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WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ATREM  
 w tys. zł w tys. zł w tys. EUR w tys. EUR 
 3 kwartały narastająco  

okres od 01.01.2009 
do 30.09.2009 

3 kwartały narastająco 
okres od 01.01.2008 do 

30.09.2008 

3 kwartały narastająco 
okres od 01.01.2009 

do 30.09.2009 

3 kwartały narastająco 
okres od 01.01.2008 

do 30.09.2008 
     

I. Przychody ze sprzedaŜy 97 352 75 922 22 129 22 169 
II. Zysk z działalności 

kontynuowanej 
11 101 10 719 2 523 3 130 

III. Zysk brutto 11 099 10 268 2 523 2 998 
IV. Zysk netto 7 827 8 472 1 779 2 474 
V. Zysk netto przypisany 

akcjonariuszom jednostki 
dominującej 

7 564 7 864 1 719 2 296 

VI. Środki pienięŜne netto z 
działalności operacyjnej 

(5 085) 1 020 (1 156) 298 

VII. Środki pienięŜne netto z 
działalności inwestycyjnej 

(10 714) (8 202) (2 435) (2 395) 

VIII. Środki pienięŜne netto z 
działalności finansowej 

6 249 (897) 1 420 (262) 

IX. Zwiększenie/zmniejszenie 
netto stanu środków 
pienięŜnych i ich 
ekwiwalentów 

(9 550) (8 079) (2 171) (2 359) 

     
 30.09.2009 31.12.2008 30.09.2009 31.12.2008 
     

X. Aktywa razem   115 299 94 412 27 305 22 628 
XI. Zobowiązania 

długoterminowe 
14 401 3 872 3 410 928 

XII. Zobowiązania 
krótkoterminowe 

49 273 47 253 11 669 11 325 

XIII. Kapitał własny ogółem  51 626 43 287 12 226 10 375 
XIV.  Kapitał własny przypisany 

akcjonariuszom jednostki 
dominującej  

49 993 42 042 11 839 10 076 

XV. Kapitał podstawowy 4 545 4 510 1 076 1 081 
XVI. Liczba akcji (w szt.) 9 020 534 6 025 600 9 020 534 6 025 600 
XVII. Rozwadniające potencjalne 

akcje zwykłe (szt.) 
134 239 210 000 134 239 210 000 

XVIII. Zysk przypisany 
akcjonariuszom jednostki 
dominującej na jedną akcję 
zwykłą (w zł/EUR) 

0,84 1,31 0,19 0,38 

XIX. Rozwodniony zysk 
przypisany akcjonariuszom 
jednostki dominującej na 
jedną akcję zwykłą (w 
zł/EUR) 

0,83 1,26 0,19 0,37 

XX. Wartość księgowa na jedną 
akcję przypisana 
akcjonariuszom jednostki 
dominującej (w zł/EUR)  

5,54 6,98 1,31 1,67 

XXI. Rozwodniona wartość 
księgowa na jedną akcję 
przypisana akcjonariuszom 
jednostki dominującej (w 
zł/EUR)  

5,46 6,74 1,29 1,62 

Wybrane dane finansowe dotyczące bilansu i skonsolidowanego bilansu prezentowane są na dzień 30 września 2009 roku i 31 grudnia 2008 roku. 
– poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały przeliczone po kursie 4,2226 (dla danych na dzień 30.09.2009 roku) oraz 

4,1724 (dla danych 31 grudnia 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 4,3993 (dla 

danych za okres od 01.01.2009 do 30.09.2009) oraz 3,4247 (dla danych za okres od 01.01.2008 do 30.09.2008), które są średnią 
arytmetyczną kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski w ostatni dzień kaŜdego miesiąca objętego prezentowanymi danymi. 
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SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK 
ZYSKÓW I STRAT 
 

Noty 

Za okres 3 
miesięcy 

zakończony 30 
września 2009 

roku 
(niebadane) 

Za okres 9 
miesięcy 

zakończony 30 
września 2009 

roku 
(niebadane) 

Za okres 3 
miesięcy 

zakończony 30 
września 2008 

roku 
(niebadane) 

Za okres 9 
miesięcy 

zakończony 30 
września 2008 

roku 
(niebadane) 

Działalność kontynuowana      
Przychody ze sprzedaŜy  34 553 97 352 28 173 75 922 
Przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów  777 1 300 107 1 251 
Przychody ze sprzedaŜy usług  33 776 96 052 28 066 74 671 
Koszt własny sprzedaŜy 1 (26 890) (74 669) (19 848) (55 844) 
Zysk brutto ze sprzedaŜy  7 663 22 684 8 325 20 078 
Pozostałe przychody operacyjne 2 172 376 134 545 
Koszty sprzedaŜy  – – – – 
Koszty ogólnego zarządu  (3 668) (11 657) (3 618) (9 695) 
Pozostałe koszty operacyjne 3 (85) (301) (157) (208) 
Zysk z działalności kontynuowanej  4 082 11 101 4 683 10 719 
Przychody finansowe 4 346 823 149 450 
Koszty finansowe  5 (271) (824) (209) (901) 
Udział w zysku jednostki stowarzyszonej  – – – – 
Zysk (strata) brutto  4 157 11 099 4 623 10 268 
Podatek dochodowy  (1 261) (3 272) (725) (1 796) 
Zysk netto z działalności kontynuowanej  2 896 7 827           3 898 8 472 
Działalność zaniechana  – – – – 
Zysk netto za okres sprawozdawczy  2 896 7 827 3 898 8 472 
      
Przypisany:      
Akcjonariuszom jednostki dominującej  2 911 7 564 3 760 7 864 
Akcjonariuszom niesprawującym kontroli  (15) 263 138 608 
      
Zysk na jedną akcję (w złotych)      

      
– średniowaŜona liczba akcji (szt.)  9 020 534 9 020 534 6 025 600 6 025 600 
      
– podstawowy z zysku netto przypisanego 

akcjonariuszom jednostki dominującej za 
okres sprawozdawczy   

0,32 0,84 0,62 1,31 

      
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych)      

      
– średniowaŜona liczba akcji (szt.)  9 020 534 9 020 534 6 025 600 6 025 600 
– rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (szt.)  134 239 134 239 210 000 210 000 
      
– rozwodniony z zysku netto przypisanego 

akcjonariuszom jednostki dominującej za 
okres sprawozdawczy  

0,32 0,83 0,60 1,26 
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE 
Z PEŁNEGO DOCHODU 

 

Za okres 3 
miesięcy 

zakończony 30 
września 2009 

roku 
(niebadane) 

Za okres 9 
miesięcy 

zakończony 30 
września 2009 

roku 
(niebadane) 

Za okres 3 
miesięcy 

zakończony 30 
września 2008 

roku 
(niebadane) 

Za okres 9 
miesięcy 

zakończony 30 
września 2008 

roku 
(niebadane) 

     
Zysk netto za okres sprawozdawczy 2 896 7 827 3 898 8 472 
     
Pozostałe dochody ogółem – – – – 
     
RóŜnice kursowe z przeliczenia działalności zagranicznej – – – – 
Aktywa finansowe przeznaczone do sprzedaŜy – – – – 
Zabezpieczenia przepływów pienięŜnych 424 (174) – – 
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 

(80) 33 – – 

     
Pozostałe dochody ogółem po opodatkowaniu  344 (141) – – 
     
Razem pozostałe dochody za okres sprawozdawczy 3 240 7 686 3 898 8 472 
     
Pozostałe dochody razem przypisane:     
     
Akcjonariuszom jednostki dominującej 3 255 7 423 3 760 7 864 
Akcjonariuszom niesprawującym kontroli (15) 263 138 608 
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE 
Z SYTUACJI FINANSOWEJ (BILANS) 

 Nota 

30 
września 

2009 
(niebadane) 

31  
grudnia 

2008 
(badane) 

30  
września 

2008 
(niebadane) 

31  
grudnia 

2007 
(badane) 

     
AKTYWA      
Aktywa trwałe (długoterminowe)  34 216 21 695 17 464 9 308 
Rzeczowe aktywa trwałe 6 26 755 15 370 13 477 7 985 
Wartość firmy z konsolidacji 7 2 555 2 555 1 093 – 
Wartości niematerialne 7 678 477 466 398 
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe  107 83 74 71 
NaleŜności długoterminowe  389 700 510 182 
Aktywa z tytułu podatku odroczonego  3 732 2 510 1 845 673 
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)  81 083 72 717 39 202 25 489 
Zapasy 8 4 385 3 692 4 461 3 219 
NaleŜności handlowe oraz pozostałe naleŜności 9 57 774 39 429 30 502 19 098 
NaleŜności z tytułu podatku dochodowego  651 – 29 – 
Rozliczenia międzyokresowe  1 005 806 964 281 
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty  17 267 28 791 3 159 2 613 
Aktywa finansowe   – – 87 279 
Aktywa trwałe zaklasyfikowane, jako przeznaczone 
do sprzedaŜy 

 – – – – 

SUMA AKTYWÓW  115 299 94 412 56 666 34 797 
      
PASYWA      
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom 
jednostki dominującej) 

 49 993 42 042 20 817 12 727 

Kapitał podstawowy  4 545 4 510 3 013 3 013 
NadwyŜka ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości 
nominalnej 

 19 457 19 457 – – 

Kapitał zapasowy  9 849 5 191 5 199 2 850 
Kapitał rezerwowy  8 578 4 741 4 741 4 516 
Zyski zatrzymane/Niepokryte straty  – – – (1 389) 
Wynik finansowy za okres sprawozdawczy  7 564 8 144 7 864 3 738 
Kapitał akcjonariuszy niesprawujących kontroli  1 632 1 244 1 294 685 
Kapitał własny ogółem  51 626 43 287 22 111 13 412 
Zobowiązania długoterminowe  14 401 3 872 2 758 1 064 
Kredyty bankowe i poŜyczki  7 807 1 084 319 281 
Zobowiązania z tytułu leasingu  1 062 587 809 530 
Rezerwy 10 149 138 158 107 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

 5 383 2 063 1 473 145 

Zobowiązania krótkoterminowe 11 49 273 47 253 31 798 20 322 
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe 
zobowiązania 

 37 911 32 358 20 775 17 600 

Kredyty bankowe i poŜyczki  9 996 11 559 9 260 798 
Pochodne instrumenty finansowe (kontrakty 
forward) 

 389 919 – – 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego  419 752 871 662 
Rozliczenia międzyokresowe  – – – 9 
Rezerwy 10 558 1 665 892 1 253 
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami 
trwałymi sklasyfikowanymi, jako przeznaczone do 
sprzedaŜy 

 
– – – – 

Zobowiązania razem  63 674 51 125 34 556 21 386 
SUMA PASYWÓW  115 299 94 412 56 666 34 797 
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE 
Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH  
 Okres 9 

miesięcy 
zakończony 30 
września 2009 

roku 

Okres 9 
miesięcy 

zakończony 30 
września 2008 

roku 
Działalność operacyjna   
Zysk netto 7 827 8 472 
Uzgodnienie zysku netto z przepływami środków pienięŜnych netto   
Amortyzacja 1 643 1 926 
Udział z zysku jednostki stowarzyszonej – – 
Płatności w formie akcji 402 226 
Zysk/strata ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych i wartosci niematerialnych (62) 3 
Przychody i koszty odsetkowe netto (216) 344 
Zyski/straty z tytułu róŜnic kursowych netto 949 (358) 
Pozostałe korekty 7 187 
Zmiany kapitału obrotowego (podstawowa działalność operacyjna)   
Zmiana stanu naleŜności handlowych  1 350 (1 893) 
Zmiana stanu zapasów (694) (491) 
Zmiana stanu zobowiązań handlowych (1 901) 206 
Zmiany kapitału obrotowego (pozostała działalność operacyjna)   
Zmiana stanu naleŜności z tytułu kontraktów długoterminowych (18 809) (8 239) 
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu kontraktów długoterminowych 1 594 1 472 
Zmiana stanu naleŜności pozostałych (1 227) (91) 
Zmiana stanu zobowiązań pozostałych 5 467 2 196 
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1 445) (1 786) 
Zmiana stanu rezerw 2 225 799 
Podatek dochodowy zapłacony (2 195) (1 953) 
Środki pienięŜne netto z działalności operacyjnej  (5 085) 1 020 
Działalność inwestycyjna   
SprzedaŜ rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 121 22 
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (10 459) (4 671) 
Nabycie jednostki zaleŜnej, po potrąceniu przejętych środków pienięŜnych  – (3 932) 
Wpływy z tytułu realizacji transakcji forward – 358 
Wypływy z tytułu realizacji transakcji forward (949) – 
Nabycie/sprzedaŜ udziałów – 3 
Dywidendy otrzymane – – 
Odsetki otrzymane 573 18 
Środki pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej (10 714) (8 202) 
Działalność finansowa   
Wpływy z tytułu emisji akcji 35 – 
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (687) (410) 
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów 8 246 – 
Spłata kredytów (1 113) (125) 
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej – – 
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom niesprawującym kontroli – – 
Odsetki zapłacone (357) (362) 
Pozostałe 125 – 
Środki pienięŜne netto z działalności finansowej 6 249 (897) 
Zmiana netto stanu środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów (9 550) (8 079) 
RóŜnice kursowe netto – – 
Środki pienięŜne, ekwiwalenty środków pienięŜnych oraz kredyty w 
rachunku bieŜącym na początek okresu 18 383 1 982 

Środki pienięŜne, ekwiwalenty środków pienięŜnych oraz kredyty w 
rachunku bieŜącym na koniec okresu  8 833 (6 097) 

Kredyty w rachunku bieŜącym na koniec okresu 8 434 9 256 
Środki pienięŜne i ekwiwalenty środków pienięŜnych na koniec okresu 17 267 3 159 
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁE WŁASNYM 
Przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej   

Kapitał 

podstawowy 

NadwyŜka ze 

sprzedaŜy akcji 

powyŜej ich 

wartości 

nominalnej 

Kapitał 

zapasowy 

- płatności w 

formie akcji 

Kapitał 

zapasowy 

zabezpieczenie 

przepływów 

pienięŜnych 

Kapitał 

zapasowy 

zyski 

zatrzymane 

Kapitał 

rezerwowy 

Zyski 

zatrzymane 

Niepokryte 

straty 

Zysk za okres 

sprawozdawczy 

Razem Kapitał 

akcjonariuszy 

niesprawujących 

kontroli 

Kapitał własny 

ogółem 

Na dzień 1 stycznia 2008 roku  3 013 – – – 2 850 4 516 (1 390) 3 738 12 727 685 13 412 
Korekta błędu  – – – – – – – – – – 
Na dzień 1 stycznia 2008 roku 
po korekcie 3 013 – – – 2 850 4 516 (1 390) 3 738 12 727 685 13 412 

Całkowite dochody za okres 
rozpoznane bezpośrednio w 
kapitale własnym 

– – – – – – – – – – – 

Zysk za okres – – – – – – – 7 864 7 864 608 8 472 
Emisja akcji – – – – – – – – – – – 
Wypłata dywidendy – – – – – – – – – – – 
Płatności w formie akcji – – 226 – – – – – 226 – 226 
Podział wyniku – –  – 2 123 225 1 390 (3 738) – – – 
Na 30 września 2008 roku  3 013 – 226 – 4 973 4 741 – 7 864 20 817 1 294 22 111 
            
Na dzień 1 stycznia 2009 roku  4 510 19 457 308 (90) 4 973 4 741 – 8 144 42 042 1 244 43 287 
Korekta błędu – – – – – – – – – – – 
Na dzień 1 stycznia 2009 roku 
po korekcie 4 510 19 457 308 (90) 4 973 4 741 – 8 144 42 042 1 244 43 287 

Całkowite dochody za okres 
rozpoznane bezpośrednio w 
kapitale własnym 

– – – (51) – – – – (51) – (51) 

Zysk za okres – – – – – – – 7 565 7  565 263 7 827 
Inne – – – – – – – – – 126 126 
Emisja akcji 35 – – – – – – – 35 – 35 
Wypłata dywidendy – – – – – – – – – – – 
Płatności w formie akcji – – 402 –  – – – 402 – 402 
Podział wyniku finansowego  – – – – 4 307 3 837 – (8 144) – – – 
Na 30 września 2009 roku   4 545 19 457 710 (141) 9 280 8 578 – 7 565 49 993 1 632 51 626 
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SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAKN W KAPITALE WŁASNYM 
 

Przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej    

Kapitał 

podstawowy 

NadwyŜka ze 

sprzedaŜy 

akcji powyŜej 

ich wartości 

nominalnej 

Kapitał 

zapasowy 

 płatności w 

formie akcji 

Kapitał 

zapasowy 

zabezp. 

przepływów 

pienięŜnych 

Kapitał 

zapasowy 

zyski  

zatrzymane 

Kapitał 

rezerwowy 

zyski zatrzymane 

Niepokryte 

straty 

Zysk za okres 

sprawozdawczy 

Razem Kapitał 

akcjonariuszy 

niesprawujących 

kontroli 

Kapitał 

własny 

ogółem 

Na dzień 1 stycznia 2008 roku  3 013 – – – 2 850 4 516 (1 390) 3 738 12 726 685 13 412 
Korekta błędu – – – – – – – – – – – 
Na dzień 1 stycznia 2008 roku 

po korekcie 3 013 – – – 2 850 4 516 (1 390) 3 738 12 726 685 13 412 

Całkowite dochody za okres 
rozpoznane bezpośrednio w 
kapitale własnym 

– – – (90) – – – – (90) – (90) 

Zysk za okres – – – – – – – 8 144 8 144 559 8 703 
Emisja akcji 1 497 21 262 – – – – – – 22 760 – 22 760 
Koszty emisji akcji – (1 806) – – – – – – (1 806) – (1 806) 
Wypłata dywidendy – – – – – – – – – – – 
Płatności w formie akcji – – 308 – – – – – 308 – 308 
Podział wyniku – – – – 2 123 225 1 390 (3 738) – – – 
Na 31 grudnia 2008 roku  4 510 19 457 308 (90) 4 973 4 741 – 8 144 42 042  1 244  43 287 
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SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ATREM  
 
W poniŜszych tabelach zostały przedstawione przychody i zyski poszczególnych segmentów operacyjnych Grupy za okres 9 miesiecy zakończony 30 września odpowiednio 2009 i 

2008 roku. 

Okres 9 miesięcy zakończony 30 września 
2009 roku 

    

 Automatyka Elektroenergetyka Klimatyzacja Razem 
Przychody     
SprzedaŜ na rzecz klientów zewnętrznych 58 876 39 559 5 127 103 562 
SprzedaŜ między segmentami (57) (4 403) (1 751) (6 210) 
Przychody ogółem 58 819 35 156 3 377 97 352 
     
Wynik segmentu 7 638 2 738 738 11 114 
Przychody finansowe    823 
Koszty finansowe    (824) 
Strata na instrumentach finansowych dostępnych 
do sprzedaŜy 

   – 

Odpis aktywów    – 
Eliminacja zysku/straty między segmentami    (14) 
Zysk brutto z działalności kontynuowanej    11 099 
 
Okres 9 miesięcy zakończony 30 września 
2008 roku 

    

 Automatyka Elektroenergetyka Klimatyzacja Razem 
Przychody     
SprzedaŜ na rzecz klientów zewnętrznych 48 107 36 771 – 84 878 
SprzedaŜ między segmentami (1 247) (7 709) – (8 956) 
Przychody ogółem 46 860 29 062 – 75 922 
     
Wynik segmentu 7 452 3 415 – 10 867 
Przychody finansowe    450 
Koszty finansowe    (901) 
Strata na instrumentach finansowych dostępnych 
do sprzedaŜy 

   – 

Odpis aktywów    – 
Eliminacja zysku między segmentami    (148) 
Zysk brutto z działalności kontynuowanej    10 268 
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SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ATREM C.D. 
 
AKTYWA OPERACYJNE SEGMENTÓW 
PoniŜsza tabela przedstawia aktywa segmentów na 30 września 2009 roku w porównaniu z ostatnim dniem poprzedniego okresu sprawozdawczego (30 września 2008 
roku). 
 30 września 2009 30 września 2008 
   
Automatyka 72 375 33 422 
Elektroenergetyka 34 465 20 306 
Klimatyzacja 2 172 – 
   
Aktywa segmentów razem 109 012 53 728 
   
Wartość firmy 2 555 1 093 
Podatek odroczony 3 732 1 845 
Działalność zaniechana – – 
   
Aktywa skonsolidowane razem 115 299 56 666 
 
ZOBOWIĄZANIA OPERACYJNE SEGMENTÓW 
 
PoniŜsza tabela przedstawia zobowiązania operacyjne segmentów na 30 września 2009 roku w porównaniu z ostatnim dniem poprzedniego okresu sprawozdawczego 
(30 września 2008 roku). 
 30 września 2009 30 września 2008 
   
Automatyka 15 903 8 484 
Elektroenergetyka 18 471 10 139 
Klimatyzacja 870 – 
   
Zobowiązania segmentów razem 35 243 18 623 
   
Podatek odroczony  5 383 1 473 
Podatki bieŜące 2 914 3 572 
Leasing finansowy 1 942 1 309 
Kredyty i poŜyczki 17 802 9 579 
Instrumenty pochodne 389 – 
   
Zobowiązania operacyjne skonsolidowane razem 63 674 34 556 
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W poniŜszej tabeli zostały przedstawione nakłady inwestycyjne i amortyzacja poszczególnych segmentów Grupy za okres 9 miesięcy zakończony 30 września odpowiednio 2009 i 
2008 roku. 
 
 2009 2008  
   
 Automatyka Elektroenergetyka Klimatyzacja Automatyka Elektroenergetyka Klimatyzacja 
       
Nakłady inwestycyjne 10 650 2 812 155 3 936 2 061 – 
       
Amortyzacja 826 774 43 1 204 722 – 
 
 
Informacje o wiodących klientach 
 

Przychody od Grupy Kapitałowej PBG z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania w kwocie 18 607 tys. zł zostały uzyskane na sprzedaŜy przez segmenty automatyki, elektroenergetyki 
oraz klimatyzacji za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2009 roku. 
 

Przychody od spółki Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. w siedzibą Warszawie w kwocie 15 489 tys. zł zostały uzyskane na sprzedaŜy przez segmenty automatyki 
oraz elektroenergetyki za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2009 roku. 
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POZYCJE POZABILANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA ATREM  
 

 

30 września 
2009 

(niebadane) 

31 grudnia 
2008 

(badane) 
   
NaleŜności warunkowe – – 
Od pozostałych jednostek (z tytułu) 1 150 783 
- gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych 613 675 
- poręczeń wekslowych, poręczeń według prawa cywilnego – – 
- weksle otrzymane pod zabezpieczenie 460 10 
- sprawy sądowe 77 98 
Zobowiązania warunkowe – – 
- sprawy sądowe – – 
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 45 214 40 027 
- zawartych umów cesji wierzytelności – 9 108 
- gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych 17 998 13 744 
- poręczeń wekslowych, poręczeń według prawa cywilnego 354 658 
- weksle wystawionych pod zabezpieczenie 26 862 16 517 
- sprawy sądowe – – 
Inne (z tytułu) – – 
- prawo wieczystego uŜytkowania gruntów – – 
Pozycje pozabilansowe razem 46 364 40 810 
 

Grupa Kapitałowa Atrem dokonuje wyłączeń konsolidacyjnych w pozycjach pozabilansowych w zakresie poręczeń i gwarancji udzielonych 

osobom trzecim za zobowiązania spółki dominującej oraz spółek zaleŜnych. 
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NOTY DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ATREM  

Nota 1 

Koszty działalności operacyjnej 
 Okres 9 miesięcy 

zakończony 30 września 
2009 

Okres 9 miesięcy 
zakończony 30 września 

2008 
Działalność kontynuowana   
   
Amortyzacja 1 643 1 926 
ZuŜycie materiałów i energii 36 161 26 955 
Usługi obce 23 857 16 096 
Podatki i opłaty 550 343 
Koszty świadczeń pracowniczych 23 619 17 771 
Pozostałe koszty rodzajowe 2 173 1 657 
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 006 1 110 
Zmiana stanu produktów (2 683) (319) 
   
Koszty działalności operacyjnej 86 326 65 539 
   
Działalność zaniechana – – 
   
Koszty działalności operacyjnej razem 86 326 65 539 

Nota 2 

Pozostałe przychody operacyjne  

 Okres 9 miesięcy 
zakończony 30 września 

2009 

Okres 9 miesięcy 
zakończony 30 września 

2008 
   
Rozwiązanie odpisy aktualizujące naleŜności  44 359 
Rozwiązanie odpisy aktualizujące zapasy 2 – 
Zysk na sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych 65 – 
Otrzymane odszkodowania  169 96 
Otrzymane dotacje – 9 
Zwrot kosztów postępowania sądowego 8 5 
RóŜnice inwentaryzacyjne 6 – 
Inne 82 76 
Pozostałe przychody operacyjne razem 376 545 
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Nota 3 

Pozostałe koszty operacyjne 

 

Okres 9 miesięcy 
zakończony 30 września 

2009 

Okres 9 miesięcy 
zakończony 30 września 

2008 
   
Darowizny 19 8 
Koszty napraw powypadkowych 108 50 
Utworzenie odpisów aktualizujących naleŜności 38 71 
Odpisanie naleŜności – 48 
Koszty postępowania sądowego 1 23 
Likwidacja środków trwałych – 2 
Odpisane naleŜności 44 4 
Strata na sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych – 2 
Korekta rozliczenia leasingu finansowego 57                                  – 
RóŜnice inwentaryzacyjne 7                                  – 
Inne 27                                  – 
Pozostałe koszty operacyjne razem 301 208 

Nota 4 

Przychody finansowe  

 Okres 9 miesięcy 
zakończony 30 września 

2009 

Okres 9 miesięcy 
zakończony 30 września 

2008 
   
Przychody z tytułu odsetek bankowych 771 18 
Dodatnie róŜnice kursowe  52 – 
Kontrakty walutowe forward                                   – 429 
Pozostałe przychody finansowe                                      – 3 
Przychody finansowe razem 823 450 

Nota 5 

Koszty finansowe  

 Okres 9 miesięcy 
zakończony 30 września 

2009 

Okres 9 miesięcy 
zakończony 30 września 

2008 
   
Odsetki od kredytów bankowych 269 283 
Odsetki od innych zobowiązań 1 1 
Koszty finansowe z tytułu umów leasingu finansowego 89 78 
Ujemne róŜnice kursowe – 402 
Kontrakty walutowe forward 288                                     – 
SprzedaŜ udziałów                                    – 2 
Pozostałe koszty finansowe 177 135 
Koszty finansowe razem 824 901 
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Nota 6 

Rzeczowe aktywa trwałe 

 Stan na dzień 
 30 września 2009 

Stan na dzień 
 30 września 2008 

Rzeczowe aktywa trwałe   
Grunty 2 454 2 454 
Budynki i budowle 3 226 3 288 
Urządzenia techniczne i maszyny 1 813 1 514 
Środki transportu 3 868 3 261 
Inne rzeczowe aktywa trwałe 560 539 
Środki trwałe w budowie 14 834 2 421 
Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych 26 755 13 477 

 

Nota 7 

Wartości niematerialne 

 Stan na dzień 
 30 września 2009 

Stan na dzień 
 30 września 2008 

   
Oprogramowanie, licencje 453 466 
Koszty prac rozwojowych 122 – 
Prawo wieczystego uŜytkowania gruntów 103 – 
Wartość firmy 2 555 1 093 
Wartość netto wartości niematerialnych 3 233 1 559 

 

Nota 8 

Zapasy 

 Stan na dzień 
 30 września 2009 

Stan na dzień 
 30 września 2008 

   
Materiały 3 656 4 046 
Półprodukty i produkty w toku 482 327 
Produkty gotowe 173 23 
Towary – 29 
Zaliczki 74 36 
Zapasy netto razem 4 385 4 461 

Nota 9 

NaleŜności krótkoterminowe 

 Stan na dzień 
 30 września 2009 

Stan na dzień 
 30 września 2008 

   
NaleŜności handlowe 28 116  19 829 
NaleŜności z tytułu podatku dochodowego 651 29 
NaleŜności z tytułu podatków 75 4 
Kwoty zatrzymane 78 361 
NaleŜności finansowe – 1 301 
NaleŜności z tytułu rozliczenia kontraktów 
długoterminowych 27 942 8 238 

Pozostałe naleŜności 1 563 769 
NaleŜności krótkoterminowe netto razem 58 425 30 531 
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Nota 10 

Rezerwy  

 Stan na dzień 
 30 września 2009 

Stan na dzień 
 30 września  2008 

   
Rezerwy długoterminowe                                   149                                158 
   
Rezerwa na odprawy emerytalne                                   149                                 158 
   
Rezerwy krótkoterminowe 558 892 
   
Rezerwa na premie  247 149 
Rezerwa na urlopy 9 314 
Rezerwa na gwarancje 215 66 
Straty na kontraktach długoterminowych – 354 
Przewidywane koszty 11 9 
Pozostałe 76 – 
Rezerwy razem                                 707                              1 050 

 

Nota 11 

Zobowiązania krótkoterminowe 

 Stan na dzień 
 30 września 2009 

Stan na dzień 
 30 września  2008 

   
Zobowiązania handlowe 21 383 12 596 
Kredyty i poŜyczki  9 996 9 260 
Podatek dochodowy 419 871 
BieŜące zobowiązania podatkowe 2 495 2 702 
Zobowiązania finansowe z tytułu leasingu 880 500 
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 1 484 1 184 
Zobowiązania z tytułu rozliczenia kontraktów 
długoterminowych 2 893 2 453 

Otrzymane zaliczki 7 121 767 
Zobowiązania z tytułu rozliczenia kontraktów forward 389 – 
Pozostałe zobowiązania 1 655 573 
Rezerwy 558 892 
Rozliczenia międzyokresowe – – 
Zobowiązania krótkoterminowe razem 49 273 31 798 
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 
 

1. Informacja o jednostce dominującej oraz Grupie Kapitałowej  

Grupa Kapitałowa Atrem („Grupa”) składa się z jednostki dominującej Atrem S.A. (,,jednostka dominująca", 

„Spółka dominująca”, „Spółka”) i jej spółek zaleŜnych.  

Atrem S.A. („Spółka dominująca”, „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 dominującej nadano numer statystyczny REGON 639688384.  

Czas trwania Spółki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony. 

Przedmiot działalności Grupy Kapitałowej Atrem: 

Grupa Kapitałowa Atrem prowadzi działalność w następujących podstawowych segmentach: 

• Automatyka (Atrem S.A.) 

• Elektroenergetyka (Contrast sp. z o.o., Elekro-System sp. z o.o.) 

• Klimatyzacja (Dom-Mar sp. z o.o.) 

Rokiem obrotowym spółek Grupy jest rok kalendarzowy.  
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Skład Grupy 

W skład Grupy Kapitałowej Atrem wchodzą: jednostka dominująca Atrem S.A. oraz następujące spółki zaleŜne: 
 
Jednostka Siedziba Metoda 

konsolidacji 
Data objęcia 
kontroli 

% posiadanego 
kapitału i 
głosów na 
WZA 

Contrast sp. z o.o. Ostrów Wielkopolski Pełna 03.09.2007 75,000% 

Elektro-System sp. z o.o. Gorzów Wielkopolski Pełna 01.04.2008 99,875% 

Dom-Mar sp. z o.o. Poznań Pełna 03.11.2008 100,000% 
 
Na dzień 30 września 2009 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego udział w ogólnej 

liczbie głosów posiadanych przez Atrem S.A. w podmiotach zaleŜnych jest równy udziałowi Atrem S.A. w kapitałach 

tych jednostek.  

Skład organów spółki dominującej Atrem S.A. 

W skład Zarządu Spółki na dzień 30 września 2009 roku wchodzili:  

Konrad Śniatała - Prezes Zarządu 

Marek Korytowski - Wiceprezes Zarządu 

Łukasz Kalupa - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomicznych 

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Zarządu nie uległ zmianie. 

 

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 30 września 2009 roku wchodzili:  

Tadeusz Kowalski - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Hanna Krawczyńska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej 

Gabriela Śniatała - Sekretarz Rady Nadzorczej 

Andrzej Rybarczyk - Członek Rady Nadzorczej 

Wojciech Kuśpik - Członek Rady Nadzorczej 

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie. 
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2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 

Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje: sprawozdanie z sytuacji 

finansowej sporządzone na dzień 30 września 2009 roku, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z pełnego dochodu, 

z przepływów środków pienięŜnych oraz skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za okres 

9 miesięcy zakończony 30 września 2009 roku oraz porównywalne dane finansowe na dzień 30 września 2008 roku i 

za okres 9 miesięcy zakończony  30 września 2008 roku. 

Grupa sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 

Finansowej (‘‘MSSF'') dla okresu bieŜącego i porównywalnego. 

Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przyjęte i zatwierdzone do 

publikacji przez Zarząd Atrem S.A. w dniu 10 listopada 2009 roku. 

3. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu 

historycznego, z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych, które są wyceniane według wartości godziwej. 

Wartość bilansowa ujętych zabezpieczanych aktywów i zobowiązań jest korygowana o zmiany wartości godziwej, 

które moŜna przypisać ryzyku, przed którym te aktywa i zobowiązania są zabezpieczane.  

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w polskich złotych, a wszystkie 

wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach polskich złotych. 

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuowania 

działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości.  

Zasady rachunkowości są jednolite w ramach Grupy Kapitałowej. 

4. Oświadczenie o zgodności 

 

Skrócone śródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2009 roku, skrócony 

śródroczny skonsolidowany rachunek zysków i strat, skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z pełnego 

dochodu, skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pienięŜnych oraz skrócone 

śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 

września 2009 roku nie zostały zbadane ani poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta.  

Skonsolidowany bilans na 31 grudnia 2008 roku, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane 

sprawozdanie z przepływów pienięŜnych oraz skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za dwanaście 

miesięcy zakończone 31 grudnia 2008 roku podlegało badaniu biegłego rewidenta, który wydał opinię bez 

zastrzeŜeń.  

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Atrem zostało przygotowane 

według Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”, zgodnie z art. 

45 ust 1a-1c ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i wydanych na jej 

podstawie przepisów wykonawczych oraz zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z 
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dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 

niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).  

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień oraz za okres 9 miesiecy zakończony 30 

września 2009 roku zostało przygotowane zgodnie z MSSF przyjętymi przez Radę Międzynarodowych Standardów 

Rachunkowości („RMSR”) oraz interpretacjami wydanymi przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej 

Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”) działający przy RMSR, które zostały zatwierdzone przez Unię 

Europejską.  

Przygotowując skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa stosowała te same zasady rachunkowości, 

co opisane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na 31 grudnia 2008 roku, z wyjątkiem wpływu 

następujących standardów, zmian w standardach oraz interpretacji obowiązujących po dniu 1 stycznia 2009 roku: 

MSR 1 (zmieniony) „Prezentacja sprawozdań finansowych”  

MSSF 2 (zmiana) „Płatności w formie akcji”   

MSR 32 (zmiana) „Instrumenty finansowe: prezentacja” oraz MSR 1 (zmiana) „Prezentacja sprawozdań 

finansowych” – „Instrumenty finansowe z opcją sprzedaŜy i zobowiązania wynikające z likwidacji”  

MSSF 1 (zmiana) „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” i MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania 

finansowe” (obowiązują od 1 stycznia 2009 r.).  

MSR 28 (zmiana) „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych” (i wynikająca z tej zmiany zmiana MSR 32 

„Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” i MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji”)  

MSR 36 (zmiana) „Utrata wartości aktywów”  

MSR 38 (zmiana) „Wartości niematerialne”  

MSR 19 (zmiana ) „Świadczenia pracownicze”  

MSR 39 (zmiana) „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”  

MSR 27 (zmiana) „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe”   

MSR 29 (zmiana) „Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji”  

MSR 31 (zmiana) „Udziały we wspólnych przedsięwzięciach” (i wynikająca z tej zmiany zmiana MSR 32 i MSSF 7)  

MSR 40 (zmiana) „Nieruchomości inwestycyjne” (i wynikająca z tej zmiany zmiana MSR 16)  

MSR 20 (zmiana) „Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej”  

Interpretacja KIMSF 13 Programy lojalnościowe  

Interpretacja KIMSF 15 Umowy w zakresie sektora nieruchomości  

Interpretacja KIMSF 16 Zabezpieczenie inwestycji netto w jednostkach zagranicznych  

Interpretacja KIMSF 17 Dystrybucja aktywów niepienięŜnych na rzecz właścicieli 

Interpretacja KIMSF 18 Nieodpłatne przekazanie aktywów 

Standardy MSSF 8 „Segmenty operacyjne” oraz MSR 23 (zmiana) „ Koszty finansowania zewnętrznego” zostały 

zastosowane przez Grupę wcześniej, w sprawozdaniu finansowym za 2008 rok. 

Na dzień publikacji niniejszego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, biorąc pod uwagę 

proces adaptacji MSSF przez Unię Europejską, nie występują róŜnice w zakresie zasad rachunkowości przyjętych 

przez Grupę zgodnie z MSSF, a MSSF które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską. 
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5. Szacunki  

Sporządzenie skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej wymaga dokonania szacunków i załoŜeń, które wpływają na wielkości wykazane w 

sprawozdaniu finansowym. 

Mimo, iŜ przyjęte załoŜenia i szacunki opierają się na najlepszej wiedzy kierownictwa Grupy na temat bieŜących 

działań i zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą róŜnić się od przewidywanych. 

 

6. Zmiany w prezentacji danych  

W skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy sporządzonym za okres 9 miesięcy 

zakończonym 30 września 2009 roku nie wystąpiły zmiany prezentacji danych. 

 

7. Korekty błędów poprzednich okresów 

W skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy sporządzonym za okres 9 miesięcy 

zakończony 30 września 2009 roku nie wystąpiły korekty błędów. 

 

8. Waluta pomiaru i waluta prezentacji  

Walutą pomiaru Spółki dominującej i spółek zaleŜnych uwzględnionych w niniejszym skróconym skonsolidowanym 

sprawozdaniu oraz walutą sprawozdawczą skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest polski 

złoty.  

9. Istotne zasady rachunkowości 

Zasady konsolidacji 

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe Atrem S.A. oraz 

sprawozdania finansowe jej jednostek zaleŜnych sporządzone za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2009  

roku.  

Sprawozdania finansowe jednostek zaleŜnych sporządzane są za ten sam okres sprawozdawczy, co sprawozdanie 

jednostki dominującej, przy wykorzystaniu spójnych zasad rachunkowości, w oparciu o jednolite zasady 

rachunkowości zastosowane dla transakcji i zdarzeń gospodarczych o podobnym charakterze. W celu eliminacji 

jakichkolwiek rozbieŜności w stosowanych zasadach rachunkowości wprowadza się korekty. 

Wszystkie znaczące salda i transakcje pomiędzy jednostkami Grupy, w tym niezrealizowane zyski wynikające z 

transakcji w ramach Grupy, zostały w całości wyeliminowane. Niezrealizowane straty są eliminowane chyba, Ŝe 

dowodzą wystąpienia utraty wartości. 

Jednostki zaleŜne podlegają konsolidacji w okresie od dnia objęcia nad nimi kontroli przez Grupę, a przestają być 

konsolidowane od dnia ustania kontroli. Sprawowanie kontroli przez Spółkę dominującą ma miejsce wtedy, gdy 

posiada ona bezpośrednio lub pośrednio, poprzez swoje jednostki zaleŜne, więcej niŜ połowę liczby głosów w danej 

spółce, chyba, Ŝe moŜliwe jest do udowodnienia, Ŝe taka własność nie stanowi o sprawowaniu kontroli. Sprawowanie 
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kontroli ma miejsce równieŜ wtedy, gdy Spółka ma moŜliwość wpływania na politykę finansową i operacyjną danej 

jednostki.  

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych  

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych są ujmowane metodą praw własności. Są to jednostki, na które Spółka 

dominująca bezpośrednio lub poprzez spółki zaleŜne wywiera znaczący wpływ i które nie są ani jej jednostkami 

zaleŜnymi, ani wspólnymi przedsięwzięciami. Sprawozdania finansowe jednostek stowarzyszonych są podstawą wyceny 

posiadanych przez Spółkę dominującą udziałów metodą praw własności. Przed obliczeniem udziału w aktywach netto 

jednostek stowarzyszonych dokonuje się odpowiednich korekt w celu doprowadzenia danych finansowych tych 

jednostek do zgodności z MSSF stosowanymi przez Grupę.  

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych są wykazywane w bilansie według ceny nabycia powiększonej o późniejsze 

zmiany udziału Spółki dominującej w aktywach netto tych jednostek, pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu utraty 

wartości. Rachunek zysków i strat odzwierciedla udział w wynikach działalności jednostek stowarzyszonych. W 

przypadku zmiany ujętej bezpośrednio w kapitale własnym jednostek stowarzyszonych, Spółka dominująca ujmuje swój 

udział w kaŜdej zmianie i ujawnia go, jeśli jest to właściwe, w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym.  

Udział we wspólnym przedsięwzięciu  

Udziały we wspólnych przedsięwzięciach, gdzie Grupa sprawuje współkontrolę są ujmowane metodą praw własności. 

Przed obliczeniem udziału w aktywach netto wspólnego przedsięwzięcia dokonuje się odpowiednich korekt w celu 

doprowadzenia danych finansowych tych jednostek do zgodności z MSSF stosowanymi przez Grupę. 

Ocena inwestycji w spółki współzaleŜne pod kątem utraty wartości ma miejsce, kiedy istnieją przesłanki wskazujące na 

to, Ŝe nastąpiła utrata wartości lub odpis z tytułu utraty wartości dokonany w latach poprzednich juŜ nie jest wymagany. 

Przeliczanie pozycji wyraŜonych w walucie obcej  

Walutą funkcjonalną (wyceny) i walutą prezentacji sprawozdania finansowego spółki Atrem S.A. i jej spółek 

zaleŜnych jest polski złoty. 

WyraŜone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich 

przeprowadzenia odpowiednio po kursie: 

• kupna lub sprzedaŜy walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta dana jednostka Grupy dla 

rozliczenia danej transakcji – w przypadku operacji sprzedaŜy lub kupna walut lub operacji zapłaty 

naleŜności lub zobowiązań, 

• średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba Ŝe w zgłoszeniu 

celnym lub innym wiąŜącym daną jednostkę Grupy dokumencie ustalony został inny kurs – w przypadku 

pozostałych operacji. 

Zyski lub straty kursowe powstałe w wyniku przeliczenia na dzień bilansowy aktywów i zobowiązań wyraŜonych w 

walutach obcych lub w wyniku rozliczenia naleŜności lub zobowiązania wyraŜonego w walucie obcej są księgowane, 

jako przychody lub koszty finansowe w rachunku zysków i strat. 

Na dzień bilansowy Grupa wycenia wyraŜone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów po obowiązującym 

na ten dzień średnim kursie ustalonym przez Narodowy Bank Polski.  
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Aktywa i zobowiązania niepienięŜne ujmowane według kosztu historycznego wyraŜonego w walucie obcej są 

wykazywane po kursie historycznym z dnia transakcji. Aktywa i zobowiązania niepienięŜne ujmowane według 

wartości godziwej wyraŜonej w walucie obcej są przeliczane po kursie z dnia dokonania wyceny do wartości 

godziwej.  

Do przeliczenia pozycji w zestawieniu „Wybrane dane finansowe” na walutę EUR przyjęto następujące kursy: 

– poszczególne pozycje aktywów i pasywów na dzień 30 września 2009 roku po kursie 4,2226 zł/EUR, 

– poszczególne pozycje aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2008 roku po kursie 4,1724 zł/EUR, 

– poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pienięŜnych po kursie 4,3993 

zł/EUR ( dla danych za okres od 01.01.2009 do 30.09.2009) oraz 3,4247 zł/EUR (dla danych za okres od 

01.01.2008 do 30.09.2008), które są średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski 

w ostatni dzień kaŜdego miesiąca objętego prezentowanymi danymi. 

Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według ceny nabycia/kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie 

oraz wszelkie odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.  Wartość początkowa środków trwałych obejmuje ich 

cenę nabycia powiększoną o wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika 

majątku do stanu zdatnego do uŜywania. W skład kosztu wchodzi równieŜ koszt wymiany części składowych maszyn 

i urządzeń w momencie poniesienia, jeśli spełnione są kryteria rozpoznania. Koszty poniesione po dacie oddania 

środka trwałego do uŜywania, takie jak koszty konserwacji i napraw, obciąŜają rachunek zysków i strat w momencie 

ich poniesienia.  

Środki trwałe w momencie ich nabycia zostają podzielone na części składowe będące pozycjami o istotnej wartości, 

do których moŜna przyporządkować odrębny okres ekonomicznej uŜyteczności. Częścią składową są równieŜ koszty 

generalnych remontów.  

Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres uŜytkowania danego składnika aktywów, 

wynoszący: 

Budynki i budowle  5-25 lat 

Maszyny i urządzenia techniczne  1,5-14 lat 

Środki transportu  2-10 lat 

Pozostałe  1,5-10 lat 

JeŜeli przy sporządzaniu sprawozdania finansowego zaistniały okoliczności, które wskazują na to, Ŝe wartość 

bilansowa rzeczowych aktywów trwałych moŜe nie być moŜliwa do odzyskania, dokonywany jest przegląd tych 

aktywów pod kątem ewentualnej utraty wartości. JeŜeli istnieją przesłanki wskazujące na to, Ŝe mogła nastąpić utrata 

wartości, a wartość bilansowa przekracza szacowaną wartość odzyskiwalną, wówczas wartość tych aktywów bądź 

ośrodków wypracowujących środki pienięŜne, do których te aktywa naleŜą jest obniŜana do poziomu wartości 

odzyskiwalnej. Wartość odzyskiwalna odpowiada wyŜszej z następujących dwóch wartości: wartości godziwej 

pomniejszonej o koszty sprzedaŜy lub wartości uŜytkowej. Przy ustalaniu wartości uŜytkowej, szacowane przyszłe 

przepływy pienięŜne są dyskontowane do wartości bieŜącej przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto 

odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz ryzyka związanego z danym składnikiem 
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aktywów. W przypadku składnika aktywów, który nie generuje wpływów pienięŜnych w sposób znacząco 

samodzielny, wartość odzyskiwalna jest ustalana dla ośrodka wypracowującego środki pienięŜne, do którego ten 

składnik naleŜy. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości są ujmowane w rachunku zysków i strat w pozycji koszt 

własny sprzedaŜy. 

Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych moŜe zostać usunięta z bilansu po dokonaniu jej zbycia lub w 

przypadku, gdy nie są spodziewane Ŝadne ekonomiczne korzyści wynikające z dalszego uŜytkowania takiego 

składnika aktywów. Wszelkie zyski lub straty wynikające z usunięcia danego składnika aktywów z bilansu (obliczone 

jako róŜnica pomiędzy ewentualnymi wpływami ze sprzedaŜy netto a wartością bilansową danej pozycji) są 

ujmowane w rachunku zysków i strat w okresie, w którym dokonano takiego usunięcia.  

Inwestycje rozpoczęte dotyczą środków trwałych będących w toku budowy lub montaŜu i są wykazywane według 

cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Środki trwałe w budowie nie podlegają amortyzacji do czasu zakończenia 

budowy i przekazania środka trwałego do uŜywania.  

Wartość końcową, okres uŜytkowania oraz metodę amortyzacji składników aktywów weryfikuje się i w razie 

konieczności – koryguje na koniec kaŜdego roku obrotowego.  

KaŜdorazowo, przy wykonywaniu remontu, koszt remontu jest ujmowany w wartości bilansowej rzeczowych 

aktywów trwałych, jeŜeli są spełnione kryteria ujmowania.  

Koszty finansowania zewnętrznego 

Koszty finansowania zewnętrznego są kapitalizowane, jako część kosztu wytworzenia składnika aktywów. 

Na koszty finansowania zewnętrznego składają się odsetki oraz zyski lub straty z tytułu róŜnic kursowych do 

wysokości odpowiadającej korekcie kosztu odsetek.  

Nieruchomości inwestycyjne 

Nieruchomości inwestycyjne są ujmowane według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia z uwzględnieniem kosztów 

transakcji. Po początkowym ujęciu wartość nieruchomości inwestycyjnych pomniejszana jest o umorzenie i odpisy z 

tytułu utraty wartości. 

Nieruchomości inwestycyjne są usuwane z bilansu w przypadku ich zbycia lub w przypadku stałego wycofania danej 

nieruchomości inwestycyjnej z uŜytkowania, gdy nie są spodziewane Ŝadne przyszłe korzyści z jej sprzedaŜy. 

Wszelkie zyski lub straty wynikające z usunięcia nieruchomości inwestycyjnej z bilansu są ujmowane w rachunku 

zysków i strat w tym okresie, w którym dokonano takiego usunięcia. 

Przeniesienia aktywów do nieruchomości inwestycyjnych dokonuje się tylko wówczas, gdy następuje zmiana sposobu 

ich uŜytkowania potwierdzona przez zakończenie uŜytkowania składnika aktywów przez właściciela, zawarcie 

umowy leasingu operacyjnego lub zakończenie budowy/ wytworzenia nieruchomości inwestycyjnej.  

W przypadku przeniesienia nieruchomości inwestycyjnej do aktywów wykorzystywanych przez właściciela lub do 

zapasów, domniemany koszt takiego składnika aktywów, który zostanie przyjęty dla celów jego ujęcia w innej 

kategorii jest równy wartości godziwej nieruchomości ustalonej na dzień zmiany jej sposobu uŜytkowania. W 

przypadku przeniesienia aktywów z zapasów do nieruchomości inwestycyjnych, róŜnicę między wartością godziwą 

nieruchomości ustaloną na ten dzień przeniesienia a jej poprzednią wartością bilansową ujmuje się w zysku lub 
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stracie. Gdy Grupa kończy budowę lub wytworzenie nieruchomości inwestycyjnej, róŜnicę między ustaloną na ten 

dzień wartością godziwą tej nieruchomości a jej poprzednią wartością bilansową ujmuje się w zysku lub stracie.  

Wartość firmy 

Wartość firmy z tytułu przejęcia jednostki gospodarczej jest początkowo ujmowana według ceny nabycia stanowiącej 

nadwyŜkę kosztów połączenia jednostek gospodarczych nad udziałem jednostki przejmującej w wartości godziwej 

netto moŜliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych. Po początkowym ujęciu, 

wartość firmy jest wykazywana według ceny nabycia pomniejszonej o wszelkie skumulowane odpisy aktualizujące z 

tytułu utraty wartości. Test na utratę wartości przeprowadza się raz na rok. Wartość firmy nie podlega amortyzacji. 

Na dzień przejęcia nabyta wartość firmy jest alokowana do kaŜdego z ośrodków wypracowujących środki pienięŜne, 

które mogą skorzystać z synergii połączenia. Utrata wartości ustalana jest poprzez oszacowanie odzyskiwalnej 

wartości ośrodka wypracowującego środki pienięŜne, którego dotyczy dana wartość firmy. W przypadku, gdy 

odzyskiwalna wartość ośrodka wypracowującego środki pienięŜne jest niŜsza niŜ wartość bilansowa, ujęty zostaje 

odpis z tytułu utraty wartości. W przypadku, gdy wartość firmy stanowi część ośrodka wypracowującego środki 

pienięŜne i dokonana zostanie sprzedaŜ części działalności w ramach tego ośrodka, przy ustalaniu zysków lub strat ze 

sprzedaŜy takiej działalności wartość firmy związana ze sprzedaną działalnością zostaje włączona do jej wartości 

bilansowej.  

W takich okolicznościach sprzedana wartość firmy jest ustalana na podstawie względnej wartości sprzedanej 

działalności i wartości zachowanej części ośrodka wypracowującego środki pienięŜne. 

Wartości niematerialne 

Wartości niematerialne nabyte w oddzielnej transakcji początkowo wycenia się w cenie nabycia lub koszcie 

wytworzenia. Cena nabycia wartości niematerialnych nabytych w transakcji połączenia jednostek gospodarczych jest 

równa ich wartości godziwej na dzień połączenia. Po ujęciu początkowym, wartości niematerialne są wykazywane w  

cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. 

Nakłady poniesione na wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie, z wyjątkiem aktywowanych 

nakładów poniesionych na prace rozwojowe, nie są aktywowane i są ujmowane w kosztach okresu, w którym zostały 

poniesione.  

Grupa ustala, czy okres uŜytkowania wartości niematerialnych jest ograniczony, czy nieokreślony. Wartości 

niematerialne o ograniczonym okresie uŜytkowania są amortyzowane przez okres uŜytkowania oraz poddawane 

testom na utratę wartości kaŜdorazowo, gdy istnieją przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. Okres i metoda 

amortyzacji wartości niematerialnych o ograniczonym okresie uŜytkowania są weryfikowane przynajmniej na koniec 

kaŜdego roku obrotowego. Zmiany w oczekiwanym okresie uŜytkowania lub oczekiwanym sposobie konsumowania 

korzyści ekonomicznych pochodzących z danego składnika aktywów są ujmowane poprzez zmianę odpowiednio 

okresu lub metody amortyzacji, i traktowane jak zmiany wartości szacunkowych. Odpis amortyzacyjny składników 

wartości niematerialnych o ograniczonym okresie uŜytkowania ujmuje się w rachunku zysków i strat w cięŜar tej 

kategorii, która odpowiada funkcji danego składnika wartości niematerialnych. 

Do pozycji wartości niematerialnych Grupa zalicza takŜe wydatki poniesione na nabycie prawa wieczystego 

uŜytkowania gruntu. Wieczyste uŜytkowanie traktowane jest jako leasing operacyjny, w związku z czym nie ujmuje się 

jego przedmiotu jako składnika aktywów Grupy. JednakŜe wydatki na nabycie takich praw na rynku wtórnym (od 
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innych podmiotów) oraz wydatki związane z nadaniem takich praw przez właściwe urzędy państwowe ujmowane są, 

jako wartości niematerialne i amortyzowane w okresie umownym, w jakim Grupa moŜe te prawa wykorzystywać. 

Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie uŜytkowania oraz te, które nie są uŜytkowane są corocznie 

poddawane weryfikacji pod kątem ewentualnej utraty wartości, w odniesieniu do poszczególnych aktywów lub na 

poziomie ośrodka wypracowującego środki pienięŜne. W przypadku pozostałych wartości niematerialnych ocenia się 

co roku, czy wystąpiły przesłanki, które mogą świadczyć o utracie ich wartości. Okresy uŜytkowania są takŜe 

poddawane corocznej weryfikacji, a w razie potrzeby, korygowane z efektem od początku roku obrotowego. 

Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane przez okres od 2 do 10 lat.  

Wieczyste uŜytkowanie gruntów amortyzowane jest przez okres 80 lat. 

Koszty prac badawczych i rozwojowych  

Koszty prac badawczych są odpisywane do rachunku zysków i strat w momencie poniesienia. Nakłady poniesione na 

prace rozwojowe wykonane w ramach danego przedsięwzięcia są przenoszone na kolejny okres, jeŜeli moŜna uznać, 

Ŝe zostaną one w przyszłości odzyskane. Po początkowym ujęciu nakładów na prace rozwojowe, stosuje się model 

kosztu historycznego wymagający, aby składniki aktywów były ujmowane według cen nabycia pomniejszonych o 

skumulowaną amortyzację i skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.  

Wszelkie nakłady przeniesione na kolejny okres są amortyzowane przez przewidywany okres uzyskiwania 

przychodów ze sprzedaŜy z danego przedsięwzięcia. 

Koszty prac rozwojowych są poddawane ocenie pod kątem ewentualnej utraty wartości corocznie, jeśli składnik 

aktywów nie został jeszcze oddany do uŜytkowania, lub częściej - gdy w ciągu okresu sprawozdawczego pojawi się  

przesłanka utraty wartości wskazująca na to, Ŝe ich wartość bilansowa moŜe nie być moŜliwa do odzyskania. 

 

Odzyskiwalna wartość aktywów długoterminowych 

Na kaŜdy dzień bilansowy Grupa dokonuje oceny aktywów pod kątem istnienia przesłanek wskazujących na utratę 

ich wartości. W przypadku istnienia takiej przesłanki, Grupa dokonuje formalnego oszacowania wartości 

odzyskiwalnej. W przypadku, gdy wartość bilansowa danego składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego 

środki pienięŜne przewyŜsza jego wartość odzyskiwalną, uznaje się utratę jego wartości i dokonuje odpisu 

aktualizującego jego wartość do poziomu wartości odzyskiwalnej. Wartość odzyskiwalna jest jedną z dwóch wartości 

w zaleŜności od tego, która z nich jest wyŜsza: wartością godziwą pomniejszoną o koszty zbycia lub wartością 

uŜytkową danego składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pienięŜne. 

Instrumenty finansowe 

Instrumenty finansowe dzielone są na następujące kategorie:  

– Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, 

– Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,  

– PoŜyczki i naleŜności oraz, 

– Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy.  

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności to inwestycje o określonych lub moŜliwych do określenia 

płatnościach oraz ustalonym terminie wymagalności, które Grupa zamierza i ma moŜliwość utrzymać w posiadaniu 
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do tego czasu. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są według zamortyzowanego 

kosztu przy uŜyciu metody efektywnej stopy procentowej.  

Instrumenty finansowe nabyte w celu generowania zysku dzięki krótkoterminowym wahaniom ceny są klasyfikowane 

jako instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. Instrumenty finansowe 

wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy są wyceniane w wartości godziwej uwzględniając ich wartość 

rynkową na dzień bilansowy. Zmiany tych instrumentów finansowych uwzględniane są w przychodach lub kosztach 

finansowych. 

PoŜyczki i naleŜności ujmowane są według zamortyzowanego kosztu. 

Wszystkie pozostałe aktywa finansowe są aktywami finansowymi dostępnymi do sprzedaŜy. Aktywa finansowe 

dostępne do sprzedaŜy są ujmowane według wartości godziwej, nie potrącając kosztów transakcji, uwzględniając ich 

wartość rynkową na dzień bilansowy. W przypadku braku notowań giełdowych na aktywnym rynku i braku 

moŜliwości wiarygodnego określenia ich wartości godziwej metodami alternatywnymi, aktywa finansowe dostępne do 

sprzedaŜy wyceniane są w cenie nabycia skorygowanej o odpis z tytułu utraty wartości. 

Dodatnią i ujemną róŜnicę pomiędzy wartością godziwą a ceną nabycia, po pomniejszeniu o podatek odroczony, 

aktywów dostępnych do sprzedaŜy (jeśli istnieje cena rynkowa ustalona na aktywnym rynku regulowanym albo, 

których wartość godziwa moŜe być ustalona w inny wiarygodny sposób) odnosi się na kapitał rezerwowy z 

aktualizacji wyceny. Spadek wartości aktywów dostępnych do sprzedaŜy spowodowany utratą wartości odnosi się do 

rachunku zysków i strat, jako koszt finansowy. 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności kwalifikowane są, jako aktywa długoterminowe, jeŜeli ich 

zapadalność przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. 

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy zaliczane są do aktywów obrotowych, 

jeŜeli Zarząd ma zamiar zrealizować je w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. 

Nabycie i sprzedaŜ aktywów finansowych rozpoznawane są na dzień dokonania transakcji. W momencie 

początkowego ujęcia są one wyceniane po cenie nabycia, czyli w wartości godziwej, obejmującej koszty transakcji. 

Zobowiązania finansowe niebędące instrumentami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez wynik 

finansowy, są wyceniane według zamortyzowanego kosztu przy uŜyciu metody efektywnej stopy procentowej. 

Instrument finansowy zostaje usunięty z bilansu, gdy Grupa traci kontrolę nad prawami umownymi składającymi się 

na dany instrument finansowy; zazwyczaj ma to miejsce w przypadku sprzedaŜy instrumentu lub gdy wszystkie 

przepływy środków pienięŜnych przypisane danemu instrumentowi przechodzą na niezaleŜną stronę trzecią. 

Wbudowane instrumenty pochodne 

Wbudowane instrumenty pochodne są oddzielane od umów i traktowane jak instrumenty pochodne, jeŜeli wszystkie 

z następujących warunków są spełnione: 

– charakter ekonomiczny i ryzyko wbudowanego instrumentu nie są ściśle związane z ekonomicznym charakterem 

i ryzykiem umowy, w którą dany instrument jest wbudowany; 

– samodzielny instrument z identycznymi warunkami realizacji jak instrument wbudowany spełniałby definicję 

instrumentu pochodnego; 

– instrument hybrydowy (złoŜony) nie jest wykazywany w wartości godziwej, a zmiany jego wartości godziwej nie 

są odnoszone do rachunku zysków i strat. 
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Wbudowane instrumenty pochodne są wykazywane w podobny sposób jak samodzielne instrumenty pochodne, 

które nie są uznane za instrumenty zabezpieczające. 

Zakres, w którym zgodnie z MSR 39 cechy ekonomiczne i ryzyko właściwe dla wbudowanego instrumentu 

pochodnego w walucie obcej są ściśle powiązane z cechami ekonomicznymi i ryzykiem właściwym dla umowy 

zasadniczej (głównego kontraktu) obejmuje równieŜ sytuacje, gdy waluta umowy zasadniczej jest walutą zwyczajową 

dla kontraktów zakupu lub sprzedaŜy pozycji niefinansowych na rynku dla danej transakcji.  

 

Instrumenty zabezpieczające 

Instrumenty pochodne, z których korzysta Grupa w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem związanym ze zmianami 

kursów wymiany walut, to kontrakty walutowe. Tego rodzaju pochodne instrumenty finansowe są wyceniane według 

wartości godziwej. Wartość godziwa walutowych kontraktów terminowych jest ustalana w odniesieniu do bieŜących 

kursów terminowych (forward) występujących przy kontraktach o podobnym terminie zapadalności.  

W rachunkowości zabezpieczeń, zabezpieczenia klasyfikowane są albo, jako zabezpieczenie wartości godziwej, 

zabezpieczające przed ryzykiem zmian wartości godziwej ujętego składnika aktywów lub zobowiązania, albo jako 

zabezpieczenie przepływów środków pienięŜnych, zabezpieczające przed zmianami przepływów środków 

pienięŜnych, które przypisać moŜna konkretnemu rodzajowi ryzyka związanego z ujętym składnikiem aktywów, 

zobowiązaniem lub prognozowaną transakcją. 

W przypadku zabezpieczeń wartości godziwej, które spełniają warunki umoŜliwiające stosowanie specjalnych zasad 

rachunkowości zabezpieczeń, zysk lub strata z aktualizacji wyceny instrumentu zabezpieczającego według wartości 

godziwej są bezzwłocznie ujmowane w rachunku zysków i strat.  

Zysk lub strata na zabezpieczanej pozycji, które przypisać moŜna ryzyku, przed którym jednostka pragnie się 

zabezpieczyć, korygują wartość zabezpieczanej pozycji. 

W przypadku zabezpieczeń przepływów środków pienięŜnych, które spełniają warunki umoŜliwiające stosowanie 

specjalnych zasad rachunkowości zabezpieczeń, część zysku lub straty na instrumencie zabezpieczającym, którą 

uznano za skuteczne zabezpieczenie, jest ujmowana bezpośrednio w kapitale własnym, natomiast część uznana za 

nieskuteczną jest ujmowana w zysku lub stracie netto. 

Jeśli zabezpieczana planowana transakcja skutkuje następnie ujęciem składnika aktywów finansowych lub 

zobowiązania finansowego, związane z nią zyski lub straty, które były ujęte bezpośrednio w kapitale własnym 

przenosi się do rachunku zysków i strat w tym samym okresie, albo w okresach, w których nabyty składnik aktywów 

lub przyjęte zobowiązanie mają wpływ na rachunek zysków i strat. 

Jeśli zabezpieczenie planowanej transakcji skutkuje następnie ujęciem składnika aktywów niefinansowych lub 

zobowiązania niefinansowego, albo planowana transakcja związana ze składnikiem aktywów niefinansowych lub 

zobowiązaniem niefinansowym staje się uprawdopodobnionym przyszłym zobowiązaniem, do którego będzie się 

stosować zabezpieczenie wartości godziwej, wtedy zyski lub straty, które były ujęte bezpośrednio w kapitale własnym 

są wyłączane i włącza się je do początkowego kosztu nabycia lub do innej wartości bilansowej składnika aktywów lub 

zobowiązania. 

Zyski lub straty powstałe w wyniku zmian wartości godziwej instrumentów pochodnych, które nie spełniają 

warunków umoŜliwiających stosowanie specjalnych zasad rachunkowości zabezpieczeń, są ujmowane bezpośrednio 

w wyniku finansowym netto za bieŜący okres. 
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Grupa zaprzestaje stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń, gdy instrument zabezpieczający wygasł lub został 

sprzedany, jego wykorzystanie dobiegło końca lub nastąpiła jego realizacja, bądź gdy zabezpieczenie przestało 

spełniać warunki umoŜliwiające stosowanie wobec niego specjalnych zasad rachunkowości zabezpieczeń. W takim 

przypadku, łączny zysk lub strata na instrumencie zabezpieczającym, które były początkowo ujęte w kapitale 

własnym, są nadal wykazywane w kapitale własnym aŜ do momentu wystąpienia prognozowanej transakcji. JeŜeli 

Grupa przestała spodziewać się, Ŝe prognozowana transakcja nastąpi, wówczas ujęty w kapitale własnym łączny zysk 

lub strata netto są odnoszone na wynik finansowy netto za bieŜący okres. 

Zapasy  

Zapasy wyceniane są według rzeczywistych cen ich nabycia lub kosztów ich wytworzenia, nie wyŜszych od cen 

sprzedaŜy netto.  

Cena sprzedaŜy netto stanowi moŜliwą do uzyskania w dniu bilansowym cenę sprzedaŜy bez naleŜnego podatku od 

towarów i usług pomniejszoną o rabaty i upusty oraz o koszty związane z przystosowaniem zapasów do sprzedaŜy i 

doprowadzenia jej do skutku.  

Wartość rozchodu zapasów ustala się według zasady cen średniowaŜonych dla materiałów, towarów i produktów 

gotowych. 

  
NaleŜności 
 
NaleŜności handlowe oraz pozostałe naleŜności wykazuje się w wysokości zamortyzowanego kosztu, z zachowaniem 

zasady ostroŜnej wyceny. Wartość naleŜności aktualizuje się poprzez dokonanie odpisu aktualizującego na wszystkie 

naleŜności, których ściągalność jest wątpliwa, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do 

kosztów finansowych, zaleŜnie od rodzaju naleŜności, której dotyczy odpis aktualizujący.  

Środki pienięŜne i ekwiwalenty środków pienięŜnych 

Środki pienięŜne i lokaty krótkoterminowe wykazane w bilansie obejmują środki pienięŜne w banku i w kasie oraz 

lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nieprzekraczającym trzech miesięcy. 

Saldo środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów wykazane w skonsolidowanym rachunku przepływów pienięŜnych 

składa się z określonych powyŜej środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów, pomniejszonych o niespłacone kredyty w 

rachunkach bieŜących. 

 
Kapitały własne 
 
Kapitał zakładowy 

Kapitał zakładowy jednostki dominującej jest kapitałem zakładowym Grupy i wykazywany jest w wartości 

nominalnej zarejestrowanych akcji, wynikającej ze statutu Spółki i wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.  

Kapitał zapasowy ze sprzedaŜy akcji powyŜej wartości nominalnej 

Kapitał zapasowy ze sprzedaŜy akcji powyŜej wartości nominalnej powstał z przeprowadzonej w 2008 roku emisji 

akcji i jest pomniejszony o koszty emisji. 
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 Zyski z lat ubiegłych, roku bieŜącego i pozostałe kapitały  

Zyski z lat ubiegłych i pozostałe kapitały stanowią zakumulowane zyski /straty.  

Pozostałe kapitały zawierają równieŜ równowartość kosztów płatności w formie papierów wartościowych 

rozpoznanych zgodnie z MSSF 2. 

Oprocentowane kredyty bankowe, poŜyczki i papiery dłuŜne 

W momencie początkowego ujęcia, wszystkie kredyty bankowe, poŜyczki i papiery dłuŜne są ujmowane według ceny 

nabycia odpowiadającej wartości godziwej otrzymanych środków pienięŜnych, pomniejszonej o koszty związane z 

uzyskaniem kredytu lub poŜyczki. 

Po początkowym ujęciu oprocentowane kredyty, poŜyczki i papiery dłuŜne są następnie wyceniane według 

zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej, z wyjątkiem zobowiązań 

wyznaczonych na pozycje zabezpieczane, które wyceniane są zgodnie z zasadami rachunkowości zabezpieczeń.  

Przy ustalaniu zamortyzowanego kosztu uwzględnia się koszty związane z uzyskaniem kredytu lub poŜyczki oraz 

dyskonta lub premie uzyskane przy rozliczeniu zobowiązania. 

Zyski i straty są ujmowane w rachunku zysków i strat z chwilą usunięcia zobowiązania z bilansu, a takŜe w wyniku 

naliczania odpisu. 

 
 Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania 
 

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania są ujmowane według zamortyzowanego kosztu.  

Rezerwy 

Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Grupie ciąŜy istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) 

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

konieczność wypływu korzyści ekonomicznych oraz moŜna dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego 

zobowiązania. JeŜeli Grupa spodziewa się, Ŝe koszty objęte rezerwą zostaną zwrócone, na przykład na mocy umowy 

ubezpieczenia, wówczas zwrot ten jest ujmowany, jako odrębny składnik aktywów, ale tylko wtedy, gdy jest rzeczą 

praktycznie pewną, Ŝe zwrot ten rzeczywiście nastąpi. Koszty dotyczące danej rezerwy są wykazane w rachunku 

zysków i strat po pomniejszeniu o wszelkie zwroty. W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, 

wielkość rezerwy jest ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pienięŜnych do 

wartości bieŜącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości 

pieniądza w czasie oraz ewentualnego ryzyka związanego z danym zobowiązaniem.  

Odprawy emerytalne  

Odprawy emerytalne są wypłacane jednorazowo, w momencie przejścia na emeryturę. Wysokość odpraw 

emerytalnych zaleŜy od staŜu pracy oraz średniego wynagrodzenia pracownika. Spółka tworzy rezerwę na przyszłe 

zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych w celu przyporządkowania kosztów do okresów, których dotyczą. 

Według MSR 19 odprawy emerytalne są programami określonych świadczeń po okresie zatrudnienia. Naliczone 

zobowiązania są równe zdyskontowanym płatnościom, które w przyszłości zostaną dokonane, z uwzględnieniem 

rotacji zatrudnienia i dotyczą okresu do dnia bilansowego.  
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Informacje demograficzne oraz informacje o rotacji zatrudnienia oparte są o dane historyczne.  

Płatności w formie akcji własnych 

W Grupie Kapitałowej Atrem realizowany jest Program Motywacyjny oparty o akcje Atrem S.A. 

Program Motywacyjny został wyceniony przy uŜyciu trzymianowego modelu wyceny opcji zgodnie z MSSF 2 – 

Płatności w formie akcji własnych. 

Program Motywacyjny realizowany w Spółce Atrem S.A. obejmuje okres kolejnych trzech lat obrotowych, 

począwszy od roku 2008 - tj. lata 2008, 2009 i 2010. 

Program jest skierowany do członków Zarządu, prokurentów i kardy kierowniczej wyŜszych szczebli spółki Atrem 

S.A. oraz członków Zarządu i prokurentów spółek z Grupy Kapitałowej Atrem. 

Celem wprowadzenia Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów motywujących dla członków Zarządu 

i kadry zarządzającej do działań zapewniających długoterminowy wzrost Spółki oraz ustabilizowanie kadry 

zarządzającej. 

Osoby uczestniczące w Programie Motywacyjnym są uprawnione do objęcia warrantów subskrypcyjnych na 

warunkach określonych w uchwale nr 001/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Atrem S.A. 

oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego uchwalonym przez Radę Nadzorczą.  

Koszt transakcji rozliczanych z pracownikami w instrumentach kapitałowych jest wyceniany przez odniesienie do 

wartości godziwej na dzień przyznania praw.  

Przy wycenie transakcji rozliczanych w instrumentach kapitałowych nie są uwzględniane Ŝadne warunki dotyczące 

efektywności/wyników, poza tymi, które są związane z ceną akcji spółki dominującej („uwarunkowania rynkowe”). 

Koszt transakcji rozliczanych w instrumentach kapitałowych jest ujmowany wraz z odpowiadającym mu wzrostem 

wartości kapitału własnego w okresie, w którym spełnione zostały warunki dotyczące efektywności/wyników, 

kończącym się w dniu, w którym określeni pracownicy zdobędą pełne uprawnienia do świadczeń („dzień nabycia 

praw”). Skumulowany koszt ujęty z tytułu transakcji rozliczanych w instrumentach kapitałowych na kaŜdy dzień 

bilansowy do dnia nabycia praw odzwierciedla stopień upływu okresu nabywania praw, do których prawa – w opinii 

zarządu Grupy na ten dzień, opartej na moŜliwie najlepszych szacunkach liczby instrumentów kapitałowych – 

zostaną ostatecznie nabyte. 

Rozwadniający wpływ wyemitowanych warrantów subskrypcyjnych jest uwzględniany przy ustalaniu wielkości zysku 

przypadającego na jedną akcję, jako dodatkowe rozwodnienie akcji. 

Leasing  

Grupa jako leasingobiorca  

Umowy leasingu finansowego, które przenoszą na Grupę zasadniczo całe ryzyko i wszystkie poŜytki wynikające z 

posiadania przedmiotu leasingu, są ujmowane w bilansie na dzień rozpoczęcia leasingu według niŜszej z 

następujących dwóch wartości: wartości godziwej środka trwałego stanowiącego przedmiot leasingu lub wartości 

bieŜącej minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe są rozdzielane pomiędzy koszty finansowe i 

zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu leasingu w sposób umoŜliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od 

pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe są ujmowane bezpośrednio w cięŜar rachunku zysków i strat. 
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Środki trwałe uŜytkowane na mocy umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: 

szacowany okres uŜytkowania środka trwałego lub okres leasingu. 

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

wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane są do umów leasingu operacyjnego. Opłaty leasingowe z 

tytułu leasingu operacyjnego ujmowane są, jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres 

trwania leasingu. 

Przychody 

Przychody są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, Ŝe Grupa uzyska korzyści ekonomiczne 

związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów moŜna wycenić w wiarygodny sposób. Przychody są 

rozpoznawane po pomniejszeniu o podatek od towarów i usług (VAT) oraz rabaty.  Przy ujmowaniu przychodów 

obowiązują równieŜ kryteria przedstawione poniŜej: 

SprzedaŜ towarów i produktów  

Przychody są ujmowane, jeŜeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności do towarów i produktów 

zostały przekazane nabywcy oraz gdy kwotę przychodów moŜna wycenić w wiarygodny sposób.  

Przychody z tytułu realizacji instrumentów zabezpieczających przepływy pienięŜne korygują wartość przychodów ze 

sprzedaŜy towarów i produktów. 

Świadczenie usług 

Przychody z tytułu świadczenia usług długoterminowych są ujmowane na podstawie stopnia zaawansowania ich 

realizacji.  

Procentowy stan zaawansowania realizacji usługi ustalany jest jako stosunek kosztów poniesionych do szacowanych 

kosztów niezbędnych do zrealizowania zlecenia.  

JeŜeli wyniku kontraktu nie moŜna wiarygodnie oszacować, wówczas przychody uzyskiwane z tytułu tego kontraktu 

są ujmowane tylko do wysokości poniesionych kosztów, które Grupa spodziewa się odzyskać.  

Odsetki 

Przychody z tytułu odsetek są ujmowane sukcesywnie w miarę ich narastania (z uwzględnieniem metody efektywnej 

stopy procentowej, stanowiącej stopę dyskontującą przyszłe wpływy gotówkowe przez szacowany okres uŜytkowania 

instrumentów finansowych) w stosunku do wartości bilansowej netto danego składnika aktywów finansowych. 

Dywidendy 

Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy lub udziałowców do ich otrzymania. 

Przychody z tytułu wynajmu 

Przychody z tytułu wynajmu nieruchomości inwestycyjnych ujmowane są metodą liniową przez okres wynajmu w 

stosunku do otwartych umów. 

Dotacje rządowe  

JeŜeli istnieje uzasadniona pewność, Ŝe dotacja zostanie uzyskana oraz spełnione zostaną wszystkie związane z nią 

warunki, wówczas dotacje rządowe są ujmowane według ich wartości godziwej.  

JeŜeli dotacja dotyczy danej pozycji kosztowej, wówczas jest ona ujmowana, jako przychód w sposób współmierny 

do kosztów, które dotacja ta ma w zamierzeniu kompensować. JeŜeli dotacja dotyczy składnika aktywów, wówczas 
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jej wartość godziwa jest ujmowana na koncie przychodów przyszłych okresów, a następnie stopniowo, drogą 

równych odpisów rocznych, odpisywana do rachunku zysków i strat przez szacowany okres uŜytkowania związanego 

z nią składnika aktywów. 

Podatek dochodowy 

Na potrzeby sprawozdawczości finansowej, rezerwa na podatek dochodowy jest tworzona metodą zobowiązań 

bilansowych w stosunku do wszystkich róŜnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością 

podatkową aktywów i pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. 

Rezerwa na podatek odroczony ujmowana jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich róŜnic przejściowych, z 

wyjątkiem sytuacji, gdy rezerwa na podatek odroczony powstaje w wyniku początkowego ujęcia wartości firmy lub 

początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek 

gospodarczych i w chwili jej zawierania nie mającej wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do 

opodatkowania czy stratę podatkową oraz w przypadku dodatnich róŜnic przejściowych wynikających z inwestycji w 

jednostkach zaleŜnych lub stowarzyszonych i udziałów we wspólnych przedsięwzięciach, z wyjątkiem sytuacji, gdy 

terminy odwracania się róŜnic przejściowych podlegają kontroli inwestora i gdy prawdopodobne jest, iŜ w dającej się 

przewidzieć przyszłości róŜnice przejściowe nie ulegną odwróceniu. 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego ujmowane są w odniesieniu do wszystkich ujemnych róŜnic przejściowych, 

jak równieŜ niewykorzystanych aktywów podatkowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na 

następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, Ŝe zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, 

który pozwoli wykorzystać ww. róŜnice, aktywa i straty, z wyjątkiem sytuacji, gdy aktywa z tytułu odroczonego 

podatku dotyczące ujemnych róŜnic przejściowych powstają w wyniku początkowego ujęcia składnika aktywów bądź 

zobowiązania przy transakcji niestanowiącej połączenia jednostek gospodarczych i w chwili jej zawierania nie mają 

wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania czy stratę podatkową oraz w przypadku 

ujemnych róŜnic przejściowych z tytułu inwestycji w jednostkach zaleŜnych lub stowarzyszonych oraz udziałów we 

wspólnych przedsięwzięciach, składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku jest ujmowany w bilansie jedynie w 

takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, iŜ w dającej się przewidzieć przyszłości ww. róŜnice przejściowe 

ulegną odwróceniu i osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych róŜnic 

przejściowych. 

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na kaŜdy dzień bilansowy i 

ulega stosownemu obniŜeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania 

wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są z 

zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik 

aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy 

podatkowe) obowiązujące na dzień bilansowy lub takie, których obowiązywanie w przyszłości jest pewne na dzień 

bilansowy. 

Podatek dochodowy dotyczący pozycji ujmowanych bezpośrednio w kapitale własnym jest ujmowany w kapitale 

własnym, a nie w rachunku zysków i strat. 
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Zysk netto na akcję 

Zysk netto na akcję dla kaŜdego okresu jest obliczony poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnią 

waŜoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.  

Grupa prezentuje rozwodniony zysk (stratę) na akcję, poniewaŜ występują rozwadniające potencjalne akcje zwykłe. 

 
 Jednostki powiązane 

 
Na potrzeby sprawozdania finansowego do jednostek powiązanych zalicza się: znaczących 

akcjonariuszy/udziałowców, spółki zaleŜne i stowarzyszone, członków Zarządów i Rad Nadzorczych spółek 

wchodzących w skład Grupy, ich najbliŜsze rodziny oraz podmioty przez nich kontrolowane.  

 

Informacje dotyczące segmentów działalności 
 
Informacje dotyczące segmentów działalności Grupa Kapitałowa Atrem wykazuje zgodnie z MSSF 8. 

Dla celów zarządczych Grupa została podzielona na części w oparciu o wytwarzane produkty i świadczone usługi.  

W Grupie Kapitałowej Atrem istnieją następujące trzy sprawozdawcze segmenty operacyjne: 

 

Segment automatyki - zajmuje się świadczeniem usług inŜynieryjnych z zakresu aparatury kontrolno-pomiarowej, 

automatyki przemysłowej, telemetrii, regulacji, elektroniki oraz metrologii. 

Segment elektroenergetyczny - oferuje świadczenie usług z zakresu instalacji niskich, średnich i wysokich napięć 

dla klientów z branŜy energetycznej, budowlanej oraz przemysłowej. 

Segment klimatyzacji i wentylacji - świadczy usługi z zakresu instalacji klimatyzacyjnych, wentylacji i ogrzewania. 

 

Zarząd monitoruje oddzielnie wyniki operacyjne segmentów w celu podejmowania decyzji dotyczących alokacji 

zasobów, oceny skutków tej alokacji oraz wyników działalności.  

Wynik segmentu odzwierciedla kalkulację wyników działalności segmentu zweryfikowaną przez Zarząd (będący 

głównym decydentem w sprawach operacyjnych).  

Kalkulacja ta róŜni się od kwot przedstawionych w sprawozdaniu sporządzonym zgodnie z MSSF w następujących 

obszarach: 

• Przychody finansowe – przy ustalaniu wyniku segmentu nie uwzględnia się przychodów z odsetek od środków 

pienięŜnych na rachunkach bankowych, gdyŜ nie wynikają one z podstawowej działalności Ŝadnego z 

prezentowanych segmentów, 

• Koszty finansowe – koszty finansowe (w tym korekty związane z dyskontowaniem rezerw) nie są uwzględniane 

przy ustalaniu wyniku segmentu, 

• Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy – zyski lub straty wynikające ze zmian wartości godziwej aktywów 

finansowych dostępnych do sprzedaŜy są uwzględniane przy ustalaniu wyniku segmentu, 

• Utrata wartości aktywów – odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych, w tym 

wartości firmy nie są uwzględniane przy ustalaniu wyniku segmentu, jeŜeli nie wchodzą one w zakres 

działalności kontynuowanej i nie oczekuje się, Ŝe mogą wystąpić ponownie, 
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• Wyłączenie zysku z transakcji między segmentami – przy ustalaniu wyniku segmentu uwzględnia się skutki 

transakcji dokonanych między segmentami (to znaczy nie dokonuje się wyłączeń z tytułu transakcji między 

segmentami). 

Z wyjątkiem wyłączenia przychodów z transakcji dokonywanych pomiędzy segmentami, nie ma róŜnicy między 

przychodami segmentów ogółem i przychodami skonsolidowanymi. 

Z aktywów segmentu wyłączono aktywa z tytułu bieŜącego i odroczonego podatku dochodowego oraz wartość 

firmy uznając, iŜ aktywa te mają charakter ogólno-korporacyjny i w związku z tym nie naleŜy ich przypisywać do 

poszczególnych segmentów operacyjnych. 

Zobowiązania segmentu nie zawierają podatku odroczonego, zobowiązań z tytułu podatków, kredytów bankowych, 

instrumentów pochodnych i leasingu finansowego, poniewaŜ te zobowiązania zarządzane są na poziomie Grupy. 

Podstawą oceny wyników działalności jest zysk lub strata na działalności operacyjnej, które w pewnym zakresie, jak 

wyjaśniono w tabeli na stronie 9, są mierzone inaczej niŜ zysk lub strata na działalności operacyjnej w 

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.  

Finansowanie Grupy (łącznie z kosztami i przychodami finansowymi) oraz podatek dochodowy są monitorowane na 

poziomie Grupy i nie ma miejsca ich alokacja do segmentów. 

Ceny transakcyjne stosowane przy transakcjach pomiędzy segmentami operacyjnymi są ustalane na zasadach 

rynkowych, podobnie jak przy transakcjach ze stronami niepowiązanymi. 

Wszystkie przychody i zyski operacyjne segmentów Grupy pochodzą ze sprzedaŜy na terenie Polski.  

Wszystkie aktywa segmentów Grupy są zlokalizowane w Polsce. 

Nakłady inwestycyjne segmentu stanowią łączne nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne, które 

mają być uŜytkowane przez ponad 1 rok. 
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10. Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych 

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Atrem  

W okresie od 1 stycznia 2009 roku do 30 września 2009 roku skorygowano salda odpisów aktualizujących składniki 

majątkowe o następujące kwoty (w nawiasach kwoty zmian w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 września 

2008 roku): 

- odpisy na zapasy: spadek o 2 tys. zł (wzrost o 0,00  tys. zł),  

-  odpisy na naleŜności: spadek o 85 tys. zł (spadek o 21 tys. zł). 

Ponadto w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 30 września 2009 roku zmieniono salda następujących rezerw (w 

nawiasach kwoty zmian w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 września 2008 roku): 

- zwiększono rezerwę na odprawy emerytalne o kwotę 11 tys. zł (wzrost o 50 tys. zł), 

- zmniejszono rezerwę na urlopy o kwotę 668 tys. zł (wzrost o 145 tys. zł), 

- zmniejszono rezerwę na badanie sprawozdania finansowego o kwotę 67 tys. zł (spadek o 48 tys. zł), 

- zmniejszono rezerwę na przewidywane koszty o kwotę 9 tys. zł (wzrost o 9 tys. zł), 

- zwiększono rezerwę na straty na kontraktach długoterminowych o kwotę 0,00 tys. zł (wzrost o 354 tys. zł), 

- zmniejszono rezerwę na naprawy gwarancyjne o kwotę 91 tys. zł (spadek o 94 tys. zł), 

- zmniejszono rezerwę na premie o kwotę 348 tys. zł (spadek o 598 tys. zł), 

- zwiększono rezerwę na koszty wypłat ZFŚS o kwotę 0,00 tys. zł (spadek o 130 tys. zł), 

- zwiększono rezerwy pozostałe o kwotę 76 tys. zł (spadek o 0,00 tys. zł), 

- zwiększono rezerwę na podatek odroczony o kwotę 3 320 tys. zł (wzrost o 1 318 tys. zł). 

Skrócone jednostkowe sprawozdanie Atrem S.A. 

W okresie od 1 stycznia 2009 roku do 30 września 2009 roku skorygowano salda odpisów aktualizujących składniki 

majątkowe o następujące kwoty (w nawiasach kwoty zmian w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 września 

2008 roku): 

- odpisy na zapasy: spadek o 2 tys. zł (wzrost o 0,00 tys. zł),  

-  odpisy na naleŜności: spadek 54 tys. zł (spadek o 228 tys. zł). 

Ponadto w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 30 września 2009 roku zmieniono salda następujących rezerw (w 

nawiasach kwoty zmian w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 września 2008 roku): 

- zmniejszono rezerwę na odprawy emerytalne o kwotę 3 tys. zł (spadek o 3 tys. zł), 

- zmniejszono rezerwę na urlopy o kwotę 285 tys. zł (spadek o 34 tys. zł), 

- zmniejszono rezerwę na badanie sprawozdania finansowego o kwotę 40 tys. zł (spadek o 28 tys. zł), 

- zwiększono rezerwę na straty na kontraktach długoterminowych o kwotę 0,00 tys. zł (wzrost o 354 tys. zł), 

- zmniejszono rezerwę na naprawy gwarancyjne o kwotę 78 tys. zł (spadek o 94 tys. zł), 

- zmniejszono rezerwę na premie o kwotę 358 tys. zł (spadek o 568 tys. zł), 

- zwiększono rezerwę na koszty wypłat ZFŚS o kwotę 0,00 tys. zł (spadek o 30 tys. zł), 

- zwiększono rezerwy pozostałe o kwotę 76 tys. zł (spadek o 0,00 tys. zł), 

- zwiększono rezerwę na podatek odroczony o kwotę 540 tys. zł (wzrost o 835 tys. zł). 
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11. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Atrem  
 

Rachunek zysków i strat 

 

Wyszczególnienie 

Okres 9 
 miesięcy 

 zakończony  
30 września 2009 

Okres 9  
miesięcy 

 zakończony  
30 września 2008 

Wskaźnik 
dynamiki w % 
30.09.2008 = 100% 

Przychody ze sprzedaŜy 97 352 75 922 28,2% 

Przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów 1 300 1 251 3,9% 
Przychody ze sprzedaŜy usług 96 052 74 671 28,6% 

Koszt własny sprzedaŜy (74 669) (55 844) 33,7% 

Zysk brutto ze sprzedaŜy 22 684 20 078 13,0% 

Pozostałe przychody operacyjne 376 545 (31,0)% 
Koszty sprzedaŜy – – – 
Koszty ogólnego zarządu (11 657) (9 695) 20,2% 
Pozostałe koszty operacyjne (301) (208) 44,7% 
Zysk z działalności kontynuowanej 11 101 10 719 3,6% 

Przychody finansowe 823 450 82,9% 
Koszty finansowe (824) (901) (8,5)% 
Udział w zysku jednostki stowarzyszonej – – – 

Zysk (strata) brutto 11 099 10 268 8,1% 

Podatek dochodowy (3 272) (1 796) 82,2% 
Zysk netto z działalności kontynuowanej 7 827 8 472 (7,6)% 

Działalność zaniechana – – – 

Zysk netto za rok obrotowy 7 827 8 472 (7,6)% 

Przypisany:    

Akcjonariuszom jednostki dominującej 7 564 7 864 (3,8)% 

Akcjonariuszom niesprawującym kontroli 263 608 (56,7)% 
 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaŜy Grupy Kapitałowej Atrem wyniosły w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 

września 2009 roku: 97 352 tys. zł i były o 28,2% większe niŜ w analogicznym okresie 2008 roku. 

Do najistotniejszych źródeł przychodów z działalności Grupy Kapitałowej Atrem za okres 9 miesięcy zakończony  

30 września 2009 roku naleŜały następujące kontrakty budowlane: 

a) kontrakt pod nazwą Budowa PMG Daszewo  zawarty ze spółką NaftomontaŜ sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie - 

zrealizowane przychody: 4 056 tys. zł, 

b) kontrakt pod nazwą Budowa i uruchomienie Farmy Wiatrowej w Woli Rafałowskiej zawarty z MEGA sp. z o.o. z 

siedzibą w Kraczkowej - zrealizowane przychody: 3 972 tys. zł, 

c) kontrakt pod nazwą Adaptacja urządzeń oraz przekazanie zamawiającemu bazy danych uzupełnionej po 

przeprowadzeniu adaptacji zawarty ze spółką Tesgas S.A. z siedzibą w Dąbrowie k/Poznania - zrealizowane 

przychody: 3 703 tys. zł, 

d) kontrakt pod nazwą Modernizacja ujęcia wody w Promienku gm. Pobiedziska zawarty z Aquanet S.A. z siedzibą w 

Poznaniu - zrealizowane przychody: 2 538 tys. zł, 

e) kontrakt pod nazwą Stacja uzdatniania wody Królewicka i rozbudowa sieci wodociągowych w Elblągu zawarty ze 

spółką Hydrobudowa Polska S.A. z siedzibą w Wysogotowie - zrealizowane przychody: 3 253 tys. zł, 

f) kontrakt pod nazwą Modernizacja LewobrzeŜnej Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Serbskiej w Poznaniu  zawarty ze 

spółką PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie – zrealizowane przychody: 2 781 tys. zł, 
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g) kontrakt pod nazwą Wykonanie urządzeń elektrycznych oraz robót budowlanych dotyczących instalacji elektrycznej dla 

projektu Farma Wiatrowa Bukowsko zawarty z Bukowsko Wind Energy sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach - 

zrealizowane przychody: 1 321 tys. zł.  

Na wzrost zysku brutto ze sprzedaŜy w analizowanym okresie miał wpływ wzrost przychodów ze sprzedaŜy.  

Wśród przychodów ze sprzedaŜy największą wielkością charakteryzowały się przychody ze sprzedaŜy usług. W 

okresie 9 miesięcy 2008 roku kształtowały się one na poziomie 74 671 tys. zł, natomiast w okresie 9 miesięcy 2009 

roku osiągnęły poziom 96 052 tys. zł, co oznacza wzrost na poziomie 28,6%. 

Zadowalającym jest fakt, iŜ dynamika w zakresie przychodów finansowych była bardzo wysoka, ich przyrost w 

badanym okresie wyniósł aŜ 82,9%. 

 

Wielkość i struktura kapitałów  

 

Wyszczególnienie 30.09.2009 
Wskaźnik 
struktury 

w % 
30.09.2008 

Wskaźnik 
struktury 

w % 
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jedn. 
dominującej 

49 993 43,4% 20 816 36,7% 

Kapitał podstawowy 4 545 3,9% 3 013 5,3% 
NadwyŜka ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości nominalnej 19 457 16,9% – – 

Kapitał zapasowy - zyski zatrzymane 9 849 8,5% 5 199 9,2% 

Kapitał rezerwowy - zyski zatrzymane 8 578 7,4% 4 741 8,4% 
Wynik finansowy za okres sprawozdawczy 7 564 6,6% 7 864 13,9% 
Kapitał akcjonariuszy niesprawujących kontroli 1 632 1,4% 1 294 2,3% 

Kapitał własny ogółem 51 626 44,8% 22 111 39,0% 

Zobowiązania  63 674 55,2% 34 556 61,0% 

Zobowiązania długoterminowe 14 401 12,5% 2 758 4,9% 
Zobowiązania krótkoterminowe 49 273 42,7% 31 798 56,1% 
SUMA PASYWÓW 115 299 100,0% 56 666 100,0% 
 

Suma bilansowa Grupy Kapitałowej Atrem wyniosła na dzień 30 września 2009 roku 115 299 tys. zł (przyrost w 

wysokości 103,5% w stosunku do danych porównywalnych na dzień 30 września 2008 roku).  

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na dzień 30 września 2009 roku wyniósł 49 993 

tys. zł (przyrost w wysokości 140,2% w stosunku do danych na dzień 30 września 2008 roku).  

Zobowiązania ukształtowały się na poziomie  63 674 tys. zł (przyrost w wysokości 84,3% w stosunku do danych 

porównywalnych za analogiczny okres 2008 roku).  

Pomimo przyrostu nominalnej wartości zobowiązań, ich udział w kapitałach ogółem zmniejszył się o 5,8 punktu 

procentowego na koniec trzeciego kwartału 2009 roku, w porównaniu do danych na  koniec trzeciego kwartału 2008 

roku.  

W strukturze kapitału własnego największą pozycją była nadwyŜka ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości 

nominalnej stanowiąca 16,9% pasywów ogółem.  

W zobowiązaniach największą pozycję stanowiły zobowiązania krótkoterminowe, które stanowiły 42,7% pasywów 

ogółem. 
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Wielkość i struktura aktywów  

 

Wyszczególnienie 30.09.2009 
Wskaźnik 
struktury 

w % 
30.09.2008 

Wskaźnik 
struktury 

w % 
Aktywa trwałe (długoterminowe) 34 216 29,7% 17 464 30,8% 

Rzeczowe aktywa trwałe 26 755 23,2% 13 477 23,8% 

Nieruchomości inwestycyjne – – – – 

Wartość firmy z konsolidacji 2 555 2,2% 1 093 1,9% 
Wartości niematerialne 678 0,6% 466 0,8% 
Udziały w jednostkach zaleŜnych – – – – 

Udziały w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych 
przedsięwzięciach 

– – – – 

Aktywa finansowe – – – – 

Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe 107 0,1% 74 0,1% 

NaleŜności długoterminowe 389 0,3% 510 0,9% 
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 3 732 3,2% 1 845 3,3% 
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 81 083 70,3% 39 202 69,2% 

Zapasy 4 385 3,8% 4 461 7,9% 

NaleŜności handlowe oraz pozostałe naleŜności 57 774 50,1% 30 502 53,8% 
NaleŜności z tytułu bieŜącego podatku dochodowego 651 0,6% 29 0,1% 
Rozliczenia międzyokresowe   1 005 0,9% 964 1,7% 
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 17 267 15,0% 3 159 5,6% 

Aktywa finansowe – – 87 0,2% 
Aktywa trwałe zaklasyfikowane, jako przeznaczone do sprzedaŜy – – – – 

SUMA AKTYWÓW 115 299 100,0% 56 666 100,0% 
 

Wartość aktywów trwałych Grupy Kapitałowej Atrem na dzień 30 września 2009 roku kształtowała się na poziomie 

34 216 tys. zł, co oznacza przyrost w wysokości 95,9% w stosunku do danych porównywalnych na dzień 30 września 

2008 roku. Na wysoką dynamikę aktywów trwałych wpływ miał wysoki przyrost (133,8%) wartości firmy z 

konsolidacji. 

Aktywa trwałe na koniec trzeciego kwartału 2009 roku stanowiły 29,7% ogólnej sumy aktywów i ich udział w 

aktywach ogółem nieznacznie zmniejszył się względem tego samego okresu roku ubiegłego.  

W strukturze aktywów trwałych największym udziałem (78,2%) charakteryzowały się rzeczowe aktywa trwałe. 

W badanym okresie aktywa obrotowe charakteryzowały się wyŜszą dynamiką niŜ aktywa trwałe (przyrost w 

wysokości 106,8% w stosunku do danych porównywalnych za trzeci kwartał 2009 roku), a ich wartość wyniosła       

81 083 tys. zł.  

W aktywach obrotowych największą pozycję stanowiły naleŜności handlowe oraz pozostałe naleŜności, które 

stanowiły 50,1% aktywów ogółem. Wysoką dynamiką w aktywach obrotowych charakteryzowały się środki pienięŜne 

i ich ekwiwalenty. Ich wartość zwiększyła się ponad 5-krotnie. Na tak znaczny przyrost wpływ miało zwiększenie 

poziomu lokat krótkoterminowych. 
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Przepływy środków pienięŜnych Grupy Kapitałowej Atrem 

 

 
Okres 9 miesięcy 

zakonczony 30 
września 2009 

Okres 9 miesięcy 
zakonczony 30 
września 2008 

   
Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej (5 085) 1 020 
Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej (10 714) (8 202) 
Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej 6 249 (897) 

Razem przepływy pienięŜne netto (9 550) (8 079) 

Środki pienięŜne na koniec okresu  17 267 3 159 
 

Na dzień 30 września 2009 roku Grupa dysponowała środkami pienięŜnymi w wysokości 17 267 tys. zł, na które 

składały się gotówka i jej ekwiwalenty (kasa, rachunki bankowe i lokaty krótkoterminowe). 

Biorąc pod uwagę posiadane środki własne oraz dostępną linię kredytową, z której na dzień 30 września 2009 roku, 

Grupa Atrem mogła jeszcze wykorzystać 16 366 tys. zł. Grupa nie przewiduje wystąpienia problemów z płynnością 

finansową w związku z realizacją planów inwestycyjnych.  

Działalność operacyjna 

Za okres trzech kwartałów 2009 roku przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej były ujemne, sytuacja ta 

została spowodowana przede wszystkim znacznym zwiększeniem pozycji bilansowej: naleŜności z tytułu rozliczenia 

kontraktów długoterminowych. 

Działalność inwestycyjna 

Ujemne przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej za trzy kwartały 2009 roku, to głównie efekt 

poniesionych nakładów inwestycyjnych (w tym głównie na budowę: nowej siedziby Atrem S.A. oraz modernizację 

siedziby spółki zaleŜnej Contrast sp. z o.o.). 

Działalność finansowa 

W okresie trzech kwartałów 2009 roku przepływy pienięŜne z działalności finansowej charakteryzowały się wartością 

dodatnią i wyniosły 6 249 tys. zł i wynikały głównie z zaciągniętych kredytów inwestycyjnych (na budowę nowej 

siedziby Atrem S.A. oraz modernizację nowej siedziby Contrast sp. z o.o.) 

Wielkości zmian wskazują na kontynuowanie działań rozwojowych Grupy. 
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Analiza wskaźnikowa wyników finansowych Grupy Kapitałowej Atrem 

 

Płynność finansowa  

Analiza płynności finansowej wskazuje, iŜ w analizowanym okresie Grupa Kapitałowa Atrem posiadała pełną 

zdolność do terminowego regulowania swoich zobowiązań bieŜących, co zostało przedstawione poniŜej: 

 

Wyszczególnienie Formuła 30.09.2009 30.09.2008 
    
Wskaźnik płynności bieŜącej (aktywa obrotowe - krótkoterminowe rozl. 

międzyokresowe)/zobowiązania krótkoterminowe 
1,6 1,2 

Wskaźnik płynności szybkiej (inwestycje krótkoterm.+ naleŜności 
krótkoterm.)/zobowiązania krótkoterminowe 

1,5 1,1 

 

Wskaźnik płynności bieŜącej wzrósł w stosunku do roku poprzedniego i ukształtował się na poziomie 1,6. 

Wskaźnik płynności szybkiej takŜe wzrósł w stosunku do danych za 2008 rok i ukształtował się na poziomie 1,5.  

Poprawa w tym zakresie spowodowana była przede wszystkim bardzo duŜym przyrostem środków pienięŜnych i ich 

ekwiwalentów.  

 

Rentowność 

W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2009 roku Grupa Kapitałowa Atrem wygenerowała przychody ze 

sprzedaŜy na poziomie 97 352 tys. zł (przyrost w wysokości 28,2% w stosunku do danych porównywalnych za 2008 

rok). 

Poziom zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wygenerowanego w okresie 9 miesięcy 2009 

roku zmniejszył się o 3,8% w porównaniu do wielkości zysku wypracowanego w analogicznym okresie 2008 roku. 

Wskaźniki rentowności zostały przedstawione poniŜej. 

 

Wyszczególnienie Formuła 30.09.2009 30.09.2008 
    

Rentowność brutto ze sprzedaŜy zysk brutto ze sprzedaŜy/ 
przychody netto 

23,3% 26,5% 

Rentowność operacyjna zysk z działalności kontynuowanej/ 
przychody netto 

11,4% 14,1% 

Rentowność brutto zysk brutto/ 
przychody netto 

11,4% 13,5% 

Rentowność netto jedn. domin. zysk netto jedn. dominującej/ 
przychody netto 

7,8% 10,4% 

Rentowność netto Grupy  zysk netto Grupy Kapitałowej / 
przychody netto 

8,0% 11,2% 

Rentowność kapitału własnego zysk netto jedn. dominującej/ 
kapitał własny minus wynik finansowy 

17,8% 60,7% 

Rentowność majątku zysk netto jedn. dominującej/ 
aktywa ogółem 

6,6% 13,9% 

Zysk na jedną akcję przypisany 
akcjonariuszom jednostki 
dominującej (w zł) 

zysk netto jedn. dominującej/ 
średniowaŜona liczba akcji 0,84 1,31 

 

Znacznie większe obciąŜenie wyniku finansowego podatkiem dochodowym (wynikające głównie z duŜego wzrostu 

kwoty podatku odroczonego) za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2009 roku przełoŜyło się na obniŜenie 

poszczególnych poziomów wskaźników rentowności w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. 
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ObniŜeniu uległ wskaźnik rentowności kapitału własnego. Nastąpił jego spadek o 42,9 punkty procentowe w 

porównaniu do trzeciego kwartału 2008 roku. Na wielkość spadku miała wpływ bardzo wysoka dynamika wzrostu 

kapitałów własnych przypisanych akcjonariuszom jednostki dominującej (przyrost wartości o 140,2%).  

W analizowanym okresie nastąpił takŜe spadek rentowności majątku o 7,3 punktu procentowego.  

Grupa Kapitałowa Atrem na koniec trzeciego kwartału 2009 roku osiągnęła 0,84 zł zysku na jedną akcję 

przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. 

 

Efektywność  

Efektywność działania to umiejętność efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów w istniejących 

uwarunkowaniach zewnętrznych. 

Wskaźniki efektywności przedstawiono poniŜej: 

 

Wyszczególnienie Formuła 30.09.2009 30.09.2008 
    

Wskaźnik rotacji majątku  przychody netto/ 
aktywa ogółem 

0,8 1,3 

Wskaźnik obrotu rzeczowych aktywów trwałych przychody netto/ 
rzeczowe aktywa trwałe 

3,6 5,6 

Wskaźnik rotacji naleŜności w dniach 

 
naleŜności handlowe netto*270/(przychody 
netto minus saldo netto umów długoterm.) 95 75 

Wskaźnik rotacji zapasów w dniach zapasy*270/ 
koszty działalności operacyjnej 

13 18 

Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach 
zobowiązania handlowe*270/koszty 

działalności operacyjnej-amortyzacja-koszty 
pracy 

91 74 

 

Na koniec trzeciego kwartału 2009 roku zdolność Grupy Kapitałowej Atrem do generowania przychodów ze 

sprzedaŜy mierzona obrotowością jej aktywów ukształtowała się na niŜszym poziomie niŜ w analogicznym okresie 

2008 roku. Na koniec trzeciego kwartału 2009 roku wartość wskaźnika rotacji majątku wyniosła 0,8.  

Wartość wskaźnika obrotu rzeczowych aktywów trwałych uległa w okresie 9 miesięcy 2009 roku obniŜeniu i 

osiągnęła wartość 3,6. 

Okres oczekiwania na zapłatę naleŜności w okresie badanym w stosunku do okresu poprzedniego uległ wydłuŜeniu. 

Główną przyczyną wydłuŜenia się okresu regulowania zobowiązań przez odbiorców jest spowolnienie gospodarcze, 

powodujące, iŜ kaŜdy z przedsiębiorców podchodzi ostroŜniej do kwestii wypływu środków pienięŜnych z 

przedsiębiorstwa. 

W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2008 roku Grupa Kapitałowa Atrem oczekiwała 75 dni na zapłatę 

naleŜności, natomiast w trzecim kwartale 2009 roku: 95 dni, co oznacza wydłuŜenie okresu oczekiwania o 20 dni. 

W okresie 9 miesiecy zakończonym 30 września 2008 roku Grupa Kapitałowa Atrem regulowała zobowiązania co 74 

dni, natomiast w okresie 9 miesięcy 2009 roku co 91 dni, co oznacza wydłuŜenie okresu regulowania zobowiązań o 

17 dni. 

Wartość wskaźnika rotacji zapasów wskazuje, iŜ okres obrotu zapasami w Grupie Kapitałowej Atrem skrócił się o 5 

dni. 
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ZadłuŜenie 

Analiza zadłuŜenia sprawdza strukturę kapitału (pasywów) pod kątem jego zdolności do regulowania zobowiązań. 

Wyszczególnienie Formuła 30.09.2009 30.09.2008 
    
Wskaźnik zadłuŜenia Zobowiązania ogółem/aktywa 0,6 0,6 
 

W analizowanym okresie wartość wskaźnika ogólnego zadłuŜenia pozostała na tym samym poziomie i ukształtowała 

się na poziomie 60,0%.  

Na dzień bilansowy Grupa Kapitałowa Atrem posiada dobrą płynność finansową. 

 
Ocena zarządzania zasobami finansowymi i zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań 
 
Na dzień 30 września 2009 roku Grupa Kapitałowa Atrem posiadała dobrą płynność finansową i wywiązuje się z 

zaciąganych zobowiązań. 

Osiągnięte wyniki a takŜe wartości przedstawionych powyŜej wskaźników wskazują na dobrą sytuację finansową 

Grupy. 

Zarządzanie zasobami finansowymi w Grupie naleŜy uznać za prawidłowe, kreujące wartość dodaną dla 

akcjonariuszy. 

W związku z dynamicznym rozwojem Grupy Kapitałowej Atrem w trzecim kwartale 2009 roku zostały zwiększone 

kwoty obowiązujących limitów dotyczących kredytów w rachunku bieŜącym i kredytów inwestycyjnych, gwarancji 

ubezpieczeniowych i gwarancji bankowych.  

Kwota limitów bankowych dotyczących kredytów w rachunku bieŜącym przyznanych Grupie Kapitałowej Atrem 

przeznaczonych na finansowanie działalności bieŜącej i inwestycyjnej na 30 września 2009 roku wyniosła 34 000 tys. 

zł. 

Natomiast łączna kwota na limity dotyczące gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych dla Grupy Kapitałowej 

Atrem na 30 września 2009 roku wyniosła 34 100 tys. zł. 

ZagroŜenia związane z zasobami finansowymi: 

• sięgające do 4 lat realizacje kontraktów przy rocznych okresach limitów kredytowych, 

• ryzyko zmian kursów walut i zmian stóp procentowych. 

W obecnej sytuacji Zarząd nie widzi zagroŜenia zmniejszenia dostępności limitów bankowych i ubezpieczeniowych. 

Działania minimalizujące zagroŜenia: 

• dywersyfikacja zasobów finansowych pomiędzy banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy brokerskie,  

• stały monitoring wykorzystania zasobów Grupy Kapitałowej Atrem, 

• stosowanie procedur zgodnie z wdroŜonymi Zintegrowanymi Systemami Zarządzania. 

 

Zatrudnienie 

Na koniec września 2009 roku zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Atrem wynosiło: 497 osób, w tym: w spółce 

Atrem S.A. pracowało: 235 osób, w spółce Contrast sp. z o.o.: 176 osób, Elektro-System sp. z o.o.: 61 osób i w 

spółce Dom-Mar sp. z o.o.: 25  osób. 
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12. Komentarz Zarządu Atrem S.A. do wyników finansowych Grupy Kapitałowej 

Atrem 

W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2009 roku Grupa Kapitałowa Atrem odnotowała zysk netto 

przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 7 564 tys. zł (spadek w wysokości 3,8% w stosunku 

do danych porównywalnych za taki sam okres 2008 roku).  

Zysk netto dla całej Grupy Kapitałowej wyniósł 7 827 tys. zł (spadek w wysokości 7,6% w stosunku do danych 

porównywalnych za taki sam okres 2008 roku).  

Warto jednak zaznaczyć, iŜ główną przyczyną spadku poziomu zysku netto, jak i zysku netto przypisanego 

akcjonariuszom jednostki dominującej jest znaczne zwiększenie wartości odroczonego podatku dochodowego. 

Zysk brutto ze sprzedaŜy wyniósł 22 684 tys. zł (przyrost w wysokości 13,0% w stosunku do danych 

porównywalnych za 2008 rok).  

Na wielkość zysku brutto ze sprzedaŜy wpłynęły przychody ze sprzedaŜy w wysokości 97 352 tys. zł oraz koszt 

własny sprzedaŜy w kwocie 74 669 tys. zł.  

Z działalności kontynuowanej uzyskano zysk w wysokości 11 101 tys. zł (przyrost w wysokości 3,6% w stosunku do 

danych porównywalnych za trzy kwartały 2008 roku).  

Zysk brutto wyniósł 11 099 tys. zł (przyrost w wysokości 8,1% w stosunku do danych porównywalnych za trzeci 

kwartał 2008 roku).  

Koszty finansowe za trzy kwartały 2009 roku zmalały o 77 tys. zł, tj. o 8,5% w porównaniu z analogicznym okresem 

roku ubiegłego. 

Jednocześnie przychody finansowe za trzy kwartały 2009 roku wzrosły o 373 tys. zł, tj. o 82,9% w porównaniu z 

analogicznym okresem roku ubiegłego. 

Spółki Grupy Kapitałowej Atrem nigdy nie posiadały i nie posiadają Ŝadnych opcji walutowych ani nie zawierały 

walutowych transakcji zmiany stóp procentowych (CIRS).  

 

13. Połączenie jednostek gospodarczych 
 
W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2009 roku nie miały miejsca połączenia jednostek gospodarczych. 

 

 
14. Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne 
 

W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2009 roku Grupa przeznaczyła kwotę 13 249 tys. zł na zakup 

rzeczowych aktywów trwałych oraz kwotę 368 tys. zł na zakup wartości niematerialnych. 

Z powyŜszej kwoty 8 594 tys. zł zostało przeznaczone na końcowy etap budowy nowej siedziby spółki Atrem S.A. 

w Suchym Lesie. 



GRUPA KAPITAŁOWA ATREM 
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe  

sporządzone na dzień oraz za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2009 roku  
(wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba Ŝe zaznaczono inaczej) 

 45 

15. Podatek dochodowy 

ObciąŜenie wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego za okres śródroczny naliczone jest z zastosowaniem 

oczekiwanej średniorocznej efektywnej stawki podatkowej zastosowanej do dochodu okresu śródrocznego przed 

opodatkowaniem. 

Efektywna stawka podatkowa wykazana w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy 

Kapitałowej Atrem za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2009 roku wyniosła: 29,5% (okres 9 miesięcy 

zakończony 30 września 2008 roku: 17,5%). 

RóŜnica powyŜsza została spowodowana głównie przez straty podatkowe poniesione przez spółki zaleŜne (Contrast 

sp. z o.o., Elektro-System sp. z o.o.) w trakcie pierwszych 9 miesięcy 2009 roku. 

Grupa nie tworzyła odroczonego podatku dochodowego na straty podatkowe poniesione przez spółki zaleŜne, 

wychodząc z załoŜenia, iŜ przyszłe dochody podatkowe będą wystarczające do pokrycia powstałych strat 

podatkowych. 

16. Pochodne instrumenty finansowe 

Spółka Atrem S.A., ani teŜ Ŝadna ze spółek z Grupy Kapitalowej Atrem nigdy nie stosowała i nie stosuje 

Ŝadnych instrumentów finansowych typu opcje walutowe, walutowe transakcje zmiany stóp procentowych (CIRS).  

Wycena instrumentów pochodnych na dzień 30 września 2009 roku 

Kontrakty walutowe typu forward (wykazane w wartości godziwej) 

 30.09.2009 30.09.2008 

 Aktywa Zobowiązania Aktywa Zobowiązania 

Kontrakty walutowe 
typu forward – 389 87 – 

 

Kontrakty terminowe typu forward posiadane przez spółkę Atrem S.A. zabezpieczają ok. 100% planowanych w 

budŜecie Grupy Kapitałowej Atrem na 2009 rok przepływów pienięŜnych denominowanych w EUR. 

W 2009 roku planowane przychody z kontraktów wyraŜonych w EUR stanowią około 10% wartości przychodów 

ogółem Grupy. 

Grupa stosuje kontrakty terminowe typu forward, jako zabezpieczenia ryzyka walutowego uprawdopodobnionych 

przyszłych transakcji, do których Grupa się zobowiązała. 

Warunki kontraktów walutowych typu forward zostały ustalone w taki sposób, aby odpowiadały warunkom 

uprawdopodobnionych zobowiązań. 

Wartość godziwa instrumentów zabezpieczających (oraz jej zmiany) w części uznanej za skuteczne zabezpieczenie 

odnoszona jest na kapitał z aktualizacji wyceny.  

Pozostała część (w tym wyłączona z pomiaru efektywności) jest odnoszona bezpośrednio w rachunek wyników. 

W przypadku posiadanych instrumentów pochodnych, dla których nie wyznaczono formalnej rachunkowości 

zabezpieczeń wycena wartości godziwej ujmowana jest w rachunku wyników. 

Na dzień 30 września 2009 roku łączną wartość godziwą otwartych instrumentów zabezpieczających ryzyko kursu 

walutowego skalkulowano na kwotę: 1 760 008,69 EUR, z czego 1 530 731,23 EUR dotyczy instrumentów 
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finansowych, dla których ustalono dokumentację zabezpieczeń oraz 229 277,46 EUR dotyczy instrumentów, dla 

których nie ustalono dokumentacji zabezpieczeń (a więc ewidencjonujących wszelkie zmiany wartości godziwej 

bezpośrednio poprzez wynik finansowy). 

Tabela poniŜsza prezentuje poziom oraz sposób ujęcia księgowego dokonanej w dniu 30 września 2009 roku wyceny 

posiadanych przez Atrem S.A.: 

 
Wyszczególnienie Wartość godziwa na dzień 

30.09.2009 r. 
przed uwzględnieniem efektu w 

podatku odroczonym 
(w tys. zł) 

Wartość godziwa na dzień 
30.09.2009 r. 

 po uwzględnieniu efektu w podatku 
odroczonym 

(w tys. zł) 
   
Instrumenty pochodne, dla 
których stosuje się 
rachunkowość zabezpieczeń 

  

Ujęte w kapitale własnym z 
aktualizacji wyceny 

(174) (141) 

Ujęcie w rachunku wyników (część 
wyłączona z 
pomiaru/nieefektywna 
zabezpieczeń)  

(59) (48) 

   
Instrumenty pochodne, dla 
których nie stosuje się 
rachunkowości zabezpieczeń 

(156) (127) 

   
Razem (389) (315) 

 
Zmianę kapitału własnego z tytułu aktualizacji instrumentów pochodnych w spółce Atrem S.A. przedstawia poniŜsza 

tabela (po uwzględnieniu efektu w podatku odroczonym): 

 
 Stan na dzień 31 grudnia 

2008 roku 
Zmiana w okresie 9 

miesiecy zakończonym 30 
września 2009 roku 

Stan na dzień 30 września 
2009 roku 

    
Kapitał zapasowy – 
zabezpieczenie 
przepływów 
pienięŜnych 

(90) (51) (141) 

 
Nadmienić naleŜy, iŜ prezentowana powyŜej wycena ma charakter wyłącznie rachunkowy i nie wpływa na bieŜącą 

płynność oraz na ogólną sytuację finansową Grupy. 

17. Opis istotnych dokonań i niepowodzeń Emitenta i jego Grupy Kapitałowej w 

trzecim kwartale 2009 roku wraz z wykazem najwaŜniejszych zdarzeń ich 

dotyczących 

Do najwaŜniejszych zdarzeń dotyczących istotnych dokonań Grupy Kapitałowej Atrem  w trzecim kwartale 2009 

roku naleŜy zaliczyć: 

a) zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej Atrem, t.j.: Atrem S.A., Contrast sp. z o.o., Elektro-System sp. z o.o. i 

Dom-Mar sp. z o.o. z BRE Bank S.A. w dniu 24 lipca 2009 roku umów ramowych o przyznanie limitów na 
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gwarancje. Łączna wartość limitów na gwarancje przyznanych poszczególnym spółkom na podstawie zawartych 

umów wynosi – 15,6 mln zł. 

Umową o największej wartości jest umowa zawarta pomiędzy Atrem S.A. a BRE Bank S.A., na mocy której Bank 

udzielił Emitentowi limitu na gwarancje w wysokości 10 mln zł. 

b) zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej Atrem, t.j.: Atrem S.A., Contrast sp. z o.o., Elektro-System sp. z o.o. i 

Dom-Mar sp. z o.o. ze spółkami Grupy Kapitałowej PBG w okresie 17 marca 2009 roku do dnia 28 sierpnia 2009 

roku umów na łączną wartość 8 257 505,06 zł.  

Umową o największej wartości jest umowa zawarta przez spółkę Atrem S.A.  w dniu 28 sierpnia 2009 roku ze spółką 

PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie k/Poznania. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompleksowych prac branŜy 

AKPiA w ramach inwestycji pn. „Budowa Tłoczni Gazu Goleniów” Strony uzgodniły, Ŝe zakończenie robót 

objętych przedmiotem umowy nastąpi 31 lipca 2010 roku. Za wykonanie prac Atrem S.A. otrzyma wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości 3 103 000,00 zł. 

c) zawarcie przez Konsorcjum – Contrast Sp. z o. o. z siedzibą w Ostrowie Wlkp. oraz Elektrobudowa S. A. z 

siedzibą w Katowicach w dniu 30 września 2009 roku umowy z ENEA Operator sp. z o. o. na realizację zadania pn. 

"Budowa stacji WN/SN Duszniki". Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej 

oraz realizacja prac budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją. Za wykonanie prac Konsorcjum otrzyma 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 7 980 000,00 zł. 

Prace wykonane zostaną w terminie 64 tygodni od podpisania umowy. 

e) zawarcie przez spółkę Atrem S.A. w dniu 28 sierpnia 2009 roku umowy o udzielenie gwarancji kontraktowych w 

ramach limitu odnawialnego z Towarzystwem Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.  z siedzibą w Warszawie. 

W ramach powyŜszej umowy Atrem S.A. ma prawo zlecać Towarzystwu Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. wydawanie 

gwarancji ubezpieczeniowych za zobowiązania spółek zaleŜnych, tj. Contrast sp. o.o., Elektro-System sp. o.o., Dom-

Mar sp. z o.o.. 

Wartość limitu na gwarancje przyznanego na podstawie zawartej umowy wynosi: 3,0 mln zł. 

Aneksem z dnia 6 listopada 2009 roku limit gwarancji zwiększono do kwoty: 6,0 mln zł. 

18. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działania Emitenta w 

prezentowanym okresie   

Przychody ze sprzedaŜy Grupy podlegają fluktuacjom wynikającym z harmonogramów realizacji kontraktów 

długoterminowych. 

Z uwagi na charakter prowadzonej działalności związanej z rynkiem usług budowlano-montaŜowych, czynnikiem 

wpływającym na przebieg prac są warunki atmosferyczne, które mogą tym samym wpływać na poziom osiąganych 

przychodów ze sprzedaŜy.  

Stosowana przez Grupę Kapitałową Atrem strategia zakłada pozyskiwanie kontraktów o rosnącej wartości 

jednostkowej, co przyczynia się do niwelowania sezonowości przychodów, zapewniając ich bardziej równomierny 

rozkład w trakcie roku obrotowego. 
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19. Informacja dotycząca wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy, łącznie i w 

przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane 

W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2009 roku Emitent nie deklarował i nie wypłacił dywidendy.  

W prospekcie emisyjnym Zarząd Atrem S.A. rekomendował, iŜ za lata obrotowe 2008 i 2009 nie będzie wypłacał 

dywidendy ze względu na potrzeby kapitałowe Grupy, będące pochodną dynamicznego wzrostu skali działalności. 

Wypłata dywidendy w ocenie Zarządu jednostki dominujacej moŜe nastąpić nie wcześniej niŜ z zysku za rok 

obrotowy 2010, tj. w roku 2011.  

 

20. Informacja o emisji, wykupie i spłacie dłuŜnych i kapitałowych papierów 
wartościowych 

 
W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2009 roku Emitent nie dokonywał emisji, wykupu bądź spłaty 

dłuŜnych i kapitałowych papierów wartościowych, innych niŜ podwyŜszenie kapitału zakładowego opisane w 

punkcie 26 niniejszego sprawozdania. 

21. Zdarzenia po dniu 30 września 2009 roku, mogące w znaczący sposób wpłynąć 

na przyszłe wyniki finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w 

znaczący sposób wpłynąć na przyszłe skonsolidowane wyniki finansowe 

Grupy Kapitałowej Atrem i jednostkowe wyniki finansowe Atrem S.A. 

Do zdarzeń, które wystąpiły po dniu 30 września 2009 roku, a które mogą mieć znaczący wpływ na przyszłe wyniki 

finansowe Emitenta naleŜy zaliczyć:  

a) zawarcie przez spółki z Grupy Kapitałowej Atrem, tj. Atrem S.A., Contrast sp. z o.o., Elektro-System sp. z o.o. i 

Dom-Mar sp. z o.o. w okresie od dnia 6 października 2009 roku do dnia 16 października 2009 roku, z Millennium 

Bank S.A. umów na łączną wartość 4 547 915,00 zł. Umowami o największej wartości są umowy zawarte przez 

spółkę zaleŜną Contrast sp. z o. o. w dniu 6 października 2009 roku w przedmiocie linii na gwarancje bankowe oraz 

kredytu w rachunku bieŜącym. W ramach umowy o linię na gwarancje bankowe Millennium Bank S.A. przyznaje 

spółce zaleŜnej Contrast sp. z o. o. gwarancje: przetargowe, dobrego wykonania umowy oraz jakości, do wysokości              

2 000 000,00 zł. Umowa zabezpieczona została w formie poręczenia udzielonego przez Atrem S. A. wraz z 

oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.  

b) zawarcie przez Contrast sp. z o. o. w dniu 6 października 2009 roku ze spółką PBG S.A. z siedzibą w 

Wysogotowie k/Poznania umowy, której przedmiotem jest wykonanie kompleksowych prac elektroenergetycznych 

oraz systemu rozdziału i dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów w ramach inwestycji pn. „Budowa części 

napowierzchniowej PMG Wierzchowice”.  Strony uzgodniły, Ŝe zakończenie robót objętych przedmiotem umowy 

nastąpi 15 lutego 2011 roku. Za wykonanie prac Contrast sp. z o. o. otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 

22 000 000,00 zł. 
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22. Najwięksi Akcjonariusze, struktura i zmiany akcjonariatu 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki, na dzień przekazania sprawozdania finansowego za okres 9 miesięcy zakończony 

30 września 2009 roku następujący akcjonariusze mogą wykonywać ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki Atrem S.A.: 

Liczba akcji Liczba akcji % udzial w kapitale 
zakladowym 

% udział w liczbie 
głosów na WZA 

Liczba glosów na 
WZA 

     
Konrad Śniatała 4 717 000 51,89% 60,54% 8 321 838 
Marek Korytowski  728 800 8,02% 9,45% 1 298 705 
Gabriela Maria Śniatała 604 800 6,65% 7,90% 1 085 657 
ING OFE 750 000 8,25% 5,46% 750 000 

 
Struktura akcjonariatu uaktualniana jest na podstawie formalnych zawiadomień od akcjonariuszy posiadających, co 
najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 

Zmiany w stanie posiadania akcji i praw do akcji przez członków Zarządu w trzecim kwartale 2009 roku i 
do dnia opublikowania raportu. 

 
Akcje Stan na  

31.12.2008 
Zwiększenie Zmniejszenie Stan na  

30.06.2009 
     
Konrad Śniatała  4 704 000 – – 4 704 000 
Marek Korytowski  716 800 – – 716 800 
Łukasz Kalupa – – – – 
     
Akcje Stan na  

30.06.2009 
Zwiększenie Zmniejszenie Stan na  

10.11.2009 
     
Konrad Śniatała  4 704 000 13 000 – 4 717 000 
Marek Korytowski  716 800 12 000 – 728 800 
Łukasz Kalupa – 4 500 – 4 500 

 

 
Prawa do akcji Stan na  

31.12.2008 
Zwiększenie Zmniejszenie Stan na  

30.06.2009 
     
Konarad Śniatała  13 000 13 000 – 26 000 
Marek Korytowski  12 000 12 000 – 24 000 
Łukasz Kalupa 4 500 5 000 – 9 500 
     
Prawa do akcji Stan na  

30.06.2009 
Zwiększenie Zmniejszenie Stan na  

10.11.2009 
     
Konarad Śniatała  26 000 – 13 000 13 000 
Marek Korytowski  24 000 – 12 000 12 000 
Łukasz Kalupa 9 500 – 4 500 5 000 

 

 

 

 



GRUPA KAPITAŁOWA ATREM 
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe  

sporządzone na dzień oraz za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2009 roku  
(wszystkie dane przedstawione w tys. zł, chyba Ŝe zaznaczono inaczej) 

 50 

Zmiany w stanie posiadania akcji i praw do nich (opcji) przez członków Rady Nadzorczej w trzecim 
kwartale 2009 roku i do dnia opublikowania raportu. 

 
Akcje Stan na 

31.12.2008 
Zwiększenie Zmniejszenie Stan na  

30.06.2009 
     
Tadeusz Kowalski – 2 000 – 2 000 
Hanna Krawczyńska – 1 000 – 1 000 
Gabriela Śniatała 604 800 – – 604 800 
Andrzej Rybarczyk – – – – 
Wojciech Kuśpik – – – – 

 
Akcje Stan na  

30.06.2009 
Zwiększenie Zmniejszenie Stan na  

10.11.2009 
     
Tadeusz Kowalski 2 000 – – 2 000 
Hanna Krawczyńska 1 000 – – 1 000 
Gabriela Śniatała 604 800 – – 604 800 
Andrzej Rybarczyk – – – – 
Wojciech Kuśpik – – – – 

Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają praw do akcji (opcji, warrantów). 

23. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla 

postępowania arbitraŜowego lub organem administracji publicznej 

Na dzień 30 września 2009 r. jednostka dominująca i jednostki od niej zaleŜne nie były stroną postępowań przed 

sądem lub innym organem o zobowiązania lub wierzytelności o łącznej wartości co najmniej 10% kapitałów 

własnych. 

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.  

W dniu 7 października 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał niekorzystne dla spółki 

orzeczenie w powyŜszej sprawie. 

Po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu 

Zarząd Atrem S.A. podejmie decyzję, co do ewentualnego skierowania sprawy do Naczelnego Sądu 

Administracyjnego. 
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24. Informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji 

kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego emitenta i jego 

grupy kapitałowej, a także informacje, które są istotne dla oceny możliwości 

realizacji zobowiązań przez Emitenta i jego grupę kapitałową 

Realizacja celów emisyjnych 

Publiczna emisja akcji Atrem S.A. została przeprowadzona w grudniu 2008 roku. 

 

Cele emisyjne emisji akcji 

Cel emisyjny nr 1 - Rozwój Grupy Kapitałowej Atrem 

Cel emisyjny nr 2 - Zwiększenie zdolności do pozyskiwania i realizacji projektów o znacznej wartości jednostkowej  

Cel emisyjny nr 3 - Budowa nowej siedziby Atrem  

 

Wykorzystanie środków z emisji akcji 

Pozyskane przez Spółkę Atrem S.A.  środki z przeprowadzonej emisji akcji własnych wyniosły 22 800 tys. złotych. 

Na dzień przekazania raportu roku stan środków pienięŜnych ulokowanych na dwóch lokatach w BZ WBK S.A w 

Poznaniu wynosił 14 000 tys. zł, w tym wartość lokat pochodząca ze środków pozyskanych z emisji akcji wyniosła 

12 898 tys. zł: 

• Lokata na kwotę 7 000 tys. zł (zawarta do dnia 31.03.2010 roku) 

• Lokata na kwotę 7 000 tys. zł (zawarta do dnia 31.12.2009 roku)  

Oprocentowanie zawartych lokat zostało ustalone na warunkach rynkowych. 

W ramach celu emisyjnego nr 1 (rozwój Grupy Kapitałowej) w lutym 2009 roku Atrem S.A. dokonała spłaty 

zadłuŜenia pomostowego z przeznaczonych na to środków pozyskanych z emisji (kwota 5 800 tys. zł). 

Atrem S.A. kontynuuje prace związane z akwizycją i rozwojem Grupy Kapitałowej (cel emisyjny nr 1) i o efektach 

prowadzonych rozmów będzie informować w stosownych terminach.  

W ramach realizacji celu emisyjnego nr 2 (zwiększenie zdolności do pozyskiwania i realizacji projektów o znacznej 

wartości jednostkowej) Spółka rozwija zasoby ludzkie i sprzętowe. 

W okresie 9 miesięcy 2009 roku Spółka Atrem S.A. dokapitalizowała spółki zaleŜne na łączną kwotę 1 375 tys. zł (w 

tym: 1 350 tys. zł ze środków pozyskanych z przeprowadzonej emisji akcji). 

W maju 2009 roku otwarto biuro regionalne w Warszawie. Wydatki poniesione na ten cel na dzień sporządzenia 

niniejszego sprawozdania wyniosły 121 tys. zł. 

Ponadto w ramach realizacji celu emisyjnego nr 2 wydatki poniesione na informatyzację na dzień sporządzenia 

niniejszego sprawozdania wyniosły: 444 tys. zł., zaś na rozwijanie zasobów ludzkich i sprzętowych: 787 tys. zł. 

Budowa nowej siedziby Atrem S.A. (cel emisyjny nr 3) postępuje zgodnie z harmonogramem, oddanie budynku do 

uŜytku przewidziane jest na koniec 2009 roku. Do dnia sporządzenia niniejszego raportu poniesione na ten cel środki 

wyniosły (wraz z działką) ogółem: 15 471 tys. zł, w tym z tytułu realizacji celu emisyjnego nr 3: 1 526 tys. zł (z tej 

kwoty 1 400 tys. zł wykorzystano ze środków pozyskanych z przeprowadzonej emisji akcji, zgodnie z zapisami 

zawartymi w prospekcie emisyjnym). 
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25. Kredyty bankowe 

W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2009 roku spółka Atrem S.A., ani Ŝadna ze spółek Grupy 

Kapitałowej Atrem nie wypowiedziała, ani nie zostały im wypowiedziane Ŝadne z dotychczasowych umów 

kredytowych.  

Na dzień 30 września 2009 roku łączne zadłuŜenie Grupy Kapitałowej Atrem z tytułu kredytów bankowych 

wyniosło: 17 802 tys. zł, w tym: 

z tytułu kredytów w rachunku bieŜącym:  8 434 tys. zł 

Z tytułu kredytów inwestycyjnych: 9 368 tys. zł 

ZadłuŜenie z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na budowę nowej siedziby spółki Atrem S.A. wyniosło na 

koniec trzeciego kwartału 2009 roku: 8 001 tys. zł. 

W okresie trzeciego kwartału 2009 roku i po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania 

finansowego spółki Grupy Kapitałowej Atrem zawarły następujące umowy kredytowe: 

1. W dniu 29 lipca 2009 roku spółka Atrem S.A. wraz z innymi spółkami naleŜącymi do Grupy Kapitałowej Atrem 

(tj.: Contrast sp. z o.o., Dom-Mar Sp. z o. o.)  podpisała aneks 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 nie 

przekraczającej 10 000 000,00 zł. 

Zabezpieczenie kredytu stanowią: 

a) 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, 

b) cesja na rzecz Banku wierzytelności naleŜnych od OGP Gaz System S.A. z tytułu umowy nr 104/ORZ/07 z dnia 

26 listopada 2007 r. w kwocie pozostałej do rozliczenia 671 826,83 zł, 

c) cesja na rzecz Banku wierzytelności naleŜnych od OGP Gaz System S.A. z tytułu umowy nr 103/ORZ/07 z dnia 

26 listopada 2007 r. w kwocie pozostałej do rozliczenia 1 959 597,87 zł, 

d) 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, 

e) 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, 

f) 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, 

g) 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 
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2. W dniu 29 lipca 2009 roku Elektro-System sp. z o.o (spółka zaleŜna od Atrem S.A.) podpisała umowę kredytową 

nr 06/092/09/Z/VV o kredyt w rachunku bieŜącym z BRE BANK SA z siedzibą w Warszawie w wysokości 

nieprzekraczającej 1 500 000,00 zł. 

Umowa została zawarta na okres od dnia 29 lipca 2009 roku do dnia 14 lipca 2010 roku.  

Zabezpieczenie kredytu stanowią środki pienięŜne przyznane spółce na podstawie umowy kredytowej nr 

06/094/09/Z/LX o kredyt odnawialny złotowy z dnia 29 lipca 2009 roku. 

3. W dniu 28 sierpnia 2009 roku Contrast sp. z o.o (spółka zaleŜna od Atrem S.A.) podpisała umowę kredytową nr 

06/111/09/Z/IN o kredyt inwestycyjny na refinansowanie poniesionych nakładów z BRE BANK SA z siedzibą w 

Warszawie w wysokości 1 500 000,00 zł.  

Okres kredytowania ustalono do dnia 30 czerwca 2010 roku a okres spłaty do 29 sierpnia 2014 roku. 

Zabezpieczenie kredytu stanowią:  

a) hipoteka zwykła łączna w kwocie 1 500 000,00 zł na nieruchomości połoŜonej w Ostrowie Wielkopolskim, 

b) hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 500 000,00 zł, 

c) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, 

d) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 2 000 000,00 zł 

4. W dniu 6 października 2009 roku Contrast sp. z o.o (spółka zaleŜną od Atrem S.A.) podpisała umowę kredytową 

nr 358/09/308/04 o kredyt w rachunku bieŜącym z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie w wysokości 

nieprzekraczającej 2 000 000,00 zł.  

Umowa została zawarta na okres od dnia 6 października 2009 roku do dnia 5 października 2010 roku.  

Zabezpieczenie kredytu stanowią poręczenie według prawa cywilnego przez Atrem S.A. wraz z oświadczeniem o 

poddaniu się egzekucji oraz cesja naleŜności z umowy nr 530/01/013/CONTRAST/2009. 

5. W dniu 16 października 2009 roku Dom-Mar sp. z o.o (spółka zaleŜna od Atrem S.A.) podpisała umowę 

kredytową nr 377/09/400/04 o kredyt w rachunku bieŜącym z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie w 

wysokości nieprzekraczającej 500 000,00 zł.  

Umowa została zawarta na okres od dnia 16 października 2009 roku do dnia 15 kwietnia 2010 roku.  

Zabezpieczenie kredytu stanowi poręczenie według prawa cywilnego przez Atrem S.A. oraz cesja naleŜności z 

kontraktu zawartego w dniu 24 lipca 2009 roku nr 01-07-09 z firmą KLIMAR Marian Kotewicz.  

 

26. Płatności w formie akcji (rozliczane w instrumentach kapitałowych) 

Program Motywacyjny  

Grupa Kapitałowa Atrem prowadzi Program Motywacyjny, w ramach którego członkom Zarządu, prokurentom i 

kadrze kierowniczej wyŜszych szczebli spółki Atrem oraz członkom Zarządu i prokurentom spółek wchodzących w 

skład Grupy Kapitałowej 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. 
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Program Motywacyjny realizowany w Grupie obejmuje okres kolejnych trzech lat obrotowych, począwszy od roku 

2008, tj.  lata 2008, 2009, 2010. 

Program Motywacyjny jest skierowany do członków Zarządu, prokurentów i kluczowej kadry zarządzającej Spółki 

Atrem oraz członków Zarządu i prokurentów 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 tys. 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 
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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. 

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. 

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 9 miesięcy zakończonym 30 września 

2009 roku wynosi 402 tys. zł 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 
 
PoniŜej przedstawione uzgodnienie niezrealizowanych warrantów subskrybcyjnych na akcje przyznanych w ramach 

Programu Motywacyjnego na początek i na koniec okresu sprawozdawczego: 

 
 Okres 9 miesięcy 

zakończony 30 
września 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 69 800,00 – 

Wygasłe w ciągu okresu obrotowego – – 

Stan na koniec okresu obrotowego 70 000,00 69 800,00 
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W trzecim kwartale 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 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.  

 

27. Kapitał wyemitowany 

Na dzień 30 września 2009 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wyemitowany kapitał Atrem 

S.A. wynosił: 4 545 039,50 zł i składał z 4 655 600 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A o 

wartości nominalnej 0,50 zł kaŜda, 1 370 000 zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł kaŜda, 

69 800 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł kaŜda oraz 2 994 679 akcji zwykłych na 

okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł kaŜda. 

Wykaz akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji  

Imię i nazwisko akcjonariusza 
(nazwa,firma) 

Akcje Udział procentowy 

 Rodzaj akcji Liczba akcji 

Wartość 
nominalna 

akcji W kapitale W głosach 

Liczba głosów 
na Walnym 

Zgromadzeniu 

Konrad Śniatała 
Imienne 
uprzywilejowane 

3 604 838 0,50 zł 39,66% 52,45% 7 209 676 

 
Zwykłe na 
okaziciela 

1 112 162 0,50 zł 12,23% 8,09% 1 112 162 

 Razem 4 717 000 0,50 zł 51,89% 60,54% 8 321 838 

Marek Korytowski 
Imienne 
uprzywilejowane 

569 905 0,50 zł 6,27% 8,29% 1 139 810 

 
Zwykłe na 
okaziciela 

158 895 0,50 zł 1,75% 1,16% 158 895 

 Razem 728 800 0,50 zł 8,02% 9,45% 1 298 705 

Gabriela Śniatała 
Imienne 
uprzywilejowane 

480 857 0,50 zł 5,29% 7,00% 961 714 

 
Zwykłe na 
okaziciela 

123 943 0,50 zł 1,36% 0,90% 123 943 

 Razem 604 800 0,50 zł 6,65% 7,90% 1 085 657 

ING OFE 
Zwykłe na 
okaziciela 

750 000 0,50 zł 8,25% 5,46% 750 000 

 

W trzecim kwartale 2009 roku kapitał zakładowy podwyŜszony został o kwotę 34 900 zł. 

PodwyŜszenie to miało związek 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 i kadry kierowniczej wyŜszych szczebli Spółki Atrem S.A. oraz członków Zarządu i 

prokurentów spółek z jej Grupy Kapitałowej Atrem. 
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W dniu 2 września 2009 roku w zamian za 69 800 warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych na podstawie 

uchwały nr 001/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 stycznia 2008 roku w 

sprawie przyjęcia załoŜeń Programu Motywacyjnego dla członków zarządu, prokurentów oraz kadry kierowniczej 

Atrem S.A. a takŜe członków zarządu i prokurentów spółek z Grupy Kapitałowej Atrem objętych zostało 69 800 

akcji zwykłych na okaziciela serii B.  

Warunkowe podwyŜszenie kapitału zakładowego związane z realizacją Programu Motywacyjnego zostało 

zarejestrowane postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w dniu 18 lutego 2008 

roku.  

W dniu 25 września 2009 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych podjął uchwałę nr 452/2009 w sprawie 

dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B 

spółki Atrem S.A.  

Dopuszczonych do obrotu giełdowego zostało 69 800 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset) akcji 

zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) kaŜda.  

Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 30 września 2009 r. w trybie zwykłym do obrotu na rynku 

podstawowym pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 30 

września 2009 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLATREM00017”.  

W dniu 30 września 2009 roku w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpiła rejestracja akcji zwykłych 

na okaziciela serii B pod kodem PLATREM00017 w liczbie 69 800 akcji. 

Na ostatni dzień kwartału trwało postępowanie rejestrowe w przedmiocie zwiększenia kapitału akcyjnego. 

 

28. Stanowisko zarządu dotyczące realizacji prognoz 

Prognozowane wyniki na 2009 rok zostały opublikowane w dniu 13 listopada 2008 roku w aneksie nr 28 do 

Prospektu Emisyjnego.  

 Opublikowana 
prognoza na 2009 

(w mln zł) 

Wykonanie za 9 
miesięcy 2009 

(w mln zł) 
Wykonanie (%) 

    
Przychody ze sprzedaŜy 134,00 97,40 72,7 
Zysk z działalności operacyjnej  13,80 11,10 80,4 
Zysk brutto 13,20 11,10 84,1 
Zysk netto 10,40 7,80 75,0 

 

Na dzień sporządzenia skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 9 miesięcy 

zakończony 30 września 2009 roku Zarząd Spółki Atrem S.A. nie widzi zagroŜeń dla realizacji załoŜonej na 2009 rok 

prognozy. 
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29. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zaleŜną jednej 

lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeŜeli pojedynczo lub 

łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niŜ rynkowe 

W okresie 9 miesięcy zakończonym dnia 30 września 2009 roku wszelkie transakcje zawarte z podmiotami 

powiązanymi miały charakter typowy i rutynowy, transakcje zawierane były na warunkach rynkowych, ich charakter i 

warunki wynikały z bieŜącej działalności operacyjnej prowadzonej przez Emitenta i jednostki od niego zaleŜne. 

30. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zaleŜną 

poręczeń kredytu lub poŜyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu 

podmiotowi lub jednostce zaleŜnej od tego podmiotu, jeŜeli łączna wartość 

istniejących gwarancji lub poręczeń stanowi równowartość 10% kapitałów 

własnych Emitenta 

W okresie 9 miesięcy zakończonym dnia 30 września 2009 roku Spółka dominująca i jednostki od niej zaleŜne nie 

udzielały poręczeń kredytów i poŜyczek, ani teŜ nie udzielały gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce 

zaleŜnej od tego podmiotu, w efekcie czego ich łączna wartość stanowiłaby równowartość 10 % kapitałów własnych 

Emitenta. 

31. Transakcje z jednostkami powiązanymi 

Transakcje pomiędzy Spółką dominującą, a jej jednostkami zaleŜnymi będącymi stronami powiązanymi Spółki 

dominującej zostały wyeliminowane w trakcie konsolidacji i nie wykazano ich w sprawozdaniu finansowym. 

Informacje o wzajemnych transakcjach zawartych przez podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Atrem w 

okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2009 roku oraz w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2008 

roku przedstawia poniŜsza tabela: 

  SprzedaŜ na 
rzecz 

podmiotów 
powiązanych 

Zakupy od 
podmiotów 

powiązanych 

NaleŜności 
od 

podmiotów 
powiązanych 

Zobowiązania 
wobec 

podmiotów 
powiązanych 

      
Jednostki zaleŜne 2009 6 210  6 210 2 487 2 487 
Jednostki zaleŜne 2008 8 956  8 956 2 583 2 583 
 
Wszystkie transakcje pomiędzy podmiotami Grupy są transakcjami typowymi, zawieranymi na warunkach 

rynkowych, ich charakter i warunki wynikały z bieŜącej działalności operacyjnej prowadzonej przez spółkę Atrem 

S.A. i jednostki od niej zaleŜne. 
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Wynagrodzenie głównej kadry kierowniczej 

Wynagrodzenie głównej kadry kierowniczej (Zarząd, prokurenci) z tytułu pełnienia funkcji w jednostce dominującej  

 Za okres 9 
miesięcy 

zakończony 30 
września 2009 

Za okres 9 
miesięcy 

zakończony 30 
września 2008 

   
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i narzuty) 907 997 
Świadczenia po okresie zatrudnienia – – 
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy – – 
Pozostałe świadczenia pracownicze 20 19 
Płatności w formie akcji własnych 186 104 
   
Łączna kwota wynagrodzenia  1 113 1 120 

Wynagrodzenie głównej kadry kierowniczej (Zarząd, prokurenci) z tytułu pełnienia funkcji w jednostkach zaleŜnych 

 Za okres 9 
miesięcy 

zakończony 30 
września 2009 

Za okres 9 
miesięcy 

zakończony 30 
września 2008 

   
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i narzuty) 314 253 
Z tytułu członkostwa w Radach Nadzorczych  52 43 
Świadczenia po okresie zatrudnienia – – 
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy – – 
Pozostałe świadczenia pracownicze – – 
   
Łączna kwota wynagrodzenia  366 296 

Wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w jednostce dominującej 

 Za okres 9 
miesięcy 

zakończony 30 
września 2009 

Za okres 9 
miesięcy 

zakończony 30 
września 2008 

   
Wynagrodzenia Rady Nadzorczej 97 87 
Płatności w formie akcji własnych – – 
Pozostałe świadczenia – – 
   
Łączna kwota wynagrodzenia  97 87 
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32. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na 

osiągnięte przez niego i jego Grupę Kapitałową wyniki w perspektywie, co 

najmniej kwartału 

Do czynników, które mogą mieć wpływ na osiągnięte przez Emitenta i jego Grupę Kapitałową wyniki, w 

perspektywie co najmniej jednego kwartału naleŜą: 

• koniunktura w branŜy usług budowlano-montaŜowych, 

• tempo oraz kierunki wykorzystania środków pomocowych z Unii Europejskiej, 

• poziom inwestycji na obsługiwanych przez Grupę rynkach, zwłaszcza gazowym, wod-kan. i 

elektroenergetycznym, 

• poziom cen materiałów i usług wykorzystywanych przy realizacji kontraktów, 

• wzmocnienie kontroli operacyjnej, finansowej i budŜetowej w ramach realizowanych kontraktów. 

33. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, 

mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 

W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2009 roku nie wystąpiły zdarzenia o charakterze nietypowym. 
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WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ATREM S.A. 
 w tys. zł w tys. zł w tys. EUR w tys. EUR 
 
 

3 kwartały  
narastająco  

okres od 
01.01.2009 do 

30.09.2009 

3 kwartał 
narastająco 

okres od  
01.01.2008 do 

30.09.2008 

3 kwartały 
narastająco 

okres od  
01.01.2009 do 

30.09.2009 

3 kwartały 
narastająco  

okres od 
 01.01.2008 do 

30.09.2008 
     

I. Przychody ze sprzedaŜy 58 876 48 107 13 383 14 047 
II. Zysk z działalności 

kontynuowanej 7 638 7 452 1 736 2 176 

III. Zysk brutto 7 798 7 165 1 773 2 092 
IV. Zysk netto 6 131 5 790 1 394 1 691 
V. Środki pienięŜne netto 

z działalności 
operacyjnej 

(801) (366) (182) (107) 

VI. Środki pienięŜne netto 
z działalności 
inwestycyjnej 

(9 783) (8 070) (2 224) (2 356) 

VII. Środki pienięŜne netto 
z działalności 
finansowej 

5 433 (442) 1 235 (129) 

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

(5 152) (8 877) (1 171) (2 592) 

     
 30.09.2009 31.12.2008 30.09.2009 31.12.2008 

     
IX. Aktywa razem 82 486 73 184 19 534 17 540 
X. Zobowiązania 

długoterminowe 8 923 2 430 2 113 582 

XI. Zobowiązania 
krótkoterminowe  27 744 31 451 6 570 7 538 

XII. Kapitał własny ogółem  45 819 39 304 10 851 9 420 
XIII. Kapitał podstawowy 4 545 4 510 1 076 1 081 
XIV. Liczba akcji (w szt.) 9 020 534 6 025 600 9 020 534 6 025 600 
XV. Rozwadniające 

potencjalne akcje 
zwykłe (w szt.) 

134 239 210 000 134 239 210 000 

XVI. Zysk na jedną akcję 
zwykłą (w zł/EUR) 0,68 0,96 0,15 0,28 

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

0,67 0,93 0,15 0,27 

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

5,08 6,52 1,20 1,56 

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

5,00 6,30 1,19 1,51 

 
Wybrane dane finansowe dotyczące bilansu i skonsolidowanego bilansu prezentowane są na dzień 30 września 2009 roku i 31 grudnia 2008 roku. 

– poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały przeliczone po kursie 4,2226 (dla danych na 30 września 2009 roku) oraz 
4,1724 (dla danych na 31 grudnia 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 4,3993 (dla 
danych za okres od 01.01.2009 do 30.09.2009) oraz 3,4247 (dla danych za okres od 01.01.2008 do 30.09.2008), które są średnią 
arytmetyczną kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski w ostatni dzień kaŜdego miesiąca objętego prezentowanymi danymi. 
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SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I 
STRAT ATREM S.A.  
 

Noty 

Za okres 3 
miesięcy 

zakończony 30 
września 2009 

roku 
(niebadane) 

Za okres 9 
miesięcy 

zakończony 30 
września 2009 

roku 
(niebadane) 

Za okres 3 
miesięcy 

zakończony 30 
września 2008 

roku 
(niebadane) 

Za okres 9 
miesięcy 

zakończony 30 
września 2008 

roku 
(niebadane) 

Działalność kontynuowana      
Przychody ze sprzedaŜy  21 555 58 876 19 465 48 107 
Przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów  646 872 60 2 031 
Przychody ze sprzedaŜy usług  20 909 58 004 19 405 46 076 
Koszt własny sprzedaŜy 1 (15 887) (43 998) (13 755) (34 626) 
Zysk brutto ze sprzedaŜy  5 668 14 878 5 710 13 481 
Pozostałe przychody operacyjne 2 29 144 43 384 
Koszty sprzedaŜy  – – – – 
Koszty ogólnego zarządu  (2 362) (7 234) (2 121) (6 286) 
Pozostałe koszty operacyjne 3 (22) (150) (89) (127) 
Zysk z działalności kontynuowanej  3 313 7 638 3 543 7 452 
Przychody finansowe 4 342 812 145 446 
Koszty finansowe  5 (194) (652) (159) (734) 
Udział w zysku jednostki stowarzyszonej  – – – – 
Zysk (strata) brutto  3 461 7 798 3 529 7 165 
Podatek dochodowy  (716) (1 667) (650) (1 375) 
Zysk netto z działalności kontynuowanej  2 745           6 131 2 879 5 790 
Działalność zaniechana  – – – – 
Zysk netto za okres sprawozdawczy  2 745 6 131 2 879 5 790 
      
      
Zysk na jedną akcję (w złotych)      
      
- średniowaŜona liczba akcji (szt.)  9 020 534 9 020 534 6 025 600 6 025 600 
- rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (szt.)   134 239 134 239 210 000 210 000 
      
- podstawowy   0,30 0,68 0,48 0,96 
- rozwodniony  0,30 0,67 0,46 0,93 
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z 
PEŁNEGO DOCHODU ATREM S.A. 

 

Za okres 3 
miesięcy 

zakończony 30 
września 2009 

roku 
(niebadane) 

Za okres 9 
miesięcy 

zakończony 30 
września 2009 

roku 
(niebadane) 

Za okres 3 
miesięcy 

zakończony 30 
września 2008 

roku 
(niebadane) 

Za okres 9 
miesięcy 

zakończony 30 
września 2008 

roku 
(niebadane) 

     
Zysk netto za okres sprawozdawczy 2 745 6 131 2 879 5 790 
     
Pozostałe dochody ogółem – – – – 
     
RóŜnice kursowe z przeliczenia działalności zagranicznej – – – – 
Aktywa finansowe przeznaczone do sprzedaŜy – – – – 
Zabezpieczenia przepływów pienięŜnych 424 (174) – – 
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 

(80) 33 – – 

     
Pozostałe dochody ogółem po opodatkowaniu  344 (141) – – 
     
Pozostałe dochody za okres sprawozdawczy 3 088 5 990 2 879 5 790 
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z 
SYTUACJI FINANSOWEJ (BILANS) ATREM S.A. 

 Nota 

30 
września 

2009 
(niebadane) 

31  
grudnia 

2008 
(badane) 

30 
września 

2008 
(niebadane) 

31 
 grudnia 

2007 
(badane) 

     
AKTYWA      
Aktywa trwałe (długoterminowe)  31 020 20 161 16 330 9 055 
Rzeczowe aktywa trwałe 6 20 431 11 092 9 386 6 642 
Nieruchomości inwestycyjne  – – – – 
Wartości niematerialne 7 368 267 253 269 
Udziały w jednostkach zaleŜnych  8 639 7 250 5 448 1 502 
Udziały w jednostkach stowarzyszonych i 
wspólnych przedsięwzięciach 

 – – – – 

Aktywa finansowe  – – – – 
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe  73 63 47 61 
NaleŜności długoterminowe  111 66 56 31 
Aktywa z tytułu podatku odroczonego  1 397 1 423 1 140 550 
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)  51 466 53 023 23 855 18 569 
Zapasy 8 1 768 1 207 1 759 915 
NaleŜności handlowe oraz pozostałe naleŜności 9 33 039 27 006 20 545 14 570 
Rozliczenia międzyokresowe  698 656 785 250 
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty  15 961 24 154 679 2 555 
Aktywa finansowe  – – 87 279 
Aktywa trwałe zaklasyfikowane, jako przeznaczone 
do sprzedaŜy 

 – – – – 

SUMA AKTYWÓW  82 486 73 184 40 185 27 624 
      
PASYWA      
Kapitał własny   45 819 39 304 18 201 12 172 
Kapitał podstawowy  4 545 4 510 3 013 3 013 
NadwyŜka ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości 
nominalnej 

 19 457 19 457 – – 

Kapitał zapasowy  8 471 4 852 4 863 2 850 
Kapitał rezerwowy  7 216 4 516 4 516 4 516 
Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty   –  (1 389) 
Wynik za okres sprawozdawczy  6 131 5 969 5 810 3 183 
Zobowiązania długoterminowe  8 923 2 430 1 507 609 
Oprocentowane kredyty i poŜyczki  6 651 954 – – 
Zobowiązania z tytułu leasingu  573 314 489 423 
Rezerwy 10 53 55 64 67 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

 1 647 1 106 955 120 

Zobowiązania krótkoterminowe 11 27 744 31 451 20 476 14 843 
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe 
zobowiązania 

 19 684 19 257 12 217 13 285 

Kredyty bankowe i poŜyczki  6 901 9 593 7 001 – 
Pochodne instrumenty finansowe (kontrakty 
forward) 

 389 919 – – 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego  419 646 662 553 
Rozliczenia międzyokresowe  – – – 9 
Rezerwy 10 351 1 036 596 996 
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami 
trwałymi sklasyfikowanymi, jako przeznaczone do 
sprzedaŜy 

 
– – – – 

Zobowiązania razem  36 667 33 881 21 984 15 452 
SUMA PASYWÓW  82 486 73 184 40 185 27 624 
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z 
PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH ATREM S.A. 
 Okres 9 

miesięcy 
zakończony 30 
września 2009 

roku 

Okres 9 
miesięcy 

zakończony 30 
września 2008 

roku 
   
Działalność operacyjna   
Zysk netto 6 253 5 810 
Uzgodnienie zysku netto z przepływami środków pienięŜnych netto:   
Amortyzacja 826 1 204 
Udział z zysku jednostki stowarzyszonej – – 
Płatności w formie akcji 400 219 
Zysk/strata ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych i wartosci niematerialnych (62) (8) 
Przychody i koszty odsetkowe netto (326) 189 
Zyski/straty z tytułu róŜnic kursowych netto 949 (358) 
Pozostałe korekty (11) 1 
Zmiany kapitału obrotowego (podstawowa działalność operacyjna)   
Zmiana stanu naleŜności handlowych  (1 117) 964 
Zmiana stanu zapasów (561) (844) 
Zmiana stanu zobowiązań handlowych (1 394) (1 573) 
Zmiany kapitału obrotowego (pozostała działalność operacyjna)   
Zmiana stanu naleŜności z tytułu kontraktów długoterminowych (4 516) (5 329) 
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu kontraktów długoterminowych 2 439 478 
Zmiana stanu naleŜności pozostałych (446) (143) 
Zmiana stanu zobowiązań pozostałych (1 542) 672 
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 3 (1 119) 
Zmiana stanu rezerw (298) 433 
Podatek dochodowy zapłacony (1 399) (962) 
Środki pienięŜne netto z działalności operacyjnej  (802) (366) 
Działalność inwestycyjna   
SprzedaŜ rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (8 142) (3 206) 
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 119 9 
SprzedaŜ inwestycji w jednostkach zaleŜnych, stowarzyszonych i wspólnych – 3 
Nabycie udziałów w jednostkach zaleŜnych (1 374) (3 950) 
Wpływy z tytułu realizacji transakcji forward – 358 
Wypływy z tytułu realizacji transakcji forward (949) – 
Dywidendy otrzymane – – 
Odsetki otrzymane 563 17 
Pozostałe – (1 301) 
Środki pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej (9 783) (8 070) 
Działalność finansowa   
Wpływy z tytułu emisji akcji 35 – 
Koszty transakcyjne emisji kapitału – – 
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (411) (236) 
Wpływy z tytułu zaciągnięcia poŜyczek/kredytów 7 046 – 
Spłata poŜyczek/kredytów (1 000) – 
Dywidendy wypłacone  – – 
Odsetki zapłacone (237) (206) 
Środki pienięŜne netto z działalności finansowej 5 433 (442) 
Zmiana netto stanu środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów (5 152) (8 877) 
RóŜnice kursowe netto – – 
Środki pienięŜne, ekwiwalenty środków pienięŜnych oraz kredyty w 
rachunku bieŜącym na początek okresu 15 561 2 555 

Środki pienięŜne, ekwiwalenty środków pienięŜnych oraz kredyty w 
rachunku bieŜącym na koniec okresu  10 410 (6 322) 

Kredyty w rachunku bieŜącym na koniec okresu 5 551 7 001 
Środki pienięŜne i ekwiwalenty środków pienięŜnych na koniec okresu 15 961 679 
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 
ATREM S.A. 

Kapitał 
podstawowy 

NadwyŜka 
ze 

sprzedaŜy 
akcji 

powyŜej 
ich 

wartości 
nominalnej 

 
Kapitał 

zapasowy 
– 

płatności 
w formie 

akcji 

 
 

Kapitał 
zapasowy – 

zabezpieczenie 
przepływów 
pienięŜnych 

Kapitał 
zapasowy 

– zyski 
zatrzymane 

Kapitał 
rezerwowy 

Zyski 
zatrzymane/ 

Niepokryte 
straty 

 
 
 

Zysk za okres 
sprawozdawczy 

Kapitał 
własny 

ogółem 

          
Na dzień 1 stycznia 2008 roku 3 013 – – – 2 850 4 516 (1 390) 3 183 12 172  
Efekty zmian zasad (polityki) rachunkowości – – – – – – –  – 
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 sprawozdawczy – – – – – – – 5 810 5 810 
Emisja akcji – – – – – – – – – 
Koszty emisji akcji – – – – – – – – – 
Wypłata dywidendy – – –  – – – – – 
Płatności w formie akcji  – – 219 –  – – – 219 
Podział wyniku – – – – 1 794 – 1 390 (3 183) – 
Na 30 września 2008 roku (niebadane) 3 013 – 219 – 4 644 4 516 – 5 810 18 201 
          
Na dzień 1 stycznia 2009 roku 4 510 19 457 298 (90) 4 644 4 516 – 5 969 39 304  
Efekty zmian zasad (polityki) rachunkowości – – – – – – –  – 
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 

– – – (51) – – – – (51) 

Zysk za okres sprawozdawczy – – – – – – – 6 131 6 131 
Emisja akcji 35 – – – – – – – 35 
Koszty emisji akcji – – – – – – – – – 
Wypłata dywidendy – – –  – – – – – 
Płatności w formie akcji  – – 400 –  – – – 400 
Podział wyniku – – – – 3 269 2 700 – (5 969) – 
Na 30 września 2009 roku (niebadane) 4 545 19 457 698 (141) 7 913 7 216 – 6 131 45 819 
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SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ATREM S.A.  
Kapitał 

podstawowy 
NadwyŜka ze 

sprzedaŜy akcji 
powyŜej ich 

wartości 
nominalnej 

Kapitał 
zapasowy 

- płatności w 
formie akcji 

Kapitał 
zapasowy 

zabezpieczenie 
przepływów 
pienięŜnych 

Kapitał 
zapasowy 

zyski 
zatrzymane 

Kapitał 
rezerwowy 

zyski 
zatrzymane 

Zyski 
zatrzymane/nie
pokryte straty 

Zysk za okres 
sprawozdawczy 

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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POZYCJE POZABILANSOWE ATREM S.A. 
 

 

30 września 
2009 

(niebadane) 

31 grudnia 
2008 

(badane) 
   
NaleŜności warunkowe 514 685 
- gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych 498 675 
- poręczeń wekslowych, poręczeń według prawa cywilnego – – 
- weksle otrzymane pod zabezpieczenie 10 10 
- sprawy sądowe 6 – 
Zobowiązania warunkowe 37 808 33 600 
- zawartych umów cesji wierzytelności – 9 108 
- gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych 11 362 10 724 
- poręczeń wekslowych, poręczeń według prawa cywilnego 8 399 3 575 
- weksle wystawionych pod zabezpieczenie 18 047 10 193 
- sprawy sądowe – – 
Inne (z tytułu) – – 
- prawo wieczystego uŜytkowania gruntów – – 
Pozycje pozabilansowe razem 38 322 34 285 
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NOTY DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO ATREM S.A. 

Nota 1 

 

Koszty działalności operacyjnej 
 Okres 9 miesięcy 

zakończony 30 września 
2009 

Okres 9 miesięcy 
zakończony 30 września 

2008 
Działalność kontynuowana   
   
Amortyzacja 826 1 204 
ZuŜycie materiałów i energii 14 790 18 647 
Usługi obce 21 757 9 212 
Podatki i opłaty 290 216 
Koszty świadczeń pracowniczych 13 298 10 151 
Pozostałe koszty rodzajowe 1 280 1 055 
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 643 1 817 
Zmiana stanu produktów (1 652) (1 390) 
   
Koszty działalności operacyjnej 51 232 40 912 
   
Działalność zaniechana – – 
   
Koszty działalności operacyjnej razem 51 232 40 912 

Nota 2 

Pozostałe przychody operacyjne  

 Okres 9 miesięcy 
zakończony 30 września 

2009 

Okres 9 miesięcy 
zakończony 30 września 

2008 
   
Rozwiązanie odpisów aktualizujących naleŜności  – 289 
Zysk na sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych 60 8 
Otrzymane odszkodowania  81 52 
Otrzymane dotacje – 9 
Inne 3 26 
Pozostałe przychody operacyjne razem 144 384 

Nota 3 

Pozostałe koszty operacyjne 

 

Okres 9 miesięcy 
zakończony 30 września 

2009 

Okres 9 miesięcy 
zakończony 30 września 

2008 
   
Darowizny 15 8 
Utworzenie rezerwy na naleŜności – – 
Koszty napraw powypadkowych 76 50 
Likwidacja środków trwałych – 2 
Odpisy aktualizujące naleŜności – 61 
Korekta leasingu finansowego 57 – 
Strata na sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych – – 
Inne 2 6 
Pozostałe koszty operacyjne razem 150 127 
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Nota 4 

Przychody finansowe  

 Okres 9 miesięcy 
zakończony 30 września 

2009 

Okres 9 miesięcy 
zakończony 30 września 

2008 
   
Przychody z tytułu odsetek bankowych 761 17 
Dodatnie róŜnice kursowe 51 – 
Kontrakty walutowe forward – 429 
Inne przychody finansowe – – 
Przychody finansowe razem 812 446 

 

Nota 5 

Koszty finansowe  

 Okres 9 miesięcy 
zakończony 30 września 

2009 

Okres 9 miesięcy 
zakończony 30 września 

2008 
   
Odsetki od kredytów bankowych 179 151 
Odsetki od innych zobowiązań – – 
Koszty finansowe z tytułu umów leasingu finansowego 58 55 
Ujemne róŜnice kursowe – 393 
Kontrakty walutowe forward 288 – 
SprzedaŜ udziałów – 2 
Pozostałe koszty finansowe 127 133 
Koszty finansowe razem 652 734 

 

Nota 6 

Rzeczowe aktywa trwałe 

 Stan na dzień 
30 września 2009 

Stan na dzień 
30 września 2008 

Rzeczowe aktywa trwałe   
Grunty 2 336 2 337 
Budynki i budowle 1 826 1 925 
Urządzenia techniczne i maszyny 854 716 
Środki transportu 2 082 1 766 
Inne rzeczowe aktywa trwałe 253 245 
Środki trwałe w budowie 13 080 2 397 
Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych 20 431 9 386 

 

Nota 7 

Wartości niematerialne 

 Stan na dzień 
30 września 2009 

Stan na dzień 
30 września 2008 

   
Oprogramowanie, licencje 246 253 
Koszty prac rozwojowych 122 – 
Wartość netto wartości niematerialnych 368 253 
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Nota 8 

Zapasy 

 Stan na dzień 
30 września 2009 

Stan na dzień 
30 września 2008 

   
Materiały 1 039 1 372 
Półprodukty i produkty w toku 482 301 
Produkty gotowe 173 21 
Towary – 29 
Zaliczki 74 36 
Zapasy netto razem 1 768 1 759 

Nota 9 

NaleŜności krótkoterminowe 

 Stan na dzień 
30 września 2009 

Stan na dzień 
30 września 2008 

   
NaleŜności handlowe – jednostki powiązane 14 27 
NaleŜności handlowe – jednostki pozostałe 22 450 12 857 
NaleŜności z tytułu podatków – – 
NaleŜności z tytułu rozliczenia kontraktów 
długoterminowych 9 927 5 703 

NaleŜności finansowe – 1 301 
Pozostałe naleŜności 648 657 
NaleŜności krótkoterminowe razem 33 039 20 545 

 

Nota 10 

Rezerwy  

 Stan na dzień 
30 września 2009 

Stan na dzień 
30 września 2008 

   
Rezerwy długoterminowe 53 64 
   
Rezerwa na odprawy emerytalne 53 64 
   
Rezerwy krótkoterminowe 351 596 
   
Rezerwa na premie  187 149 
Rezerwa na urlopy – 77 
Rezerwa na gwarancje 88 16 
Straty na kontraktach długoterminowych – 354 
Pozostałe 76 – 
Rezerwy razem 404 660 
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Nota 11 

Zobowiązania krótkoterminowe 

 Stan na dzień 
30 września 2009 

Stan na dzień 
30 września 2008 

   
Zobowiązania handlowe – jednostki powiązane 2 348 2 556 
Zobowiązania handlowe – jednostki pozostałe 10 523 5 004 
Kredyty bankowe i poŜyczki 6 901 7 001 
Podatek dochodowy 419 662 
BieŜące zobowiązania podatkowe 1 332 1 532 
Zobowiązania finansowe z tytułu leasingu 505 305 
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 806 617 
Zobowiązania z tytułu rozliczenia kontraktów 
długoterminowych 2 769 1 103 

Otrzymane zaliczki 767 767 
Zobowiązania z tytułu rozliczenia kontraktów forward 389 – 
Pozostałe zobowiązania 634 333 
Rezerwy 351 596 
Rozliczenia międzyokresowe – – 
Zobowiązania krótkoterminowe razem 27 744 20 476 
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Przeźmierowo, dnia 10  listopada 2009 roku 
 
 
 
 
Konrad Śniatała 
 

Prezes Zarządu ………………………. 

 
Marek Korytowski 
 

Wiceprezes Zarządu ……………………...... 

 
Łukasz Kalupa 
 

Członek Zarządu ………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych 
 
 
Piotr Schramma 
 

 
Główny Księgowy Grupy Kapitałowej 
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