

Kredyt w rachunku bieŜącym  
(Umbrella Facility) 10 000 31.07.2009 WIBOR dla depozytów O/N 

plus marŜa banku 6 839 197 

 
Bank Millennium SA 
 

Kredyt w rachunku bieŜącym 1 800 15.07.2009 WIBOR 1 M plus marŜa banku 1 755 643 

 
Bank Zachodni WBK SA 
 

Kredyt w rachunku bieŜącym 12 000 31.10.2009 WIBOR 1M plus marŜa banku – – 

BRE Bank SA Kredyt obrotowy złotowy 5 000 31.03.2009  
WIBOR 1 M plus marŜa banku 

1 000 – 

       
Razem kredyty 
krótkoterminowe     9 593 1 740 
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W okresie sprawozdawczym marŜa realizowana przez kredytodawców Spółki Atrem S.A. kształtowała się 
pomiędzy 0,9-1,5%. 

 

Zabezpieczenia kredytów bankowych na dzień 30 czerwca 2009 roku przedstawiają się następująco: 

 

Kredyt w rachunku bieŜącym - BRE Bank SA ( Umbrella Facility) z wykorzystaniem Atrem S.A., Contrast sp. z o.o., Elektro-

System sp. z o.o.,  Dom-Mar sp. z o.o.: 

• weksel in blanco wystawiony przez Atrem S.A., poręczony przez Contrast sp. z o.o., Elektro-System 
sp. z o.o. oraz Dom-Mar sp. z o.o., wraz z deklaracją wekslową, 

• cesja na rzecz Banku wierzytelności naleŜnych Atrem S.A. od OGP Gaz System SA z tytułu umowy nr 
104/ORZ/07 z dnia 26 listopada 2007 r., 

• cesja na rzecz Banku wierzytelności naleŜnych Atrem S.A. od OGP Gaz System SA z tytułu umowy nr 
103/ORZ/07 z dnia 26 listopada 2007 r., 

• cesja na rzecz Banku wierzytelności naleŜnych Atrem S.A. od Hydrobudowa Polska SA z tytułu 
podwykonawstwa robót budowlanych nr 3/7010/07 z dnia 1 sierpnia 2007 r., 

• cesja na rzecz Banku wierzytelności naleŜnych Atrem S.A. od Hydrobudowa Polska S.A.  z tytułu 
umowy nr HB/W/015/002/2008 z dnia 6 listopada 2008 r., 

• cesja na rzecz Banku wierzytelności naleŜnych Atrem S.A. od OGP Gaz System S.A.  z tytułu umowy 
nr NP/2008/12/0601/POZ z 4 lutego 2009 r., 

• cesja na rzecz Banku wierzytelności naleŜnych Atrem S.A. od WSG Sp. z o.o. z tytułu umowy nr 
GPZ.03-722-6/08 (A) z dnia 31 grudnia 2008 r., 

• cesja na rzecz Banku wierzytelności naleŜnych Atrem S.A. od WSG Sp. z o.o. z tytułu umowy nr 
GPZ.03-722-6/08 (B) z dnia 31 grudnia 2008 r., 

• cesja na rzecz Banku wierzytelności naleŜnych Atrem S.A. od WSG Sp. z o.o. z tytułu umowy nr 
GPZ.03-722-6/08 (C) z dnia 31 grudnia 2008 r., 

• pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami Kredytobiorców prowadzonymi w Banku Zachodnim 
WBK, 

• oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 15 mln zł. 

 

Kredyt w rachunku bieŜącym Bank Millennium SA: 

 

• oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji do kwoty 2, 7 mln złotych, 

• pełnomocnictwa do rachunku bieŜącego Kredytobiorcy w Banku, 

• cesja wierzytelności z umów nr HB/P/08/016 z dnia 14 lutego 2008 roku, HB/P/07/126 z dnia 10 
października 2007 roku zawartych z Hydrobudową Polska SA. 

 

Kredyt w rachunku bieŜącym Bank Zachodni WBK SA: z wykorzystaniem Atrem S.A., Contrast sp. z o.o., Elektro-System sp. 

z o.o. 

 

• pełnomocnictwa Kredytobiorców do rachunków prowadzonych w Banku, 

• pełnomocnictwa do rachunków Kredytobiorców prowadzonych w BRE Banku, 

• cesja wierzytelności z kontraktów zawieranych przez Kredytobiorców na kwotę stanowiącą, co 
najmniej 150% kwoty kredytu ( umowa nr D/04/08/2008/AT z dnia 4 sierpnia 2008 roku zawarta ze 
spółką Budownictwo Naftowe NaftomontaŜ sp. z o.o., umowa nr EU-45-
14/28/2586/06/07/ATREM z dnia 31 maja 2007 roku zawarta ze spółką OGP Gaz System SA, 
umowa nr 403/RP/2008/VIII z dnia 20 sierpnia 2008 roku zawarta ze spółką Aquanet SA, , 

• oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 24 mln złotych.  
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Kredyt inwestycyjny złotowy BRE Bank SA: 

 

• weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, 

• oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do kwoty 10 mln złotych, 

• hipoteka zwykła łączna w kwocie 9 mln zł na nieruchomości gruntowej w Złotnikach, 

• hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 1 mln zł na nieruchomości gruntowej w Złotnikach. 
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27. Rezerwy 

Zmiany stanu rezerw w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2008 roku 

 Rezerwa na 
naprawy 

gwarancyjne 

Rezerwa na odprawy 
emerytalne Rezerwa na premie Rezerwa na urlopy 

Inne rezerwy 
Razem 

       
1 stycznia 2008 roku 110 66 717 111 58 1 062 
       
Utworzone w ciągu okresu – – – – 459 459 
Wykorzystane 68 – 368 27 58 521 
Rozwiązane – 4 – – – 4 
       
30 czerwca 2008 roku 42 62 349 84 459 997 
       
Krótkoterminowe  42 – 349 84 459 935 
Długoterminowe  – 62 – – – 62 

Zmiany stanu rezerw w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2009 roku 

 Rezerwa na 
naprawy 

gwarancyjne 

Rezerwa na odprawy 
emerytalne Rezerwa na premie Rezerwa na urlopy 

Inne rezerwy 
Razem 

       
1 stycznia 2009 roku 166 55 545 285 40 1 092 
       
Utworzone w ciągu okresu 216 – 305 – 77 598 
Wykorzystane 216 – 240 281 40 777 
Rozwiązane – 3 305 – – 309 
       
30 czerwca 2009 roku 166 52 305 4 77 604 
       
Krótkoterminowe  166 – 305 4 77 552 
Długoterminowe  – 52 – – – 52 
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Rezerwy na naprawy gwarancyjne 

Spółka tworzy rezerwę na koszty przewidywanych napraw gwarancyjnych w oparciu o poziom napraw gwarancyjnych w latach ubiegłych. Przewiduje się, Ŝe większość tych 
kosztów zostanie poniesiona w następnym roku obrotowym. ZałoŜenia zastosowane do obliczenia rezerwy na naprawy gwarancyjne oparte zostały na bieŜących poziomach 
sprzedaŜy i aktualnych dostępnych informacjach na temat napraw w 5-letnim okresie gwarancyjnym na wszystkie sprzedane usługi.  

Rezerwy na odprawy emerytalne 

Spółka utworzyła rezerwę na wypłatę odpraw emerytalnych. ZałoŜenia przyjęte do przeprowadzonej wyceny są następujące: stopa dyskontowa - 7% przewidywana stopa wzrostu 
wynagrodzeń powyŜej inflacji - 1%.  
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28. Zobowiązania krótkoterminowe 

 31 grudnia 
2008 

30 czerwca 
2009 

   
Zobowiązania handlowe wobec jednostek pozostałych 10 131 9 577 
Zobowiązania handlowe wobec jednostek powiązanych 3 975 1 791 
   
Razem zobowiązania handlowe 14 106 11 368 

   
Zobowiązania na rzecz klientów z tytułu realizacji umów 
długoterminowych 330 911 

   
Otrzymane zaliczki na poczet realizacji umów długoterminowych 767 767 
   
Rozrachunki publiczno-prawne, w tym: 2 382 1 083 
   
Podatek od towarów i usług 1 134 – 
Podatek dochodowy od osób fizycznych 356 222 
ZUS 876 844 
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 15 17 
Podatek od nieruchomości – – 

   
Podatek dochodowy od osób prawnych 646 – 

 – – 
Zobowiązania finansowe – kredyty krótkoterminowe  9 593 1 740 

   
Zobowiązania finansowe – leasing finansowy 495 475 

   
Pozostałe zobowiązania finansowe 919 1 091 

   
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 805 770 
   
Pozostałe zobowiązania, w tym: 372 284 

   
Podatek VAT naleŜny – 208 
Zabezpieczenie roszczeń  290 22 
Rozrachunki z ZFŚS 46 37 
Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń 16 – 
Pozostałe 20 18 
   
Rezerwy 1 036 552 
   
Rozliczenia międzyokresowe – – 
   
Razem zobowiązania krótkoterminowe 31 451 19 041 

 

Zasady i warunki płatności powyŜszych zobowiązań finansowych: 

Transakcje z podmiotami powiązanymi są zawierane na warunkach rynkowych ( typowe transakcje handlowe). 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług są oprocentowane i zazwyczaj rozliczane w terminach 30-60-dniowych. 

Zobowiązania publicznoprawne są płacone zgodnie z terminami płatności regulowanym przez polskie przepisy 
prawa.  

Zobowiązania w stosunku do pracowników są regulowane w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, którego dotyczą koszty wynagrodzeń. Kwota wynikająca z róŜnicy pomiędzy zobowiązaniami a 
naleŜnościami z tytułu podatku od towarów i usług jest płacona właściwym władzom podatkowym w okresach 
miesięcznych. 

Zobowiązania z tytułu odsetek są zazwyczaj rozliczane na podstawie zaakceptowanych not odsetkowych. 
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Zabezpieczenie roszczeń – stanowią kwoty pienięŜne otrzymane od klientów, w celu pokrycia ewentualnych 
strat w przypadku nie wywiązania się ze zobowiązań wynikających z umów długoterminowych. 

 

Pozostałe zobowiązania finansowe 

 

 31 grudnia 2008 30 czerwca 2009 
   
Umowy gwarancji finansowych – – 
Instrumenty pochodne wyznaczone i wykorzystywane, jako 
zabezpieczenia, wykazywane w wartości godziwej 

732 631 

Kontrakty forward w walutach obcych 732 631 
   
Zobowiązania finansowe wykazywane w wartości godziwej przez 
wynik finansowy 

187 460 

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik 
finansowy, inne niŜ instrumenty pochodne 

– – 

Instrumenty pochodne przeznaczone do zbycia niewyznaczone, jako 
zabezpieczenia 

187 460 

Zobowiązania finansowe przeznaczone do zbycia, inne niŜ instrumenty 
pochodne 

– – 

Razem 919 1 091 

 

Wartości bilansowe zobowiązań handlowych Spółki są wyraŜone w następujących walutach: 

 

 31 grudnia 2008 30 czerwca 2009 
   
EUR 39 14 
PLN 165 61 
   
USD – 29 
PLN – 91 
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29. Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego  

Zobowiązania z tytułu leasingu są efektywnie zabezpieczone, gdyŜ prawa do aktywów w leasingu wracają do leasingodawcy w przypadku naruszenia po stronie leasingobiorcy. 

Przyszłe minimalne opłaty leasingowe z tytułu tych umów oraz wartość bieŜąca minimalnych opłat leasingowych netto przedstawiają się następująco: 

 
 31 grudnia 2008 30 czerwca 2009 

   
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego brutto-minimalne opłaty leasingowe   
   
Do 1 roku 536 544 
Od 1 roku do 5 lat 334 667 
Ponad 5 lat – – 
   
Ogółem 870 1 211 
   
Minus przyszłe obciąŜenia finansowe (61) (110) 
    
Aktualna wartość zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 809 1 101 

 

Aktualna wartość zobowiązań z tytułu leasingu finansowego przedstawia się następująco: 

 
 31 grudnia 2008 30 czerwca 2009 

   
Do 1 roku 495 475 
Od 1 roku do 5 lat 314 626 
Ponad 5 lat – – 
   
Ogółem 809  1 101 

 

Wartość godziwa zobowiązań z tytułu leasingu finansowego jest mniej więcej równa ich wartości bilansowej. 
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30. Umowy o budowę 

 

Spółka rozpoznaje w jednostkowym sprawozdaniu finansowym przychody z niezakończonych usług zgodnie z MSR 11. 

W aktywach w pozycji „naleŜności od klientów z tytułu realizacji umów długoterminowych”, a w pasywach „zobowiązania na rzecz klientów z tytułu realizacji umów 
długoterminowych” prezentowane są skutki wyceny stopnia zaawansowania niezakończonych usług w korelacji z dodatkowymi przychodami lub korektą zafakturowanej 
sprzedaŜy 

 Za okres 6 miesięcy 
zakończony 30 czerwca

roku 
  
Całkowity przychód związany z umowami długoterminowymi ujęty w rachunku zysków za okres sprawozdawczy 33 939 
  
Umowy długoterminowe w trakcie realizacji na dzień bilansowy  
Koszty poniesione plus ujęte zyski minus straty poniesione do dnia bilansowego 52 753 
Minus: faktury wystawione zgodnie z postępem prac (42 942) 
Saldo netto dla umów w trakcie realizacji  9 811 
  
Ujęte w sprawozdaniu finansowym, jako kwoty naleŜne:  
Od klientów w ramach realizacji prac wynikających z umów długoterminowych 10 721 
Na rzecz klientów w ramach realizacji prac wynikających z umów długoterminowych 911 
  
Kwoty zatrzymane z tytułu realizacji prac wynikających z umów długoterminowych 111 
  
Zaliczki otrzymane od klientów z tytułu realizacji umów długoterminowych 767 
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31. Płatności realizowane w formie akcji 

Program Motywacyjny  

Grupa Kapitałowa Atrem prowadzi Program Motywacyjny, w ramach którego pracownikom spółek 
wchodzących w skład Grupy przyznawane są niezbywalne warranty subskrypcyjne serii A na akcje jednostki 
dominującej.  

Warranty subskrybcyjne serii A emitowane są na warunkach i w celu realizacji Programu Motywacyjnego, 
którego załoŜenia zostały przyjęte Uchwałą nr 001/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atrem S.A. z 
dnia 25 stycznia 2008 roku oraz Uchwałą nr 08/01/2008 Rady Nadzorczej Atrem S.A. z dnia 25 stycznia 2008 
roku – Regulamin Programu Motywacyjnego w Spółce Atrem S.A. 

Program Motywacyjny realizowany w Grupie obejmuje okres kolejnych trzech lat obrotowych, począwszy od 
roku 2008, tj. w latach 2008, 2009, 2010. 
Program Motywacyjny jest skierowany do członków Zarządu, kluczowej Kadry Zarządzającej Spółki oraz jej 
spółek zaleŜnych (Osoby Uprawnione).   
Celem wprowadzenia Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów motywujących dla członków 
Zarządu i Kadry Zarządzającej do działań zapewniających długoterminowy wzrost Grupy oraz ustabilizowanie 
Kadry Zarządzającej. 
Program Motywacyjny Grupy Kapitałowej Atrem przewiduje nieodpłatną emisję nie więcej niŜ 210 000 
warrantów subskrypcyjnych serii A, uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii B Spółki, o wartości 
nominalnej 0,50 złotych kaŜda po cenie emisyjnej wynoszącej 0,50 złotych za jedną akcję. 
Liczba 210 000 warrantów została podzielona na pule roczne (2008, 2009, 2010) po 70 000 warrantów 
subskrypcyjnych. 
Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych moŜe nastąpić do dnia 31 grudnia 2012 roku, przy czym 
przysługujące posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych prawo do objęcia akcji serii B moŜe zostać wykonane 
nie wcześniej niŜ po upływie 30 dni od dnia przyjęcia przez niego oferty tych warrantów subskrypcyjnych oraz 
nie później niŜ do końca roku obrotowego, w którym nastąpiło przyjęcie przez posiadacza warrantów 
subskrypcyjnych oferty objęcia tych warrantów subskrypcyjnych. 
Osobami Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych są wskazani w uchwale lub w uchwałach Rady 
Nadzorczej spółki członkowie Zarządu i prokurenci Spółki oraz wskazani w uchwale lub uchwałach Zarządu 
członkowie Zarządu i prokurenci Spółek z jej Grupy Kapitałowej oraz osoby naleŜące do kluczowej kadry 
kierowniczej Spółki, niezaleŜnie od formy prawnej wykonywania obowiązków na powyŜszych stanowiskach w 
łącznej liczbie nie wyŜszej niŜ 35 osób. 
Rada Nadzorcza Spółki określa w formie uchwały liczbę warrantów subskrypcyjnych, które zostaną 
zaoferowane poszczególnym Uprawnionym, będącym członkami Zarządu i prokurentami Spółki oraz łączną 
liczbę warrantów subskrypcyjnych, które zostaną zaoferowane pozostałym Uprawnionym.  
Zarząd Spółki określa liczbę warrantów subskrypcyjnych, które zostaną zaoferowane poszczególnym 
uprawnionym, niebędącym członkami Zarządu i prokurentami Spółki.  
Listy Osób Uprawnionych w Programie Motywacyjnym mogą podlegać zmianom. 
Warranty subskrypcyjne zaoferowane zostaną Osobom Uprawnionym, jeŜeli zostanie zatwierdzony zysk netto 
Grupy Kapitałowej za poprzedni rok obrotowy, wskazany w zbadanym przez biegłego rewidenta i 
zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Atrem S.A. skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy 
Kapitałowej na poziomie, co najmniej 100% prognozy zysku netto na rok obrotowy, którego badanie dotyczyło. 
Nieosiągnięcie przez Grupę Kapitałową minimalnego stopnia realizacji zysku netto za poprzedni rok obrotowy 
skutkować będzie brakiem oferty warrantów w danym roku.  
Niewykorzystana pula warrantów za rok obrotowy, w którym nie osiągnięto 100% prognozy zysku netto, 
przechodzi na rok obrotowy 2011. 
Wysokość zysku netto do osiągnięcia przez Grupę Kapitałową w danym roku obrotowym określa w formie 
uchwały Rada Nadzorcza Spółki Atrem S.A. w terminie do 31 maja kaŜdego roku, którego prognoza dotyczy. 
Spełnienie warunku stwierdza Rada Nadzorcza Spółki w formie uchwały w oparciu o wysokość 
skonsolidowanych zysków netto wynikających ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy 
Kapitałowej zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza podejmie stosowną uchwałę w 
terminie do 14 dni od dnia Walnego Zgromadzenia, które zatwierdzi skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
Grupy Kapitałowej za odpowiedni rok obrotowy. 
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W związku z realizacją Programu Motywacyjnego, uchwałą nr 002/2008 z dnia 25 stycznia 2008 roku 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Atrem S.A. w sprawie warunkowego podwyŜszenia 
kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru kapitał zakładowy Spółki został warunkowo 
podwyŜszony o kwotę nie wyŜszą niŜ 105 000 złotych poprzez emisję akcji na okaziciela serii B o wartości 
nominalnej 0,50 złotych kaŜda akcja. 

Warunkowe podwyŜszenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w dniu 18 lutego 2008 roku 
postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS.  

 
Program Motywacyjny dla Grupy został wyceniony przy uŜyciu trzymianowego modelu wyceny opcji, zgodnie z 
MSSF 2 – Płatności w formie akcji własnych. 
 
Dane wejściowe do modelu 
 
 Transza 1 Transza 2 Transza 3 
    
Data przyznania 2008 2009 2010 
    
Liczba warrantów subskrybcyjnych (w sztukach) 70 000 70 000 70 000 
    
Cena akcji na dzień przyznania 6,96 zł 6,99 zł 7,01 zł 
Cena wykonania 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 
    
Spodziewany okres waŜności (w latach) 1,55 2,55 3,55 
    
Stopa procentowa wolna od ryzyka 5,65% 5,65% 5,65% 

Przewidywany stopień zmienności 33,74% 33,74% 33,74% 

 
Spółka szacuje, iŜ całkowity koszt Programu Motywacyjnego w okresie jego obowiązywania wyniesie 1 467 tys. 
złotych.  

Wartość godziwa warrantów subskrypcyjnych na akcje przyznanych w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 
czerwca 2009 roku wynosi 292 tys. złotych i jest ujęta, jako koszt w rachunku zysków i strat. 
 
W bieŜącym i poprzednich okresach sprawozdawczych występowały następujące płatności realizowane w formie 
akcji własnych: 
 
Warranty subskrybcyjne Liczba Data przyznania Data wygaśnięcia Cena wykonania  

(w złotych) 
     
Wyemitowane 70 000 29.02.2008 04.08.2009 0,50 
     
Wyemitowane  70 000 30.01.2009 28.08.2010 0,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATREM S.A. 
Skrócone śróroczne sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2009 roku 

 (wszystkie dane w tysiącach złotych, chyba Ŝe zaznaczono inaczej) 
 

51 

PoniŜej przedstawione uzgodnienie niezrealizowanych warrantów subskrybcyjnych na akcje przyznanych w 
ramach Programu Motywacyjnego na początek i na koniec okresu sprawozdawczego: 
 
 Okres 6 miesięcy 

zakończony 30 
czerwca 2009 

Okres 12 miesięcy 
zakończony 31 

grudnia 2008 
   
Stan na początek okresu obrotowego 69 800,00 – 

   
Przyznane w ciągu okresu obrotowego 70 000,00 70 000,00 
UniewaŜnione w ciągu okresu obrotowego – (200,00) 
Wykonane w ciągu okresu obrotowego – – 

Wygasłe w ciągu okresu obrotowego – – 

   

Stan na koniec okresu obrotowego 139 800,00 69 800,00 
 

 

Do dnia 3 sierpnia 2009 roku - w związku z realizacją postanowień Uchwały nr 001/2008 Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Atrem S.A. z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie przyjęcia załoŜeń Programu 
Motywacyjnego dla członków Zarządu, prokurentów oraz kadry kierowniczej wyŜszych szczebli Spółki Atrem 
S.A. oraz członków Zarządu i prokurentów spółek z jej Grupy Kapitałowej Atrem - 34 osoby uprawnione w 
ramach Programu Motywacyjnego objęły 69 800 warrantów subskrypcyjnych serii A spośród 70 000 
przeznaczonych do objęcia za rok 2008.  

32. Instrumenty finansowe 

Zarządzanie kapitałem 

Nadrzędnym celem Zarządu jest rozwój Spółki i na ten cel Spółka chce przede wszystkim przeznaczać środki 
budując długoterminową wartość dla akcjonariuszy poprzez akwizycje i uruchamiając nowe projekty.  

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie było zmian zasad zarządzania kapitałem. 

Istotnym celem zarządzania kapitałem Spółki jest utrzymanie dobrego ratingu kredytowego i bezpiecznych 
wskaźników kapitałowych, które wspierałyby działalność operacyjną Spółki. 

Spółka zarządza strukturą kapitałową i w wyniku zmian warunków ekonomicznych wprowadza do niej zmiany.  

Zgodnie z praktyką rynkową efektywne wykorzystanie kapitału monitorowane jest między innymi na podstawie 
wskaźnika stanowiącego stosunek zobowiązań z tytułu kredytów, poŜyczek, zobowiązań z tytułu leasingu 
finansowego do EBITDA (EBITDA jest to zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację). 
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Kategorie instrumentów finansowych 

Wartości godziwe poszczególnych klas instrumentów finansowych 

PoniŜsza tabela przedstawia porównanie wartości bilansowych i wartości godziwych wszystkich instrumentów 
finansowych Spółki, w podziale na poszczególne klasy i kategorie aktywów i zobowiązań. 

 

 Kategoria zgodnie z 
MSR 39 

Wartość bilansowa Wartość godziwa 

  31 grudnia 
2008 

30 czerwca 
2009 

31 grudnia 
2008 

30 czerwca 
2009 

Aktywa finansowe      
      
Aktywa finansowe dostępne do 
sprzedaŜy 

DDS 
– – – – 

Przeznaczone do obrotu PdO – – – – 

NaleŜności handlowe PiN 21 408 10 205 21 408 10 205 
Walutowe kontrakty terminowe 
forward 

WwWGpWF 
– – – – 

Środki pienięŜne i ich 
ekwiwalenty 

PiN 
21 454 16 503 21 154 16 503 

      
      
Zobowiązania finansowe      
      
Kredyty bankowe PZFwgZK 10 547 6 461 10 547 6 461 
Zobowiązania z tytułu leasingu 
finansowego 

PZFwgZK 
809 1 101 809 1 101 

Zobowiązania handlowe PZFwgZK 14 106 11 368 14 106 11 368 
Walutowe kontrakty terminowe 
forward 

WwWGpWF 
731 460 731 460 

Walutowe kontrakty terminowe 
forward 

IPPwPZ 
188 631 188 631 

      
UŜyte skróty: 
UdtW –  Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 
WwWGpWF  – Aktywa/zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 
PiN – PoŜyczki udzielone i naleŜności 
DDS – Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy 
PdO – Przeznaczone do obrotu 
PZFwgZK  – Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 
IPPwPZ  – Instrumenty pochodne pozostające w powiązaniach zabezpieczających 

 
Wartość godziwa instrumentów finansowych 
 
Wartości godziwe aktywów finansowych i zobowiązań finansowych określa się w następujący sposób: 
 

• wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych o warunkach standardowych, 
znajdujących się w obrocie na aktywnych, płynnych rynkach określa się przez odniesienie do cen 
rynkowych, 

• wartość godziwą pozostałych aktywów i zobowiązań finansowych (z wyjątkiem pochodnych 
instrumentów finansowych) określa się zgodnie z przyjętymi modelami wyceny w oparciu o analizę 
zdyskontowanych przepływów pienięŜnych, stosując ceny z dających się zaobserwować bieŜących 
transakcji rynkowych i notowań dealerów dla podobnych instrumentów, 
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• wartość godziwą instrumentów pochodnych oblicza się przy uŜyciu cen giełdowych. W przypadku 
braku dostępu do tych cen stosuje się analizę zdyskontowanych przepływów pienięŜnych  

Wartość godziwą kontraktów gwarancji finansowej określa się przy zastosowaniu modeli wyceny opcji, przy 
czym główne załoŜenia to prawdopodobieństwo niewywiązania się danego kontrahenta ze zobowiązań 
ekstrapolowane z rynkowych danych kredytowych oraz kwoty straty w przypadku takiego niewywiązania się.. 

W okresie objetym niniejszym sprawozdaniem finansowym Spółka nie dokonywała reklasyfikacji instrumentów 
finansowych. 

Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym 

Główne rodzaje ryzyka w Spółce obejmują ryzyko stopy procentowej, ryzyko związane z płynnością, ryzyko 
walutowe oraz ryzyko kredytowe. 

Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania kaŜdym z tych rodzajów ryzyka - zasady te zostały omówione w 
skrócie poniŜej. 

Spółka monitoruje równieŜ ryzyko cen rynkowych dotyczące posiadanych przez nią instrumentów pochodnych. 
Spółka Atrem S.A.  nie była w pierwszym półroczu 2009 roku zaangaŜowana w opcje walutowe, walutowe 
transakcje zamiany stop procentowych (CIRS), ani inne tego typu instrumenty. 

Poza instrumentami pochodnymi, do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Spółka naleŜą 
kredyty bankowe, umowy leasingu finansowego, środki pienięŜne i lokaty krótkoterminowe.  

Spółka posiada teŜ inne instrumenty finansowe, takie jak naleŜności i zobowiązania handlowe, które powstają 
bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności. 

Głównym celem instrumentów finansowych jest pozyskanie środków finansowych na działalność Spółki.  

Spółka zawiera transakcje z udziałem instrumentów pochodnych (są to wyłącznie walutowe kontrakty 
terminowe typu forward). Celem tych transakcji jest zarządzanie ryzykiem walutowym powstającym w toku 
działalności Spółki oraz wynikającym z uŜywanych przez nią źródeł finansowania. 

Zasadą stosowaną przez Spółkę jest nieprowadzenie obrotu instrumentami finansowymi (w tym finansowymi 
instrumentami pochodnymi) w celach spekulacyjnych. 
Wykorzystanie finansowych instrumentów finansowych regulują zasady obowiązujące w Spółce, zatwierdzone 
przez Zarząd, określające sposoby kontrolowania ryzyka kursowego, stopy procentowej, ryzyka kredytowego, 
stosowania instrumentów finansowych (w tym instrumentów pochodnych) oraz inwestowania nadwyŜek 
płynności. 

Ryzyko stopy procentowej  

Spółka lokuje wolne środki pienięŜne w krótkoterminowe depozyty lub krótkoterminowe aktywa finansowe 
o zmiennej stopie procentowej. Wszystkie tego typu inwestycje mają zapadalność do jednego roku.  

Dodatkowo, Spółka jest stroną kredytów bankowych o zmiennej stopie procentowej opartej na WIBOR plus 
marŜa banku.  

 

Ryzyko stopy procentowej – wraŜliwość na zmiany 

Do wyliczeń załoŜono, Ŝe ryzyko stopy procentowej dotyczy wyłącznie oprocentowanych lokat pienięŜnych i 
kredytów bankowych.  

W przypadku zobowiązań o oprocentowaniu zmiennym zakłada się na potrzeby analizy, Ŝe kwota niespłacona 
na dzień bilansowy była niespłacalna przez cały rok. 
W sprawozdaniach wewnętrznych dotyczących ryzyka stopy procentowej dla Zarządu wykorzystuje się wahania 
w gorę i w w dół 10 punktów bazowych, co odzwierciedla ocenę kierownictwa dotyczącą prawdopodobnej 
zmiany stóp procentowych. 
Na dzień 30 czerwca 2009 roku zysk brutto za rok byłby o 8, 88 tys. złotych wyŜszy/niŜszy, gdyby rynkowe 
stopy procentowe w polskich złotych były o 10 punktów bazowych wyŜsze/niŜsze przy wszystkich pozostałych 
zmiennych na stałym poziomie. Byłoby to głównie rezultatem wyŜszych/niŜszych kosztów z tytułu odsetek od 
kredytów wyraŜonych w polskich złotych o zmiennym oprocentowaniu, zrównowaŜonych wyŜszymi/niŜszymi 
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przychodami z tytułu odsetek od środków pienięŜnych i równowaŜników środków pienięŜnych o zmiennym 
oprocentowaniu. 
 
Ryzyko walutowe 
 
Ryzyko walutowe wynika z faktu, iŜ Spółka zawiera transakcje denominowane w walutach obcych, w związku z 
tym pojawia się ryzyko wahań kursów walut (dotyczy to sprzedaŜy usług długoterminowych wyraŜonych w 
EUR).  

Ryzykiem tym zarządza się według zatwierdzonych zasad działania, przy wykorzystaniu walutowych kontraktów 
terminowych typu forward. 
Wartość bilansowa aktywów i zobowiązań pienięŜnych Spółki denominowanych w walutach obcych przedstawia 
się następująco: 

 

 Aktywa Zobowiązania 
   
EUR – 61 
USD – 91 

 

Spółka podejmuje działania mające na celu minimalizowanie ryzyka walutowego poprzez podpisywanie umów z 
podwykonawcami, wyraŜonych w walucie kontraktowej (hedging naturalny). 

Na dzień 30 czerwca 2009 roku Spółka zabezpieczyła 100% transakcji sprzedaŜy denominowanych w walutach 
obcych, z tytułu których na ten dzień istniały uprawdopodobnione przyszłe zobowiązania dotyczące drugiego 
półrocza 2009 roku. 

Spółka stara się negocjować warunki zabezpieczających instrumentów pochodnych w taki sposób, by 
odpowiadały one warunkom zabezpieczanej pozycji i zapewniały dzięki temu maksymalną skuteczność 
zabezpieczenia.  

 

WraŜliwość na ryzyko walutowe 
 
Stopień wraŜliwości Spółki na 10% wzrost i spadek kursu wymiany polskiego złotego w stosunku do walut 
obcych został przedstawiony w poniŜszej tabeli: 
10% to stopa wraŜliwości wykorzystywana w wewnętrznych raportach dotyczący ryzyka walutowego 
przeznaczonych dla Zarządu i odzwierciedlających ocenę Zarządu dotyczącą moŜliwych zmian kursów wymiany 
walut obcych. 
Analiza wraŜliwości obejmuje wyłącznie nierozliczone pozycje pienięŜne denominowane w walutach obcych i 
koryguje przewalutowaniu na koniec okresu sprawozdawczego o 10% zmianę kursów. Analiza ta obejmuje 
nierozliczone naleŜności i zobowiązania handlowe, zmiany godziwej instrumentów zabezpieczających przepływy 
pienięŜne rozliczane przez wynik finansowy, zmiany wartosci godziwej instrumentów pochodnych nie 
wyznaczonych, jako instrumenty zabezpieczające. 
Wartość dodatnia w poniŜszej tabeli wzrost zysku i powiększenie kapitału własnego towarzyszące wzmocnieniu 
się kursu wymiany polskiego złotego w stosunku do walut obcych o 10%. W przypadku 10 % osłabienia 
polskiego złotego w stosunku do danej waluty obcej wartość ta byłaby ujemna, a wpływ na zysk i kapitały 
własne byłby odwrotny. 
 
 Wpływ waluty EUR Wpływ waluty USD  
 30 czerwca 2009 30 czerwca 2009  
    
Rachunek zysków i strat 6,1 9,1 (i) 
Rachunek zysków i strat 224,3 – (ii) 
Kapitał własny 701,6 – (iii) 
 

(i) przypadające na naraŜenie związane z nierozliczonymi naleŜnościami i zobowiązaniami na koniec 
okresu sprawozdawczego, 
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(ii) przypadające na naraŜenie związane ze zmianą wartości godziwej pochodnych instrumentów 
finansowych, 

(iii) przypadające na naraŜenie związane ze zmianą wartości godziwej pochodnych instrumentów 
finansowych zabezpieczających przepływy pienięŜne 

 
 
Kontrakty forward zabezpieczające przed ryzykiem róŜnic kursowych 
 
Na dzień 30 czerwca 2009 roku Spółka posiadała kontrakty terminowe typu forward, które zostały wyznaczone, 
jako instrumenty zabezpieczające przepływy pienięŜne i zabezpieczały przed ryzykiem walutowym 
uprawdopodobnione przyszłe zobowiązania, do których Spółka się zobowiązała (z tytułu sprzedaŜy usług 
wynikających z realizacji kontraktów długoterminowych). 

Warunki terminowych kontraktów walutowych forward zostały ustalone w taki sposób, aby odpowiadały 
warunkom uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań. 

Celem stosowania zabezpieczeń przepływów pienięŜnych jest neutralizacja ewentualnych skutków zmian 
strumieni pienięŜnych w przyszłości. 

W efekcie wyniki na transakcjach zabezpieczających wpływają na rachunek zysków i strat w tym samym okresie, 
co wyniki na pozycjach przez nie zabezpieczanych. Wskutek tego charakter ekonomiczny zawieranych transakcji 
zabezpieczających jest lepiej odzwierciedlany w sprawozdaniach finansowych Spółki. 

Wycena wartości godziwej kontraktów walutowych forward na dzień bilansowy przedstawia się następująco: 
 
 31.12.2008 30.06.2009 

   

 Aktywa Zobowiązania Aktywa Zobowiązania 

Wartość godziwa -
kontrakty walutowe 
typu forward 

– 919 – 1 091 

 

W stosunku do terminowych kontraktów walutowych typu forward na kwotę 1 600 tys. EUR ustanowiono 
formalną dokumentację zabezpieczeń - skutki zmian wartości godziwej w części efektywnej są ujmowane w 
kapitale. 

W stosunku do terminowych kontraktów walutowych typu forward na kwotę  500 tys. EUR nie ustanowiono 
formalnej dokumentacji zabezpieczeń - skutki zmian wartości godziwej w części efektywnej są rozliczane przez 
rachunek zysków i strat. 
Kontrakty forward posiadane przez Spółkę na dzień 30 czerwca 2009 roku zabezpieczają 100% planowanych na 
drugie półrocze 2009 roku przepływów pienięŜnych w ramach kontraktów długoterminowych realizowanych w 
EURO.  
Wycena zawartych przez Spółkę kontraktów walutowych typu forward na sprzedaŜ waluty EUR w wartości 
godziwej na dzień 30 czerwca 2009 roku wykazała stratę w wysokości 1 091 tys. złotych. 
PoniŜsze tabele przedstawiają szczegóły dotyczące walutowych kontraktów forward (na sprzedaŜ waluty) 
niezrealizowanych na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. 
 
Zabezpieczenie przepływów pienięŜnych ze skutkami zmian wartości godziwej ujętymi przez rachunek zysków i 

strat według stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku: 

Data zawarcia transakcji Data rozliczenia transakcji Kwota (EUR) 
w tys. 

Wartość godziwa 
(w tys. złotych) 

    
16.10.2008 30.09.2009 500 (460) 
    
Ogółem  500 (460) 
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Zabezpieczenie przepływów pienięŜnych ze skutkami zmian wartości godziwej ujętymi w kapitale własnym: 

według stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku: 

Data zawarcia transakcji Data rozliczenia transakcji Kwota (EUR) 
w tys. 

Wartość godziwa 
(w tys. złotych) 

    
23.12.2008 30.09.2009 600 (231) 
23.12.2008 23.12.2009 1 000 (400) 
    
Ogółem  1 600 (631) 
 

Transakcje terminowe forward zostały ujęte w kapitale własnym i w rachunku zysków i strat wg wartości 

godziwej na podstawie wyceny dokonanej przez banki, z którymi transakcje te zostały zawarte. 

Zabezpieczenie przepływów pienięŜnych z tytułu prognozowanych transakcji sprzedaŜy z tytułu realizacji 

kontraktów długoterminowych w 2009 roku zostało ocenione, jako wysoce skuteczne, zatem na dzień 30 

czerwca 2009 roku niezrealizowana strata w wysokości 598 tys. zł wraz z podatkiem odroczonym w wysokości 

113 tys. zł, dotyczącym instrumentu zabezpieczającego została ujęta w kapitale własnym. 

Ryzyko kredytowe 

 

Spółka zawiera transakcje wyłącznie z renomowanymi firmami o dobrej zdolności kredytowej. Wszyscy klienci, 
którzy pragną korzystać z kredytów kupieckich, poddawani są procedurom weryfikacyjnym (w tym w ramach 
umowy z towarzystwem ubezpieczeń), a stan naleŜności podlega ciągłemu monitoringowi. Dzięki bieŜącemu 
monitorowaniu stanów naleŜności, naraŜenie Spółki na ryzyko nieściągalnych naleŜności jest nieznaczne. 

W odniesieniu do innych aktywów finansowych Spółki, takich jak środki pienięŜne i ich ekwiwalenty sprzedaŜy 
oraz niektóre instrumenty pochodne, ryzyko kredytowe Spółki powstaje w wyniku niemoŜności dokonania 
zapłaty przez drugą stronę umowy, a maksymalna ekspozycja na to ryzyko równa jest wartości bilansowej tych 
instrumentów. 

W Spółce nie występują istotne koncentracje ryzyka kredytowego. 

Ryzyko płynności 

 

Spółka monitoruje ryzyko braku funduszy przy pomocy narzędzia okresowego planowania płynności. Narzędzie 
to uwzględnia terminy wymagalności/zapadalności zarówno inwestycji jak i aktywów finansowych (np. konta 
naleŜności, pozostałych aktywów finansowych) oraz prognozowane przepływy pienięŜne z działalności 
operacyjnej. 

Celem Spółki jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania, poprzez 
korzystanie z rozmaitych źródeł finansowania, takich jak kredyty w rachunku bieŜącym, kredyty bankowe, 
umowy leasingu finansowego. 

Spółka zarządza ryzykiem płynności utrzymując odpowiednią wysokość kapitałów zapasowego i rezerwowego, 
monitorując stale prognozowane i rzeczywiste przepływy pienięŜne oraz dopasowując profile zapadalności 
aktywów i zobowiązań finansowych. 

Spółka inwestuje środki pienięŜne w bezpieczne, krótkoterminowe instrumenty finansowe (depozyty bankowe), 
które mogą być wykorzystane do obsługi zobowiązań. 
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33. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty 

W okresie 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2009 roku Spółka Atrem S.A., nie wypłacała dywidendy z zysku 
za rok obrotowy 2008.   

W prospekcie emisyjnym Zarząd spółki j rekomendował, iŜ za lata obrotowe 2008 i 2009 nie będzie wypłacał 
dywidendy ze względu na potrzeby kapitałowe, będące pochodną dynamicznego wzrostu skali działalności. 

 Wypłata dywidendy w ocenie Zarządu moŜe nastąpić nie wcześniej niŜ z zysku za rok obrotowy 2010, tj. w roku 
2011.  

 

34. Połączenie jednostek gospodarczych 

 

W okresie 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2009 roku nie miało miejsca połączenie z innymi podmiotami. 

 

35. Działalność zaniechana 

 

W okresie 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2009 roku spółka nie zaniechała wykonywania Ŝadnego rodzaju 

działalności. 

 

36. Sezonowość działalności 

 

Przychody ze sprzedaŜy Spółki podlegają fluktuacjom wynikającym z harmonogramów realizacji kontraktów 
długoterminowych. 

 

37. Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności 

 

Sprawozdanie dotycząca segmentów operacyjnych została przedstawiona w śródrocznym skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym za okres 6 miesiecy zakończonym 30 czerwca 2009 roku. 

 

38. Emisja, wykup i spłaty dłuŜnych papierów wartościowych 

 
W okresie 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2009 roku nie miały miejsca: emisja, wykup i spłata dłuŜnych 

papierów wartościowych 

 

39. Zobowiązania warunkowe 

 
 31 grudnia 2008 30 czerwca 2009 
   
NaleŜności warunkowe (z tytułu) 685 519 
- gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych 675 503 
- poręczeń wekslowych, poręczeń według prawa cywilnego – – 
- weksle otrzymane pod zabezpieczenie 10 10 
- sprawy sądowe – 6 
Zobowiązania warunkowe (z tytułu) 33 600 29 465 
- zawartych umów cesji wierzytelności 9 108 1 699 
- gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych 10 724 13 651 
- poręczeń wekslowych, poręczeń według prawa cywilnego 3 575 5 299 
- weksle wystawionych pod zabezpieczenie 10 193 8 816 
- sprawy sądowe – – 
Inne (z tytułu) – – 
- prawo wieczystego uŜytkowania gruntów – – 
Pozycje pozabilansowe razem 34 285 29 984 
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40. Sprawy sądowe 

 

Na dzień bilansowy w odniesieniu do Spółki nie toczą się i w okresie ostatnich 6 miesięcy nie toczyły się Ŝadne 
postępowania (przed organami rządowymi, postępowania przed sądami powszechnymi lub arbitraŜowymi), 
które mogłyby mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową i majątkową Spółki. 

 

41. Rozliczenia podatkowe 

 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2009 roku w Spółce nie były przeprowadzone Ŝadne kontrole 
podatkowe.  

Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności podlegające regulacjom (na przykład sprawy celne czy 
dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów administracyjnych, które uprawnione są do nakładania 
wysokich kar i sankcji. Brak odniesienia do utrwalonych regulacji prawnych w Polsce powoduje występowanie w 
obowiązujących przepisach niejasności i niespójności. Często występujące róŜnice w opiniach, co do interpretacji 
prawnej przepisów podatkowych zarówno wewnątrz organów państwowych, jak i pomiędzy organami 
państwowymi i przedsiębiorstwami, powodują powstawanie obszarów niepewności i konfliktów. Zjawiska te 
powodują, Ŝe ryzyko podatkowe w Polsce jest znacząco wyŜsze niŜ istniejące zwykle w krajach o bardziej 
rozwiniętym systemie podatkowym. 

Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli przez okres pięciu lat, począwszy od końca roku, w 
którym nastąpiła zapłata podatku. W wyniku przeprowadzanych kontroli dotychczasowe rozliczenia podatkowe 
Spółki mogą zostać powiększone o dodatkowe zobowiązania podatkowe.  

W dniu 30 grudnia 2008 roku spółka Atrem S.A. wystąpiła do Izby Skarbowej w Poznaniu w trybie art. 14b 
ustawy Ordynacja podatkowa z prośbą o interpretację, czy wydatki (w kwocie 1 806 tys. zł) związane z publiczną 
emisją akcji stanowią w świetle art. 15 i 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych koszty 
uzyskania przychodów.  

Izba Skarbowa w Poznaniu w interpretacji wydanej w dniu 19 marca 2009 roku zajęła stanowisko, iŜ wydatki 
związane z publiczną emisją akcji nie kwalifikują się do wydatków stanowiących koszty uzyskania przychodów. 
Spółka Atrem S.A. skorzystała z przysługującego jej prawa do wniesienia skargi na interpretację przepisów 
prawa podatkowego przez Izbę Skarbową w Poznaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. 
Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu nie wydał orzeczenia 
w sprawie. 

 

42. Transakcje z podmiotami powiązanymi 

 

Następująca tabela przedstawia łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi za okres 6 
miesięcy zakończony 30 czerwca 2009 roku:  

 

 

SprzedaŜ na rzecz 
podmiotów 

powiązanych 

Zakupy od 
podmiotów 

powiązanych 

NaleŜności od 
podmiotów 

powiązanych 

Zobowiązania 
wobec podmiotów 

powiązanych 
Podmioty powiązane:     
     
Contrast sp.z o.o. 89 2 470 3 1 787 
     
Dom-Mar sp. z o.o. 56 1 242 6 4 
     
Elektro-System sp. z o.o. 52 27 5 – 
     
Ogółem 196 3 739 14 1 791 
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Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi 

 

Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi odbyły się na warunkach równorzędnych z tymi, które 
obowiązują w transakcjach zawartych z podmiotami niepowiązanymi (warunki rynkowe). 

Kwoty nieuregulowanych płatności nie są zabezpieczone i zostaną rozliczone w środkach pienięŜnych.  

W okresie sprawozdawczym nie ujęto kosztów z tytułu naleŜności wątpliwych i zagroŜonych wynikających z 
transakcji ze stronami powiązanymi. 

 

PoŜyczki udzielone członkom Zarządu 

  

Nie wystąpiły. 

 

Transakcje z udziałem innych członków Zarządu 

 

Nie wystąpiły. 

 

43. Wynagrodzenie głównej kadry kierowniczej Spółki (Zarząd, prokurenci) 

 
 Okres 6 miesięcy 

zakończony 30 
czerwca 2008 

Okres 6 miesięcy 
zakończony 30 

czerwca 2009 
   
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i narzuty) 781 698 
Świadczenia po okresie zatrudnienia – – 
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy – – 
Pozostałe świadczenia pracownicze 18 15 
Płatności w formie akcji własnych 65 140 
   
Łączna kwota wynagrodzenia wypłaconego głównej kadrze 
kierowniczej 

864 853 

 

Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki przedstawiało się 
następująco: 

 

 Okres 6 miesięcy 
zakończony 30 

czerwca 2008 
roku 

Okres 6 miesięcy 
zakończony 30 

czerwca 2009 
roku 

   
Zarząd 712 638 
Rada Nadzorcza 56 64 
   
Razem 768 702 
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44. Struktura zatrudnienia 

 
Zatrudnienie w Spółce kształtowało się następująco: 

 30 
czerwca 

2008 

31 
grudnia 

2008 

30 
czerwca 

2009 
    
Zarząd Spółki 3 3 3 
Pion Eksploatacji 40 36 38 
Pion Techniczny 50 57 59 
Pion Inwestycji Infrastrukturalnych 32 43 33 
Pion Informatyki 32 42 42 
Pion Systemów Teletechnicznych  10 17 
Pion Ekonomiczno-Administracyjny 21 25 28 
Pion Administracyjno-Handlowy 13 9 10 
    
Razem 191 225 230 

45. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym 

a) zawarcie przez Atrem S.A. w dniu 24 lipca 2009 umów ramowych o przyznanie limitów na gwarancje z BRE 
BANK S.A. z siedzibą w Warszawie. 
Wartość limitu na gwarancje przyznana spóce Atrem S.A. wynosi 10 mln złotych. 
Na podstawie umowy ramowej BRE BANK S.A. wyraził gotowość na udostępnienie spółce Atrem S.A. w 
ramach limitu następujących gwarancji: przetargowych, zwrotu zaliczki, dobrego wykonania kontraktu, zwrotu 
kaucji, wykonania kontraktowych zobowiązań gwarancyjnych, terminowej płatności za towary lub usługi. 
Okres wykorzystania Limitu, w którym Spółka uprawniona jest do składania zleceń udzielenia gwarancji, 
rozpoczyna się od dnia podpisania umowy i upływa z dniem 15 lipca 2010 roku. 
Okresy waŜności Gwarancji udzielonych przez BRE BANK S.A. nie mogą być dłuŜsze niŜ 60 miesięcy, licząc 
od dat ich wystawienia i nie mogą przekroczyć terminu waŜności Limitu Linii, tj. 15 lipca 2015 r. 
Zabezpieczenie wierzytelności Banku stanowią weksel in blanco wystawiony przez Atrem S.A. wraz z deklaracją 
wekslową oraz cesje wierzytelności z umów. 
 

b) podpisanie w dniu 29 lipca 2009 roku przez Atrem S.A. (wraz z innymi spółkami naleŜącymi do Grupy 
Kapitałowej Atrem (tj.: Contrast sp. z o.o., Dom-Mar Sp. z o. o.)  aneksu nr 7 do umowy kredytu w rachunku 
bieŜącym Umbrella Facility z dnia 04 września 2007 roku o numerze 06/131/07/Z/VU. z BRE BANK SA z 
siedzibą w Warszawie. 

Wraz z zawarciem aneksu strony umowy kredytowej sporządziły tekst jednolity umowy zawierający wszystkie 
zmiany umowy od początku jej obowiązywania.  

Umowa została zawarta na okres od dnia 3 września 2007 roku do dnia 31 lipca 2010 roku.  

Kredyt został udzielony w okresie od dnia 29 maja 2008 roku do dnia 30 lipca 2010 roku, w łącznej wysokości 
nieprzekraczającej 10 000 000, 00 zł. 

Zabezpieczenie kredytu stanowią: 

1) weksel in blanco wystawiony przez Atrem S.A., poręczony przez Contrast sp. z o.o. oraz Dom-Mar sp. z o.o. 
wraz z deklaracją wekslową z dnia 29 lipca 2009 roku, 
2) cesja na rzecz Banku wierzytelności naleŜnych od OGP Gaz System SA z tytułu umowy nr 104/ORZ/07 z 
dnia 26 listopada 2007 r. w kwocie pozostałej do rozliczenia 671 826,83 zł, 
3) cesja na rzecz Banku wierzytelności naleŜnych od OGP Gaz System SA z tytułu umowy nr 103/ORZ/07 z 
dnia 26 listopada 2007 r. w kwocie pozostałej do rozliczenia 1 959 597,87 zł, 
4) cesja na rzecz Banku wierzytelności naleŜnych od WSG sp. z o.o. z umowy GPZ.03-722-6/08(C) w kwocie 
pozostałej do rozliczenia 1 059 945,00 zł, 
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5) cesja na rzecz Banku wierzytelności naleŜnych od Hydrobudowa Polska SA z umowy nr 508024/31/2009 o 
łącznej wartości netto 19 000 000,00 zł w kwocie pozostałej do rozliczenia 19 000 000,00 zł, 
6) cesja na rzecz Banku wierzytelności naleŜnych od WSG sp. z o.o. z umowy GPZ.03-722-6/08(A) w kwocie 
pozostałej do rozliczenia 1 555 793,00 zł, 
7) cesja na rzecz Banku wierzytelności naleŜnych od WSG sp. z o.o. z umowy GPZ.03-722-6/08(B) w kwocie 
pozostałej do rozliczenia 1 181 667,00 zł. 
 

46. Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych 

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2009 
roku, tj. do dnia 27 sierpnia 2009 roku nie wystąpiły zdarzenia dotyczace lat ubiegłych, które nie zostały a 
powinny być ujęte w niniejszym sprawozdaniu finansowym. 
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47. Wybrane jednostkowe dane finansowe Atrem S.A. 
 
 w tys. zł w tys. zł w tys. EUR w tys. EUR 
 
 

 Za okres od 

01.01.2009 do 

30.06.2009 

Za okres od 

01.01.2008 do 

30.06.2008 

 Za okres od 

01.01.2009 do 

30.06.2009 

Za okres od 

01.01.2008 do 

30.06.2008 
     

I. Przychody ze 
sprzedaŜy 37 321 28 642 8 260 8 236 

II. Zysk z działalności 
kontynuowanej 4 325 3 909 957 1 124 

III. Zysk brutto 4 338 3 636 960 1 046 
IV. Zysk netto 3 387 2 911 750 837 
V. Środki pienięŜne netto 

z działalności 
operacyjnej 

3 457 (496) 765 (143) 

VI. Środki pienięŜne netto 
z działalności 
inwestycyjnej 

(6 569) (5 092) (1 454) (1 464) 

VII. Środki pienięŜne netto 
z działalności 
finansowej 

3 214 (231) 711 (66) 

VIII. Zwiększenie 
(zmniejszenie) netto 
stanu środków 
pienięŜnych i ich 
ekwiwalentów 

102 (5 819) 23 (1 673) 

IX. Aktywa razem 69 141 34 735 15 469 10 356 
X. Zobowiązania 

długoterminowe 7 499 1 624 1 678 484 

XI. Zobowiązania 
krótkoterminowe  19 041 17 888 4 260 5 333 

XII. Kapitał własny 
ogółem  42 601 15 222 9 531 4 538 

XIII. Kapitał podstawowy 4 510 3 013 1 009 898 
XIV. Liczba akcji 
             (w tys. szt.) 

9 020 6 026 9 020 6 026 

XV. Rozwadniające 
potencjalne akcje 
zwykłe(w tys. szt.) 

210 210 210 210 

XVI. Zysk na jedną akcję 
zwykłą ( w zł/EUR 
) 

0,38 0,48 0,08 0,14 

XVII. Rozwodniony zysk na 
jedną akcję zwykłą 
(w zł/EUR) 

0,37 0,47 0,08 0,13 

XVIII. Wartość księgowa na 
jedną akcję (w 
zł/EUR)  

4,72 2,53 1,06 0,75 

XIX. Rozwodniona wartość 
księgowa na jedną 
akcję (w zł/EUR) 

4,62 2,44 1,03 0,73 

 
Wybrane dane finansowe dotyczące bilansu i skonsolidowanego bilansu prezentowane są na dzień 30 czerwca 2009 roku i 30 czerwca 2008 
roku. 

– poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały przeliczone po kursie 4, 4696 (dla danych na dzień 30 czerwca 2009 
roku roku) oraz 3, 3542 (dla danych na dzień 30 czerwca 2008 roku), które zostały ogłoszone przez Narodowy Bank Polski na 
dany dzień bilansowy, 

– poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pienięŜnych zostały przeliczone po kursie 4, 5184 (dla 
danych za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009) oraz 3, 4776 (dla danych za okres od 01.01.2008 do 30.06.2008), które są średnią 
arytmetyczną kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski w ostatni dzień kaŜdego miesiąca objętego prezentowanymi 
danymi. 
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Przeźmierowo, dnia 27 sierpnia 2009 roku 
 
 
 
 
Konrad Śniatała 
 

Prezes Zarządu ………………………. 

 
Marek Korytowski 
 

Wiceprezes Zarządu ………………………. 

 
Łukasz Kalupa 
 

Członek Zarządu ………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych 
 
 
Hanna Minajew 
 

Główna Księgowa ……………………...... 

 

 
 


