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WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. 

 
W poniższej tabeli zaprezentowano wybrane dane finansowe Asseco Business Solutions S.A. 

 
 
  w tys. PLN w tys. EUR 

  

3 miesiące 

zakończone 31 

marca 2016 roku 

(niebadane) 

3 miesiące 

zakończone 31 

marca 2015 roku 

(niebadane) 

3 miesiące 

zakończone 31 

marca 2016 roku 

(niebadane) 

3 miesiące 

zakończone 31 

marca 2015 roku 

(niebadane) 

Przychody ze sprzedaży 41 306 37 074 9 483 8 936 

Zysk brutto ze sprzedaży 17 911 14 771 4 112 3 560 

Zysk z działalności operacyjnej 12 743 9 711 2 925 2 341 

Zysk brutto 12 862 10 077 2 953 2 429 

Zysk netto  10 381 8 126 2 383 1 959 
Środki pieniężne netto z 
działalności operacyjnej 9 457 6 984 2 171 1 683 
Środki pieniężne neto z 
działalności inwestycyjnej (6 098) (2 152) (1 400) (519) 
Środki pieniężne netto z 
działalności finansowej – – – – 

Środki pieniężne i depozyty 
krótkoterminowe 43 945 62 367 10 295 15 252 

Średnia ważona liczba akcji w 
okresie 33 418 193 33 418 193 33 418 193 33 418 193 
Zysk netto na jedną akcję 
zwykłą  

0.31 0.24 0.07 0.06 

 

 

Wybrane dane finansowe prezentowane w skróconym śródrocznym sprawozdaniu 

finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób: 

 - stan środków pieniężnych Spółki na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego oraz 

analogicznego w okresie poprzednim przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez 

Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy. 

W dniu 31 marca 2016 roku 1 EUR = 4,2684 PLN, 

W dniu 31 marca 2015 roku 1 EUR = 4,0890 PLN. 

 - wybrane pozycje śródrocznego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz śródrocznego 

sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone są według kursu stanowiącego średnią 

arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na 

ostatni dzień każdego miesiąca. 

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2016 roku 1 EUR = 4,3559 PLN, 

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku 1 EUR = 4,1489 PLN. 
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I. INFORMACJE OGÓLNE 

Asseco Business Solutions S.A. zostało utworzone Aktem Notarialnym z dnia 18 maja  

2001 roku. Siedziba Spółki mieści się w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4c, 20-607 Lublin. 

Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem KRS 0000028257. Spółce nadano numer statystyczny REGON 017293003.  

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 

Przedmiotem działalności Asseco Business Solutions S.A., zgodnie z klasyfikacją przyjętą 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jest „informatyka”. 

W ramach Grupy Kapitałowej Asseco, Spółka stanowi Centrum Kompetencyjne 

odpowiedzialne za produkcję systemów ERP, mobilnych systemów raportujących (klasy 

SFA), systemów faktoringowych oraz oprogramowania dla małych i średnich 

przedsiębiorstw. Kompleksowa oferta Spółki obejmuje także dostarczanie, adaptację i 

konfigurację aplikacji biznesowych dla przedsiębiorstw, projektowanie oraz budowę 

infrastruktury informatycznej u Klienta lub w modelu outsourcingowym, wyposażenie w 

sprzęt i oprogramowanie systemowe renomowanych partnerów, szkolenia dla pracowników 

Klienta, serwis oraz zdalną pomoc dla użytkowników. Asseco Busiess Solutions dysponuje 

również własnym Data Center, którego parametry eksploatacyjne spełniają najwyższe 

wymagania w zakresie bezpieczeństwa, niezawodności i efektywności pracy systemów.  

Podmiotem bezpośrednio dominującym spółki Asseco Business Solutions S.A. jest Asseco 

Poland S.A., która posiada 46,47% akcji Spółki, a także zgodnie ze statutem Spółki 

przysługuje jej prawo do powoływania trzech z pięciu członków Rady Nadzorczej tak długo, 

jak pozostaje akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 20% akcji w kapitale 

zakładowym Spółki. 

II. WŁADZE OSOBOWE W ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. 

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania tj. 27 kwietnia 2016 roku skład Rady Nadzorczej 

Spółki przedstawiał się następująco: 

Imię i nazwisko   Funkcja 

Romuald Rutkowski   Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Adam Góral    Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Zbigniew Pomianek   Członek Rady Nadzorczej 

Adam Pawłowicz   Członek Rady Nadzorczej 

Grzegorz Ogonowski  Członek Rady Nadzorczej    

 

W ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonują wyodrębnione komitety, zadania komitetów 

wykonuje Rada Nadzorcza Spółki. 

 

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania tj. 27 kwietnia 2016 roku skład Zarządu Spółki 

przedstawiał się następująco: 

Imię i nazwisko   Funkcja 

Wojciech Barczentewicz   Prezes Zarządu 

Piotr Masłowski    Wiceprezes Zarządu 
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Andreas Enders    Wiceprezes Zarządu 

Mariusz Lizon    Członek Zarządu 

III. AKCJE I UDZIAŁY BĘDĄCE W STANIE POSIADANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH 

I NADZORUJĄCYCH ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. 

Zestawienie stanu posiadania akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osoby zarządzające 

i nadzorujące. 

 

  

liczba posiadanych 

akcji (odpowiada % 

udziałowi w ogólnej 

liczbie głosów na WZ) 

- stan na dzień 

27.04.2016 

zmiana od dnia 

przekazania 

ostatniego raportu 

liczba posiadanych 

akcji (odpowiada % 

udziałowi w ogólnej 

liczbie głosów na WZ) 

- stan na dzień 

27.04.2016 

zmiana od dnia 

przekazania 

ostatniego raportu 

Osoby zarządzające     

Wojciech Barczentewicz  461 267 – 1.4% – 

Piotr Masłowski  715 063 – 2.1% – 

Mariusz Lizon  220 000 -8.33% 0.7% -8.33% 

Osoby nadzorujące     

Romuald Rutkowski 426 828 – 1.3% – 

RAZEM 1 823 158   5.5%   

 

IV. STRUKTURA AKCJONARIATU ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. 

Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na dzień publikacji niniejszego raportu, tj. na dzień 

27 kwietnia 2016 roku, stan akcjonariuszy Asseco Business Solutions S.A. posiadających 

bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów 

na WZ, obliczony na podstawie głosów uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu w dniu 20 kwietnia 2016 roku, przedstawia się następująco: 

 

Akcjonariusz 
Liczba posiadanych 

akcji 

Udział w 

akcjonariacie 
Liczba głosów  

Procentowy udział w 

ogólnej liczbie głosów 

Asseco Poland S.A. 15 528 570 46.47% 15 528 570 46.47% 

Metlife Otwarty Fundusz 
Emerytalny 

3 500 000 10.47% 3 500 000 10.47% 

Aviva Otwarty Fundusz 
Emerytalny Aviva BZ WBK 

3 330 000 9.96% 3 330 000 9.96% 

Pozostali akcjonariusze 11 059 623 33.09% 11 059 623 33.09% 

  33 418 193 100.00% 33 418 193 100.00% 

 

Na dzień 31 marca 2016 roku kapitał zakładowy Asseco Business Solutions S.A. wynosił 

167 091 tys. PLN i dzielił się na 33 418 193 sztuk akcji zwykłych o wartości nominalnej 5 PLN 

każda, dających łącznie 33 418 193 głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Business 

Solutions S.A. 
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RAPORT ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU 

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.  

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji 

przez Zarząd Asseco Business Solutions S.A. dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

 

Zarząd: 

  

Wojciech Barczentewicz  Prezes Zarządu 

 

 

 

 

Piotr Masłowski Wiceprezes Zarządu 

 

 

 

 

Andreas Enders  Wiceprezes Zarządu 

  

Mariusz Lizon Członek Zarządu 
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 
za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2016 roku 
 

 

  

3 miesiące 

zakończone 31 

marca 2016 roku 

(niebadane) 

3 miesiące 

zakończone 31 

marca 2015 roku 

(niebadane) 

   

Przychody ze sprzedaży 41 306 37 074 

Koszt własny sprzedaży (23 395) (22 303) 

Zysk brutto ze sprzedaży 17 911 14 771 

Koszty sprzedaży (1 853) (1 990) 

Koszty ogólnego zarządu (3 363) (3 140) 

Zysk netto ze sprzedaży 12 695 9 641 

Pozostałe przychody operacyjne 134 152 

Pozostałe koszty operacyjne (86) (82) 

Zysk z działalności operacyjnej 12 743 9 711 

Przychody finansowe 289 455 

Koszty finansowe  (170) (89) 

Zysk brutto 12 862 10 077 

Podatek dochodowy (2 481) (1 951) 

Zysk netto z działalności kontynuowanej 10 381 8 126 

Działalność zaniechana   

   

Zysk netto za rok obrotowy 10 381 8 126 

   

Inne całkowite dochody   

 - Pozycje podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/straty 
w kolejnych okresach sprawozdawczych  

– – 

   

 - Pozycje nie podlegające przeklasyfikowaniu do 
zysku/straty w kolejnych okresach sprawozdawczych  

– – 

   

Inne całkowite dochody netto  – – 

   

Całkowity dochód za okres 10 381 8 126 

Zysk na jedną akcję:   

 - podstawowy/rozwodniony z zysku za okres sprawozdawczy 0.31 0.24 

 - podstawowy/rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej 
za okres sprawozdawczy 0.31 0.24 

  



Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe 

za pierwszy kwartał 2016 roku (w tysiącach PLN) 

 

12 

 

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY BILANS 
na dzień 31 marca 2016 roku 
 

AKTYWA 
31 marca 2016 

(niebadane) 
31 grudnia 2015 

31 marca 2015 
(niebadane) 

Aktywa trwałe 194 365 194 329 193 193 

Rzeczowe aktywa trwałe 10 929 10 277 10 046 

Wartości niematerialne 10 636 10 717 10 601 

Wartość firmy  170 938 170 938 170 938 

Należności długoterminowe 599 599 600 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 1 190 1 725 950 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 73 73 58 

    

Aktywa obrotowe 100 024 95 710 92 434 

Zapasy 446 365 814 

Rozliczenia międzyokresowe  791 601 721 

Należności z tytułu dostaw i usług  24 264 26 952 25 455 

Pozostałe należności 2 145 1 873 2 925 

Aktywa finansowe wyceniane w wartościach godziwych 
przez wynik finansowy 

– 1 152 

Pozostałe aktywa finansowe 28 433 25 260 – 

Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe 43 945 40 658 62 367 

    

SUMA AKTYWÓW 294 389 290 039 285 627 

    

PASYWA       

        

Kapitał podstawowy 167 091 167 091 167 091 

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości 
nominalnej 

62 543 62 543 62 423 

Zyski zatrzymane 46 642 36 261 39 265 

    

Kapitał własny ogółem 276 276 265 895 268 779 

    

Zobowiązania długoterminowe 783 781 716 

Rezerwy 781 781 707 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 – 9 

    

Zobowiązania krótkoterminowe 17 330 23 363 16 132 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2 418 4 623 1 681 

Pozostałe zobowiązania 5 833 5 619 5 950 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 759 2 047 247 

Zobowiązania finansowe 47 – – 

Rezerwy 382 382 642 

Rozliczenia międzyokresowe  7 891 10 692 7 612 

    

Zobowiązania razem 18 113 24 144 16 848 

    

SUMA PASYWÓW 294 389 290 039 285 627 
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE 
WŁASNYM 

 
za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2016 roku 

 

  
Kapitał 

podstawowy 

Nadwyżka ze sprzedaży 
akcji powyżej ich 

wartości nominalnej 
Zyski zatrzymane 

Kapitał 
własny 
ogółem 

3 miesiące zakończone 31 marca 2016 roku (niebadane) 

Na dzień 1 stycznia 2016 roku 167 091 62 543 36 261 265 895 

Całkowite dochody za okres – – 10 381 10 381 

Wypłata dywidendy – – – – 

Pozostałe transakcje  – – – – 

     

Na dzień 31 marca 2016 roku 167 091 62 543 46 642 276 276 

     

12 miesięcy zakończone 31 grudnia 2015 roku 

Na dzień 1 stycznia 2015 roku 167 091 62 423 31 139 260 653 

Całkowite dochody za okres – – 33 528 33 528 

Wypłata dywidendy – – (28 406) (28 406) 

Pozostałe transakcje  – 120  120 

     

Na dzień 31 grudnia 2015 roku 167 091 62 543 36 261 265 895 

     

3 miesiące zakończone 31 marca 2015 roku (niebadane) 

Na dzień 1 stycznia 2015 roku  167 091 62 423 31 139 260 653 

Całkowite dochody za okres – – 8 126 8 126 

Dywidendy – – – – 

     

Na dzień 31 marca 2015 roku 167 091 62 423 39 265 268 779 
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
za okres zakończony 31 marca 2016 roku 
 

 

  

3 miesiące 

zakończone 31 
marca 2016 roku 

(niebadane) 

3 miesiące 

zakończone 31 
marca 2015 roku 

(niebadane) 

   

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej   

Zysk brutto 12 862 10 077 

   

Korekty o pozycje: (3 405) (3 093) 

Amortyzacja 2 731 2 724 

Zmiana stanu zapasów (81) (231) 

Zmiana stanu należności 2 416 3 688 

Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek (1 990) (5 772) 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (2 989) (397) 

Zmiana stanu rezerw – – 

Przychody z tytułu odsetek (287) (300) 

(Zysk) na działalności inwestycyjnej 30 (148) 

Podatek dochodowy zapłacony (3 235) (2 657) 

   

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  9 457 6 984 

   

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   

Wpływy ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych 48 5 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych  (1 670) (726) 

Nabycie wartości niematerialnych (1 637) (1 676) 

Nabycie/rozliczenie aktywów finansowych w wartości godziwej przez 
wynik finansowy 

(25) (3) 

Zawarcie depozytów bankowych (3 019) – 

Odsetki otrzymane 205 248 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 098) (2 152) 

   

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   

Dywidendy wypłacone – – 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej – – 

   

Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów  3 359 4 832 

Różnice kursowe netto – – 

Środki pieniężne na początek okresu 40 573 57 368 

Środki pieniężne na koniec okresu 43 932 62 200 
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DODATKOWE INFOMACJE I OBJAŚNIENIA 
 

I. PODSTAWA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ 

ZASADY (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI 

 

1. Podstawa sporządzenia  

Niniejsze śródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu 

historycznego, z wyjątkiem aktywów finansowych wycenianych w wartościach godziwych 

przez wynik finansowy.  

Walutą funkcjonalną i walutą prezentacji jest złoty polski („PLN”). Wszystkie dane finansowe 

przedstawia się w tysiącach złotych polskich chyba, że zaznaczono inaczej. 

Niniejsze śródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 

kontynuowania działalności gospodarczej przez Asseco Business Solutions S.A. przez okres 

nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia 31 marca 2016 roku. Na dzień zatwierdzenia niniejszego 

sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na 

zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.  

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz 

ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze 

sprawozdaniem finansowym Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku zatwierdzonym 

do publikacji w dniu 2 marca 2016 roku. Śródroczny wynik finansowy może nie 

odzwierciedlać w pełni możliwego do zrealizowania wyniku finansowego za rok obrotowy.  

2. Oświadczenie o zgodności 

Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone 

zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 „Śródroczna 

Sprawozdawczość Finansowa” zatwierdzonym przez UE („MSR 34”).  

Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący 

się w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Spółkę działalność, 

w zakresie stosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości nie ma różnicy między 

standardami MSSF, które weszły w życie, a standardami MSSF zatwierdzonymi przez UE.  

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej obejmują standardy i 

interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 

(„RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej 

(„KIMSF”).  

3. Szacunki 

W okresie 3 miesięcy zakończonym w dniu 31 marca 2016 roku nie wystąpiły istotne zmiany 

w sposobie dokonywania szacunków. 

4. Profesjonalny osąd 

Sporządzenie śródrocznego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga dokonania 

szacunków i założeń, które wpływają na wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym. 

Mimo, że przyjęte założenia i szacunki opierają się na najlepszej wiedzy kierownictwa Spółki 

na temat bieżących działań i zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą się różnić od 

przewidywanych. 
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Poniżej przedstawiono główne obszary, w których w procesie stosowania zasad (polityki) 

rachunkowości oprócz szacunków księgowych, miał duże znaczenie profesjonalny osąd 

kierownictwa i co do których zmiana szacunków może mieć istotny wpływ na wyniki Spółki 

w przyszłości.  

i Wycena kontraktów IT oraz pomiar stopnia zaawansowania 

Spółka realizuje szereg kontraktów na budowę oraz wdrożenia systemów informatycznych. 

Wycena kontraktów IT wymaga ustalenia przyszłych przepływów operacyjnych w celu 

ustalenia wartości godziwej przychodów i kosztów oraz dokonania pomiaru stopnia 

zaawansowania prac na projekcie. Spółka ustala stopień zaawansowania prac jako stosunek 

poniesionych kosztów (zwiększających postęp realizacji prac) do kosztów planowanych lub 

stosunkiem przepracowanych roboczo-godzin w stosunku do całkowitego czasu pracy.  

Przyjęte przyszłe przepływy operacyjne nie zawsze są zgodne z umowami z klientami, 

czy też dostawcami ze względu na zmiany w harmonogramach realizacji projektów IT. 

Na dzień 31 marca 2016 roku wartość należności z tytułu wyceny kontraktów IT wynosiła  

1 574 tys. PLN, zobowiązania z tego tytułu wynosiły 90 tys. PLN.  

ii Stawki amortyzacyjne 

Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu 

ekonomicznej użyteczności składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości 

niematerialnych. Spółka corocznie dokonuje weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej 

użyteczności na podstawie bieżących szacunków. W 2016 roku nie dokonano istotnych zmian 

w stosowanych przez Spółkę stawkach amortyzacyjnych. 

iii Wartość firmy oraz wartości niematerialne o nieokreślonym okresie 

użytkowania – test na utratę wartości 

Zgodnie z polityką Spółki Zarząd dokonuje na dzień 31 grudnia corocznego testu na utratę 

wartości ośrodków wypracowujących przepływy pieniężne, do których przypisana jest 

wartość firmy, która powstała w wyniku nabycia jednostki zależnej oraz w wyniku połączeń 

oraz wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania. Na każdy śródroczny 

dzień bilansowy Zarząd dokonuje przeglądu przesłanek wskazujących na wystąpienie trwałej 

utraty wartości ośrodków generujących przepływy pieniężne, do których przypisana jest 

wartość firmy lub/i wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania. W 

przypadku zidentyfikowania takich przesłanek, test na utratę wartości przeprowadzany jest 

również na śródroczny dzień bilansowy. 

Każdorazowo przeprowadzenie testu na utratę wartości wymaga oszacowania wartości 

użytkowych ośrodków wypracowujących środki pieniężne, do których przypisana jest 

wartość firmy lub/i wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania. 

Oszacowanie wartości użytkowej polega na ustaleniu przyszłych przepływów pieniężnych 

generowanych przez ośrodek wypracowujący środki pieniężne i ustalenia stopy 

dyskontowej, która jest następnie wykorzystywana do obliczenia wartości bieżącej tych 

przepływów.  

iv Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego 

Spółka rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na założeniu, że 

w przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. 

Pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, że 

założenie to stałoby się nieuzasadnione.   
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5. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości 

Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego śródrocznego 

skróconego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy 

sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 

2015 roku, z wyjątkiem zastosowania następujących nowych lub zmienionych standardów 

oraz interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu lub po 

1 stycznia 2016 roku.  

 Zmiany do MSR 19 Programy określonych świadczeń: Składki pracownicze (opublikowano 

dnia 21 listopada 2013) – mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających 

się dnia 1 lipca 2014 roku lub później; w UE mające zastosowanie najpóźniej dla okresów 

rocznych rozpoczynających się dnia 1 lutego 2015 roku lub później, 

Celem tej zmiany jest uproszczenie i doprecyzowanie zasad rachunkowości dotyczących 

składek wnoszonych przez pracowników lub osoby trzecie i związanych z programami 

określonych świadczeń, 

 Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2010-2012 (opublikowano dnia 12 grudnia 2013) 

– niektóre ze zmian mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 

1 lipca 2014 roku lub później, a niektóre prospektywnie dla transakcji mających miejsce 

dnia 1 lipca 2014 roku lub później; w UE mające zastosowanie najpóźniej dla okresów 

rocznych rozpoczynających się dnia 1 lutego 2015 roku lub później, 

MSSF 2 – zmiana wyjaśnia definicję „warunku nabycia uprawnień” oraz osobno definiuje 

„warunek związany z wynikami” i „warunek związany ze świadczeniem usługi”,  

MSSF 3 – zmiana wyjaśnia, że zobowiązanie do dokonania zapłaty warunkowej, które spełnia 

definicję instrumentu finansowego, klasyfikowane jest jako zobowiązanie finansowe lub 

kapitał własny na podstawie definicji zawartych w MSR 32 „Instrumenty finansowe- 

Prezentacja”, dodatkowo każda zapłata warunkowa, która nie jest klasyfikowana jako kapitał 

własny, zarówno finansowa, jak i niefinansowa, jest wyceniana w wartości godziwej na każdy 

dzień sprawozdawczy, a zmiany wartości godziwej ujmowane są w wyniku finansowym,  

MSSF 8 – wprowadzenie wymogu, że osąd dokonany przez kierownictwo przy agregowaniu 

segmentów operacyjnych musi zostać ujawniony i zawierać opis segmentów, które zostały 

połączone, a także wskaźniki ekonomiczne, za pomocą których ustalono, że połączone 

segmenty mają podobne cechy ekonomiczne; dodatkowo w przypadku wykazywania 

aktywów segmentu, należy zawrzeć uzgodnienia sumy aktywów segmentu z aktywami 

jednostki w bilansie, 

MSSF 13 – precyzuje, że w przypadkach, gdzie wpływ braku dyskonta jest nieistotny, nadal 

można wyceniać należności i zobowiązania krótkoterminowe w kwotach wynikających z 

faktur,  

MSR 16 i 38 – obydwa standardy zostały zmienione, aby wyjaśnić sposób ujmowania 

wartości bilansowej brutto i umorzenia, gdy jednostka stosuje model wartości 

przeszacowanej,  

MSR 24 – wprowadzono wymóg ujawniania informacji na temat podmiotu, który świadczy 

na rzecz jednostki sprawozdawczej lub jej podmiotu dominującego usługi kluczowego 

personelu kierowniczego („podmiot zarządzający”),  

 Zmiany do MSSF 11 Rozliczenie nabycia udziału we wspólnej działalności (opublikowano 

dnia 6 maja 2014) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 

dnia 1 stycznia 2016 roku lub później; w UE mające zastosowanie najpóźniej dla okresów 

rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później, 



Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe 

za pierwszy kwartał 2016 roku (w tysiącach PLN) 

 

18 

 

Zmiany przedstawiają konkretne wytyczne w zakresie ujęcia nabycia udziału we wspólnej 

działalności, będącej przedsięwzięciem (ang. business), wymagają od inwestora stosowania 

zasad dotyczących rachunkowości połączenia przedsięwzięć, w przypadku gdy inwestor 

nabywa udział we wspólnej działalności będącej „przedsięwzięciem” (zgodnie z jego definicją 

podaną w MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć”), 

 Zmiany do MSR 16 oraz MSR 38 Wyjaśnienie dopuszczalnych metod amortyzacji 

(opublikowano dnia 12 maja 2014) – mające zastosowanie dla okresów rocznych 

rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016  roku lub później; w UE mające zastosowanie 

najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub 

później, 

MSR 16 – zmiana wskazuje, że amortyzowanie składnika rzeczowych aktywów trwałych w 

oparciu o przychody wypracowane przy pomocy tego środka trwałego nie jest właściwym 

rozwiązaniem,  

MSR 38 – zmiana wprowadza możliwe do odrzucenia założenie, że amortyzacja składnika 

wartości niematerialnych w oparciu o przychody wypracowane za pomocą tego składnika 

aktywów jest niewłaściwym rozwiązaniem, założenie to można odrzucić jedynie w pewnych 

określonych warunkach: gdy składnik wartości niematerialnych jest wyrażony jako miara 

przychodów lub gdy można wykazać, że przychody i konsumowanie korzyści ekonomicznych 

ze składnika wartości niematerialnych są ze sobą ściśle powiązane, 

 Zmiany do MSR 16 i MSR 41 Rolnictwo: rośliny produkcyjne (opublikowano dnia 30 

czerwca 2014) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 

stycznia 2016  roku lub później; w UE mające zastosowanie najpóźniej dla okresów 

rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później, 

Zmiana wprowadza rozróżnienie pomiędzy roślinami produkcyjnymi a pozostałymi aktywami 

biologicznymi; rośliny produkcyjne są postrzegane jako podobne do maszyn produkcyjnych 

stosowanych w procesie produkcji, a zatem należy je klasyfikować jako rzeczowe aktywa 

trwałe i wykazywać zgodnie z postanowieniami MSR 16, 

 Zmiany do MSR 27 Metoda praw własności w jednostkowym sprawozdaniu finansowym  

(opublikowano dnia 12 sierpnia 2014) – mające zastosowanie dla okresów rocznych 

rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później; w UE mające zastosowanie 

najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub 

później, 

Zmiana przywróciła możliwość zastosowania metody praw własności w jednostkowym 

sprawozdaniu finansowym, jednostka może teraz ujmować inwestycje w jednostkach 

zależnych, wspólnych przedsięwzięciach i jednostkach stowarzyszonych w jednostkowym 

sprawozdaniu finansowym według ceny nabycia lub zgodnie z MSSF 9, lub metodą praw 

własności zgodnie wytycznymi MSR 28, 

 Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2012-2014  (opublikowano dnia 25 września 2014) 

– mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 

roku lub później; w UE mające zastosowanie najpóźniej dla okresów rocznych 

rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później, 

MSSF 5 – zmiana objaśnia, że w przypadku gdy składnik aktywów (lub grupa aktywów 

przeznaczonych do sprzedaży) ulega przeklasyfikowaniu z aktywów „przeznaczonych do 

sprzedaży” do „przeznaczonych do dystrybucji”, lub odwrotnie – nie oznacza to zmiany planu 

sprzedaży bądź dystrybucji i nie musi być jako taka zmiana wykazywane, 

MSSF 7 – w przypadku gdy spółka przenosi składnik aktywów finansowych na osobę trzecią 

na warunkach umożliwiających jednostce przenoszącej usunięcie składnika aktywów z 
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bilansu, MSSF 7 wymaga ujawnienia wszelkiego rodzaju utrzymywanego zaangażowania, 

jakie jednostka może jeszcze posiadać w przenoszonych aktywach; zmiana wyjaśnia także, 

że dodatkowe ujawnienia wymagane na mocy zmiany do MSSF 7 dotyczące sposobu 

ujawniania kompensowania aktywów finansowych i zobowiązań finansowych nie są 

wymagane dla wszystkich okresów śródrocznych, o ile nie wymaga tego MSR 34,  

MSR 19 - zmiana polega na objaśnieniu, że przy ustalaniu stopy dyskonta stosowanej do 

zobowiązań z tytułu świadczeń po okresie zatrudnienia ważna jest waluta zobowiązania, a 

nie kraju, w którym zobowiązanie powstało, 

MSR 34 – zmiana polega na objaśnieniu odwołania w standardzie do „informacji ujawnionych 

gdzie indziej w śródrocznym raporcie finansowym”, wprowadzona jest też dodatkowa zmiana 

do MSR 34, na mocy której wymagane jest podanie odwołania pomiędzy śródrocznym 

sprawozdaniem finansowym a miejscem ujawnienia danej informacji, 

 Zmiany do MSR 1 Ujawnienia (opublikowano dnia 18 grudnia 2014) – mające 

zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub 

później; w UE mające zastosowanie najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających 

się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później, 

Zmiany mają na celu poprawę jakości sprawozdań finansowych poprzez odejście od sztywnej 

kolejności not, zastosowanie zasady istotności przy podejmowaniu decyzji o agregacji lub 

dezagregacji niektórych pozycji sprawozdania finansowego, większą dowolność w 

prezentowaniu sum cząstkowych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, ujawnianie tylko 

istotnych dla jednostki zasad rachunkowości.  

 

Spółka nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego innego standardu, 

interpretacji lub zmiany, która została opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie. 

6. Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, a nie weszły 

jeszcze w życie 

Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych 

Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej 

Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły jeszcze w życie: 

 MSSF 9 Instrumenty Finansowe (opublikowano dnia 24 lipca 2014) – mający 

zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub 

później –  do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony 

przez UE, 

 MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe (opublikowano dnia 30 stycznia 2014) 

– mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016  

roku lub później – nie podjęto decyzji odnośnie terminu, w którym EFRAG przeprowadzi 

poszczególne etapy prac prowadzących do zatwierdzenia niniejszego standardu – do dnia 

zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, 

 MSSF 15 Przychody z tytułu umów z klientami (opublikowano dnia 28 maja 2014) – 

mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2017 

roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego 

niezatwierdzony przez UE, 

 Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy 

inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem 

(opublikowano dnia 11 września 2014) – mające zastosowanie dla okresów rocznych 

rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później, przy czym termin ten został 
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odroczony przez RMSR – nie podjęto decyzji odnośnie terminu, w którym EFRAG 

przeprowadzi poszczególne etapy prac prowadzących do zatwierdzenia niniejszych zmian 

– do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, 

 Zmiany do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 28 Jednostki inwestycyjne: Zastosowanie wyjątku 

dotyczącego konsolidacji (opublikowano dnia 18 grudnia 2014) – mające zastosowanie 

dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później – do 

dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, 

 Zmiany do MSR 12 Ujmowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

wynikających z niezrealizowanych strat (opublikowano dnia 10 stycznia 2016) – mające 

zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2017 roku lub 

później – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone 

przez UE, 

 Zmiany do MSR 7 Ujawnienia (opublikowano dnia 29 stycznia 2016) – mające 

zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2017 roku lub 

później – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone 

przez UE, 

 MSSF 16 Leasing (opublikowano dnia 13 stycznia 2016) – mający zastosowanie dla 

okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później – do dnia 

zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, 

 Wyjaśnienia do MSSF 15 Przychody z tytułu umów z klientami (opublikowane dnia 12 

kwietnia 2016 roku) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 

dnia 1 stycznia 2017 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania 

finansowego niezatwierdzone przez UE. 

 

Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji Zarząd nie 

przewiduje, aby wprowadzenie powyższych standardów oraz interpretacji miało istotny 

wpływ na stosowane przez Spółkę zasady (politykę) rachunkowości. 

7. Korekta błędu  

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zdarzenia skutkujące koniecznością dokonania 

korekty błędu podstawowego. 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI 

Zgodnie z MSSF 8, segmentem operacyjnym jest dająca się wyodrębnić część działalności 

Spółki, dla której są dostępne odrębne informacje finansowe podlegające regularnej ocenie 

przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych związanych ze 

sposobem alokowania zasobów oraz z oceną wyników działalności.  

Dla celów zarządczych Spółka została podzielona na segmenty operacyjne w oparciu o 

wytwarzane produkty i świadczone usługi. Na tej podstawie Zarząd zidentyfikował Segment 

Systemy ERP, który pokrywa 94% przychodów Spółki. Pozostała działalność nie spełnia 

progów ilościowych MSSF 8 i nie jest wydzielana. Zmiany w wielkości i znaczeniu 

wytwarzanych produktów i świadczonych usług mogą skutkować zmianą kompozycji 

segmentów działalności.  

Segment Systemy ERP – to oparte o technologię Microsoft oraz Oracle rozwiązania 

informatyczne klasy ERP, które wspomagają zarządzanie przedsiębiorstwem oraz autorskie 

rozwiązania mobilne klasy SFA i FFA dedykowane przedsiębiorstwom działającym w oparciu 

o sieci przedstawicieli terenowych. Aplikacje wspierają procesy biznesowe oraz procesy 
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obiegu informacji, pokrywając większość obszarów działalności firmy, m.in.: finanse i 

księgowość, zarządzanie personelem, kadry i płace, logistykę i WMS, sprzedaż mobilną i 

detaliczną w sieciach handlowych, produkcję oraz aplikacje internetowe. Systemy te 

dostarczają także szeregu narzędzi zarządczych – zaawansowane raporty oraz rozwiązania 

klasy Business Intelligence. Możliwości techniczne systemów pozwalają na wdrożenie ich w 

różnych architekturach sieciowych – w sieciach rozległych oraz połączenie ze 

specjalizowanym oprogramowaniem i urządzeniami.  

W pozycji przychody niealokowane prezentowana jest sprzedaż niedająca się 

przyporządkować do głównego segmentu działalności Spółki.  

Wyniki segmentu nie zawierają niealokowanej części kosztów ogólnego zarządu, wartości 

odsprzedanych towarów, materiałów i usług obcych (COGS) związanych ze sprzedażą 

niealokowaną oraz kosztów operacyjnych jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za 

sprzedaż niealokowaną.  

Zarząd monitoruje oddzielnie wyniki operacyjne segmentu w celu podejmowania decyzji 

dotyczących alokacji zasobów, oceny skutków tej alokacji oraz wyników działalności. 

Podstawą oceny wyników działalności jest zysk lub strata na działalności operacyjnej, które 

w pewnym zakresie, jak wyjaśniono w tabeli poniżej, są mierzone inaczej niż zysk lub strata 

na działalności operacyjnej w sprawozdaniu finansowym. Finansowanie Spółki (łącznie 

z kosztami i przychodami finansowymi) oraz podatek dochodowy są monitorowane na 

poziomie Spółki 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. 

 

 

3 miesiące zakończone 31 marca 2016 roku 

(niebadane) 
Systemy ERP Niealokowane 

Działalność 
ogółem 

    

Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 38 680 2 626 41 306 

Sprzedaż między segmentami   – 

Przychody segmentu ogółem 38 680 2 626 41 306 

    

Zysk ze sprzedaży segmentu 12 463 232 12 695 

Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne netto  48 48 

Przychody/(koszty) finansowe netto  119 119 

Podatek dochodowy  (2 481) (2 481) 

Zysk za okres 12 463 (2 082) 10 381 

    

Inne informacje    

Amortyzacja (2 719) (12) (2 731) 

 
 

Zysk operacyjny segmentu nie uwzględnia przychodów finansowych (289 tys. PLN) i kosztów 

finansowych (170 tys. PLN), pozostałych przychodów operacyjnych (134 tys. PLN) i 

pozostałych kosztów operacyjnych (86 tys. PLN). 
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3 miesiące zakończone 31 marca 2015 roku 

(niebadane) 
Systemy ERP Niealokowane 

Działalność 

ogółem 

    

Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 34 633 2 441 37 074 

Sprzedaż między segmentami   – 

Przychody segmentu ogółem 34 633 2 441 37 074 

    

Zysk ze sprzedaży segmentu 9 604 37 9 641 

Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne netto  70 70 

Przychody/(koszty) finansowe netto  366 366 

Podatek dochodowy  (1 951) (1 951) 

Zysk za okres 9 604 (1 478) 8 126 

    

Inne informacje    

Amortyzacja (2 705) (19) (2 724) 

 

Zysk operacyjny segmentu nie uwzględnia przychodów finansowych (455 tys. PLN) i kosztów 

finansowych (89 tys. PLN), pozostałych przychodów operacyjnych (152 tys. PLN) i 

pozostałych kosztów operacyjnych (82 tys. PLN). 

 
Informacje geograficzne 

 

 

  

3 miesiące zakończone 

31 marca 2016 roku 

(niebadane) 

3 miesiące zakończone 

31 marca 2015 roku 

(niebadane) 

Polska     35 331      33 990  

Zagranica, w tym:     5 975      3 084  

 - Holandia     3 502      1 719  

 - Francja      715       728  

 - Rumunia      502  – 

 - Niemcy      528       5  

 - Hiszpania      174       184  

 - Portugalia      85       90  

 - Turcja      55       50  

 - Czechy      115       52  

 - kraje bałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia) i Rosja      108       111  

 - pozostałe      191       145  

      41 306      37 074  

 

Powyższa informacja oparta jest na danych o siedzibach klientów. 
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III. PODSUMOWANIE I ANALIZA WYNIKÓW ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU 

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A 

 

Wyniki finansowe Asseco Business Solutions S.A. za I kwartał 2016 roku: 

 

  

3 miesiące 

zakończone 31 

marca 2016 roku 

(niebadane) 

3 miesiące 

zakończone 31 

marca 2015 roku 

(niebadane) 

Dynamika wzrostu           

3 m-ce 2016/            
3 m-ce 2015 

Przychody ze sprzedaży     41 306      37 074  11.42% 

Zysk brutto ze sprzedaży     17 911      14 771  21.26% 

EBIT     12 743      9 711  31.22% 

EBITDA     15 474      12 435  24.44% 

Zysk netto     10 381      8 126  27.75% 

 

 
Wskaźniki rentowności 

W pierwszym kwartale 2016 roku przychody ze sprzedaży były o 11,4% wyższe niż w tym 

samym okresie ubiegłego roku, zaś zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 21,3%. Koszty 

operacyjne (bez COGS) wzrosły o 5,7%, zaś wartość odsprzedanych towarów i usług obcych 

(COGS) była niższa o 8,8% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. 

Największy udział w strukturze kosztów operacyjnych Spółki mają koszty świadczeń na rzecz 

pracowników (w tym przede wszystkim wynagrodzenia), koszty usług obcych i amortyzacja. 

Koszty te stanowią łącznie ponad 96% kosztów operacyjnych Spółki.  

W wartościach bezwzględnych wzrost przychodów był trzykrotnie wyższy niż wzrost kosztów 

działalności, co przełożyło się na istotną poprawę wskaźników rentowności. 

 

Wskaźniki rentowności 

3 miesiące 

zakończone 31 

marca 2016 roku 
(niebadane) 

3 miesiące 

zakończone 31 

marca 2015 roku 
(niebadane) 

Marża brutto na sprzedaży 43.36% 39.84% 

Marża zysku EBITDA 37.46% 33.54% 

Marża operacyjna 30.85% 26.19% 

Marża netto  25.13% 21.92% 

 

Wskaźniki płynności  

Kapitał pracujący definiowany jako różnica pomiędzy aktywami obrotowymi 

a zobowiązaniami bieżącymi przedstawia wielkość kapitałów stałych (kapitałów własnych 

i długoterminowych kapitałów obcych), które finansują majątek obrotowy. Jako najbardziej 

płynna część kapitału stanowi on zabezpieczenie dla zaspokojenia zobowiązań wynikających 

z bieżącego cyklu obiegu gotówki w przedsiębiorstwie. Kapitał pracujący w Spółce na dzień 

31 marca 2016 roku wynosił 82 694 tys. PLN i był o 10 347 tys. PLN wyższy niż na dzień 31 

grudnia 2015 roku. Zobowiązania krótkoterminowe spadły o 25,8%, podczas gdy aktywa 

obrotowe wzrosły o 4,5%. Zmniejszenie stanu zobowiązań było efektem przede wszystkim 

spłaty zobowiązań handlowych (spadek o 47,7%) oraz niższych rezerw z tytułu rozliczeń 

międzyokresowych kosztów (niższe o 26%). Po stronie aktywów zmniejszyły się należności 

handlowe (spadek o 10%), nastąpił natomiast znaczący wzrost lokat pieniężnych i środków 

pieniężnych odpowiednio o 12,5% i 8%. Wskaźniki płynności Spółki poprawiły się 

potwierdzając wysoką zdolność do terminowego regulowania bieżących zobowiązań i tym 

samym bezpieczeństwo finansowe Spółki. 
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Wskaźniki płynności 
31 marca 2016 

(niebadane) 

31 grudnia 

2015 

31 marca 2015 

(niebadane) 

Kapitał pracujący (w tys. PLN)     82 694      72 347      76 302  

Wskaźnik płynności bieżącej 5.77 4.10 5.73 

Wskaźnik płynności szybkiej 5.70 4.06 5.63 

Wskaźnik natychmiastowej 
płynności 

2.54 1.74 3.87 

 
Powyższe wskaźniki zostały wyliczone według następujących wzorów: 

Kapitał pracujący = aktywa obrotowe (krótkoterminowe) - zobowiązania krótkoterminowe 
Wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe (krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe 
Wskaźnik płynności szybkiej = (aktywa obrotowe – zapasy - rozliczenia międzyokresowe) / zobowiązania 
krótkoterminowe 
Wskaźnik natychmiastowej płynności = (obligacje i papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności 
+ środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe 
 

Wskaźniki zadłużenia 

Spółka finansuje się wpływami z bieżącej działalności. W bieżącym okresie łączna wartość 

zobowiązań zmniejszyła się w stosunku do stanu z końca 2015 roku o  

6 031 tys. PLN (25%), podczas gdy poziom aktywów wzrósł o 4 350 tys. PLN, t.j. o 1,5%. 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia na koniec pierwszego kwartału 2016 roku spadł z poziomu 

8,3% do 6,2%. 

 
 

Wskaźniki zadłużenia 
31 marca 2016 

(niebadane) 

31 grudnia 

2015 

31 marca 2015 

(niebadane) 

Wskaźnik zadłużenia ogólnego 6.2% 8.3% 5.9% 

 
 
Powyższe wskaźniki zostały wyliczone według następujących wzorów: 

Wskaźnik zadłużenia ogólnego = (zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe) / aktywa 
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO 

 

1. Struktura przychodów ze sprzedaży 

 

  

3 miesiące zakończone 

31 marca 2016 roku 

(niebadane) 

3 miesiące zakończone 

31 marca 2015 roku 

(niebadane) 

Systemy ERP     38 680      34 633  

Niealokowane     2 626      2 441  

Razem     41 306      37 074  

 

2. Struktura kosztów działalności operacyjnej 

 

  

3 miesiące zakończone 

31 marca 2016 roku 

(niebadane) 

3 miesiące zakończone 

31 marca 2015 roku 

(niebadane) 

   
Wartość odsprzedanych towarów, 
materiałów i usług obcych (COGS) 

(2 498) (2 740) 

   
Zużycie materiałów i energii (546) (636) 

Usługi obce (4 051) (3 933) 

Wynagrodzenia (15 177) (13 704) 

Świadczenia na rzecz pracowników (3 285) (3 065) 

Amortyzacja (2 731) (2 724) 

Podatki i opłaty (169) (177) 

Podróże służbowe (160) (159) 

Pozostałe  6 (295) 

   
Razem (28 611) (27 433) 

   
Koszty własny sprzedaży, w tym: (23 395) (22 303) 

  koszt wytworzenia (20 897) (19 563) 

 wartość odsprzedanych towarów, 
materiałów i usług obcych (COGS) 

(2 498) (2 740) 

Koszty sprzedaży (1 853) (1 990) 

Koszt ogólnego zarządu (3 363) (3 140) 

Razem (28 611) (27 433) 

 

3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

Struktura pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych w pierwszym kwartale 2016 roku 

oraz w okresie porównywalnym kształtowały się następująco: 

 

Pozostałe przychody operacyjne 

3 miesiące zakończone 

31 marca 2016 roku 

(niebadane) 

3 miesiące zakończone 

31 marca 2015 roku 

(niebadane) 

   
Zysk na sprzedaży niefinansowych 
aktywów trwałych 

45 4 
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Przychody z tytułu wynajmu 
powierzchni biurowych 

81 84 

Pozostałe 8 64 

   
Razem 134 152 

 

 

Pozostałe koszty operacyjne 

3 miesiące zakończone 

31 marca 2016 roku 

(niebadane) 

3 miesiące zakończone 

31 marca 2015 roku 

(niebadane) 

   
Darowizny przekazane podmiotom 
niepowiązanym  

(19) (15) 

Likwidacja środków trwałych (4) (5) 

Pozostałe koszty operacyjne  (63) (62) 

   
Razem (86) (82) 

 

4. Przychody i koszty finansowe 

Struktura przychodów i kosztów finansowych w pierwszym kwartale 2016 roku oraz w 

okresie porównywalnym kształtowały się następująco: 

 

 

Przychody finansowe 

3 miesiące zakończone 

31 marca 2016 roku 

(niebadane) 

3 miesiące zakończone 

31 marca 2015 roku 

(niebadane) 

   
Przychody z tytułu odsetek od lokat 
bankowych 

287 300 

Pozostałe przychody odsetkowe 2 3 

Zyski ze zmian wartości godziwej 
walutowych instrumentów pochodnych 
- zawarte kontrakty typu forward 

– 152 

   
Razem 289 455 

 

 

Koszty finansowe 

3 miesiące zakończone 

31 marca 2016 roku 

(niebadane) 

3 miesiące zakończone 

31 marca 2015 roku 

(niebadane) 

   

Ujemne różnice kursowe  (94) (85) 

Pozostałe koszty odsetkowe (3) (1) 

Straty z realizacji walutowych 
instrumentów pochodnych - zawarte 
kontrakty typu forward 

(25) (3) 

Straty ze zmian wartości godziwej 
walutowych instrumentów pochodnych 
- zawarte kontrakty typu forward 

(48) – 

   
Razem (170) (89) 
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5. Podatek dochodowy 

Główne składniki obciążenia wyniku z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 

(bieżącego i odroczonego): 

 

  

3 miesiące zakończone 

31 marca 2016 roku 

(niebadane) 

3 miesiące zakończone 

31 marca 2015 roku 

(niebadane) 

Bieżący podatek dochodowy (1 946) (1 386) 

Odroczony podatek dochodowy (535) (565) 

Obciążenie podatkowe wykazane 
w rachunku zysków i strat, w tym: 

(2 481) (1 951) 

Podatek dochodowy przypisany 
działalności kontynuowanej 

(2 481) (1 951) 

 

6. Zysk przypadający na jedną akcję 

Zysk podstawowy przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto 

za okres przypadającego na zwykłych akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną liczbę 

wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu. 

Zysk rozwodniony przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto 

za okres przypadającego na zwykłych akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną liczbę 

wyemitowanych akcji zwykłych występującą w ciągu okresu, skorygowaną o średnią ważoną 

liczbę akcji zwykłych, które zostałyby wyemitowane na konwersji wszystkich 

rozwadniających potencjalnych instrumentów kapitałowych w akcje zwykłe. 

Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące zysku oraz akcji, które posłużyły 

do wyliczenia podstawowego i rozwodnionego zysku na jedną akcję: 

 

 

  

3 miesiące zakończone 

31 marca 2016 roku 

(niebadane) 

3 miesiące zakończone 

31 marca 2015 roku 

(niebadane) 

Zysk netto z działalności kontynuowanej 10 381 8 126 

Strata na działalności zaniechanej – – 

Zysk netto      10 381      8 126  

Odsetki od umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na 
akcje zwykłe 

– – 

Zysk netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy, zastosowany 
do obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję 

    10 381      8 126  

Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych 
zastosowana do obliczenia podstawowego zysku na jedną akcję 33 418 193 33 418 193 

Wpływ rozwodnienia: – – 

Opcje na akcje – – 

Umarzalne akcje uprzywilejowane – – 

Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana 
do obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję 

   33 418 193     33 418 193  

Podstawowy/rozwodniony zysk przypadający na jedną 
akcję ogółem 

0.31 0.24 

 

W okresie sprawozdawczym jak i w okresie porównywalnym nie występowały elementy 

rozwadniające podstawowy zysk przypadający na akcję. 
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7. Czynniki mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 

Do najważniejszych czynników, które wpłynęły na wynik osiągnięty w omawianym okresie 

sprawozdawczym można zaliczyć: 

 Realizację kontraktów informatycznych zawartych w poprzednich okresach. 

 Pozyskanie i realizację w bieżącym kwartale istotnych kontraktów informatycznych.  

 Sezonowe wahania popytu na produkty oferowane przez Spółkę – cechą 

charakterystyczną dla branży informatycznej jest występująca sezonowość sprzedaży. 

 Dobre wyniki sprzedaży systemu Mobile Touch zarówno w Polsce, jak i na rynku 

europejskim. 

8. Nietypowe zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 

W okresie 3 miesięcy zakończonych w dniu 31 marca 2016 roku nie wystąpiły żadne czynniki 

i nietypowe zdarzenia, które miały wpływ na wynik Spółki wypracowany w tym kwartale.  

9. Informacja dotycząca wypłaconej dywidendy 

Decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Asseco Business Solutions S.A. 

z dnia 20 kwietnia 2016 roku zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie  

33 509 tys. PLN został podzielony w następujący sposób:  

 część zysku netto za 2015 rok w kwocie 33 418 tys. PLN przeznaczono do podziału 

miedzy Akcjonariuszy, tj. wypłatę dywidendy w wysokości 1,00 PLN na jedną akcję;  

 pozostałą część zysku netto za 2015 rok w kwocie 91 tys. PLN przekazano na kapitał 

zapasowy.  

Dzień dywidendy został wyznaczony na 12 maja 2016 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 

dzień 1 czerwca 2016 roku. 

10.Znaczące zdarzenia w okresie sprawozdawczym 

Istotne umowy podpisane w pierwszym kwartale 2016 roku: 

 Akzo Nobel Decorative Paints - udzielenie licencji i wdrożenie systemu Mobile Touch 

oraz świadczenie usług kompleksowej obsługi eksploatacyjnej (opieki serwisowej) dla 

wdrożonego programu.  

 Akzo Nobel Decorative Paints - udzielenie licencji i wdrożenie systemu Connector 

Enterprise oraz świadczenie usług kompleksowej obsługi eksploatacyjnej (opieki 

serwisowej) dla wdrożonego programu. 

 Jeden z wiodących producentów spożywczych w Polsce - udzielenie licencji i 

wdrożenie systemu Mobile Touch oraz świadczenie usług kompleksowej obsługi 

eksploatacyjnej (opieki serwisowej) dla wdrożonego programu. 

 Jeden z wiodących producentów spożywczych w Polsce - udzielenie licencji i 

wdrożenie systemu Connector Enterprise oraz świadczenie usług kompleksowej obsługi 

eksploatacyjnej (opieki serwisowej) dla wdrożonego programu. 

 Jeden z wiodących koncernów FMCG w Rumunii –udzielenie licencji i wdrożenie 

systemu Connector B2B oraz świadczenie usług kompleksowej obsługi eksploatacyjnej 

(opieki serwisowej) dla wdrożonego programu. 
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11.Rzeczowe aktywa trwałe 

W okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2016 roku, Spółka nabyła rzeczowe 

aktywa trwałe o wartości 1 670 tys. PLN (w okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 

2015 roku: 726 tys. PLN).  

W okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2016 roku Spółka sprzedała składniki 

rzeczowych aktywów trwałych o wartości netto 3 tys. PLN (w okresie 3 miesięcy 

zakończonym dnia 31 marca 2015 roku: 1 PLN).  

W okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2016 roku (ani w analogicznym okresie 

roku poprzedniego) Spółka nie rozpoznała odpisu z tytułu utraty wartości środków trwałych. 

12.Wartości niematerialne 

W okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2016 roku Spółka nabyła składniki 

wartości niematerialnych o wartości 40 tys. PLN oraz poniosła nakłady na prace badawcze 

w wysokości 1 606 tys. PLN (w okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2015 roku: 

odpowiednio 4 tys. PLN i 1 683 tys. PLN).  

W okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2016 roku (ani w analogicznym okresie 

roku poprzedniego) Spółka nie sprzedawała składników wartości niematerialnych. 

W okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2016 roku (ani w analogicznym okresie 

roku poprzedniego) Spółka nie rozpoznała odpisu z tytułu utraty wartości składników 

wartości niematerialnych.  

13.Zapasy 

Na dzień 31 marca 2016 roku stan odpisu aktualizującego wartość zapasów wyniósł 109 tys. 

PLN (na dzień 31 marca 2015 roku: 239 tys. PLN). 

14.Aktywa finansowe  

Na dzień 31 marca 2016 roku oraz w okresie porównywalnym Spółka posiadała następujące 

aktywa finansowe: 

 

Aktywa finansowe 
31 marca 2016 

(niebadane) 
31 grudnia 2015 

31 marca 2015 
(niebadane) 

Walutowe kontrakty typu forward krótkoterminowe –      1       152  

Razem  –      1       152  

 

Aktywa finansowe wyceniane w wartościach godziwych przez rachunek zysków i strat 

obejmują transakcje typu „forward” zawarte w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego 

wynikającego z kontraktów rozliczanych w walucie obcej.  

15.Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe i krótkoterminowe 

 

Rozliczenia międzyokresowe 
31 marca 2016 

(niebadane) 
31 grudnia 2015 

31 marca 2015 

(niebadane) 

Przedpłacone usługi serwisowe 303 278 262 

Przedpłacone ubezpieczenia 239 224 206 

Przedpłacone prenumeraty 20 26 11 

Przedpłacone szkolenia 57 47 49 

Przedpłacone inne usługi 245 99 251 
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Razem       864       674       779  

 - krótkoterminowe 791 601 721 

 - długoterminowe 73 73 58 

 

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31 marca 2016 roku składały się 

głównie z: 

 kosztów przedpłaconych usług serwisowych i opłat licencyjnych, które będą ponoszone 

sukcesywnie w okresach przyszłych, 

 przedpłaconych kosztów ubezpieczeń. 

16.Należności długoterminowe i krótkoterminowe 

 

Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i 

usług  

31 marca 2016 

(niebadane) 
31 grudnia 2015 

31 marca 2015 

(niebadane) 

Należności z tytułu dostaw i usług     24 127      26 648      25 443  

Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek 
powiązanych 

     137       304       12  

Należności z tytułu dostaw i usług (netto)     24 264      26 952      25 455  

Odpis aktualizujący należności nieściągalne 585 548 589 

Należności z tytułu dostaw i usług (brutto)     24 849      27 500      26 044  

 

Transakcje z podmiotami powiązanymi zostały przedstawione w punkcie 21 niniejszego 

śródrocznego sprawozdania finansowego.  

Spółka posiada odpowiednią politykę w zakresie dokonywania sprzedaży tylko 

zweryfikowanym klientom. Dzięki temu, zdaniem kierownictwa, nie istnieje dodatkowe 

ryzyko kredytowe ponad poziom określony odpisem aktualizującym nieściągalne należności, 

właściwym dla należności handlowych Spółki.  

Wartość godziwa należności nie odbiega od wartości, w której zostały one zaprezentowane 

w sprawozdaniu finansowym. 

 

Pozostałe należności 
31 marca 2016 

(niebadane) 
31 grudnia 2015 

31 marca 2015 

(niebadane) 

Należności z wyceny bilansowej długoterminowych 
kontraktów IT 

1 574 1 388 2 259 

Zaliczki przekazane dostawcom 69 37 269 

Pozostałe należności handlowe (wadium, kaucje) 205 347 302 

Należności od pracowników 32 36 16 

ZFŚS – 4 – 

Inne należności 265 61 79 

      2 145      1 873      2 925  

 

Należności z tytułu wyceny kontraktów IT (wdrożeniowych) wynikają z przewagi stopnia 

zaawansowania realizacji kontraktów wdrożeniowych w stosunku do wystawionych faktur. 

Pozostałe należności handlowe (wadium, kaucje) stanowią zabezpieczenie pieniężne 

przekazane klientom, w celu pokrycia ewentualnych strat w przypadku nie wywiązania się 

z zobowiązań do realizacji kontraktów. 
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17.Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe oraz pozostałe aktywa finansowe 

Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których 

wysokość zależy od stopy oprocentowania jednodniowych lokat bankowych. Lokaty 

krótkoterminowe są zakładane na różne okresy, od jednego dnia do sześciu miesięcy, 

w zależności od aktualnego zapotrzebowania Spółki na środki pieniężne i są oprocentowane 

według ustalonych dla nich stóp procentowych. Lokaty o terminie zapadalności do 3 miesięcy 

zaliczane są do ekwiwalentów środków pieniężnych. Lokaty o terminie zapadalności od 3 do 

6 miesięcy prezentowane są jako pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe. 

17.1 Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe 

Saldo środków pieniężnych i depozytów krótkoterminowych wykazane w bilansie i w 

sprawozdaniu z przepływów pieniężnych składało się z następujących pozycji: 

 

Środki pieniężne 
31 marca 2016 

(niebadane) 
31 grudnia 2015 

31 marca 2015 

(niebadane) 

Środki pieniężne w banku i w kasie 4 363 435 1 327 

Lokaty krótkoterminowe do 3 miesięcy 39 582 40 223 61 040 

Środki pieniężne w bilansie     43 945      40 658      62 367  

Odsetki naliczone od lokat krótkoterminowych (13) (85) (167) 

Środki pieniężne w sprawozdaniu z 
przepływów pieniężnych 

    43 932      40 573      62 200  

 

17.2 Pozostałe aktywa finansowe 

 

Na dzień 31 marca 2016 roku Spółka posiadała następujące aktywa finansowe: 

 

Aktywa finansowe 
31 marca 2016 

(niebadane) 
31 grudnia 2015 

31 marca 2015 

(niebadane) 

Lokaty o pierwotnym terminie wymagalności 
pomiędzy 3 - 6 miesięcy 

28 433 25 260 – 

Razem      28 433      25 260  – 

 

18.Oprocentowane kredyty bankowe, emisje papierów wartościowych oraz 

udzielone przez Asseco Business Solutions gwarancje i poręczenia.  

Na dzień 31 marca 2016 roku Asseco Business Solutions nie posiadała otwartych linii 

kredytowych. 

W okresie sprawozdawczym Emitent nie udzielił poręczeń kredytu lub pożyczki ani gwarancji 

– łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, dla których łączna 

wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowiłaby równowartość co najmniej 10% 

kapitałów własnych Emitenta.  

19.Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałych tytułów 

 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 
31 marca 2016 

(niebadane) 
31 grudnia 2015 

31 marca 2015 
(niebadane) 

Wobec jednostek powiązanych 23 137 19 
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Wobec jednostek pozostałych 2 395 4 486 1 662 

Razem      2 418      4 623      1 681  

 

 

Pozostałe zobowiązania 
31 marca 2016 

(niebadane) 
31 grudnia 2015 

31 marca 2015 

(niebadane) 

Zobowiązania wobec pracowników z tytułu 
wynagrodzeń 

221 332 319 

Zobowiązania z tytułu wyceny długoterminowych 
kontraktów IT 

90 216 358 

Zobowiązania z tytułu dostaw niezafakturowanych 243 603 189 

Zaliczki otrzymane na dostawy 2 156 20 

Inne zobowiązania 121 99 154 

Razem       677      1 406      1 040  

 

 

Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, 

ubezpieczeń społecznych i innych 

31 marca 2016 

(niebadane) 
31 grudnia 2015 

31 marca 2015 

(niebadane) 

Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i innych 

5 156 4 213 4 910 

Zobowiązania wobec ZUS 2 209 1 317 2 162 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 749 575 696 

Podatek VAT 2 162 2 287 2 008 

Inne zobowiązania budżetowe 36 34 44 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od 
osób prawnych 

759 2 047 247 

Razem      5 915      6 260      5 157  

 - krótkoterminowe 5 915 6 260 5 157 

 - długoterminowe – – – 

 

Transakcje z podmiotami powiązanymi przedstawione są w punkcie 21 niniejszego 

śródrocznego sprawozdania finansowego. 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania są nieoprocentowane.  

20.Bierne rozliczenia międzyokresowe 

 

  
31 marca 2016 

(niebadane) 
31 grudnia 2015 

31 marca 2015 

(niebadane) 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów z 
tytułu:   

 

Niewykorzystanych urlopów     3 035      2 504  2 817 
Premii     4 078      7 073  3 218 
Rezerwa na pozostałe koszty      390       618  792 

      7 503      10 195      6 827  

Rozliczenia międzyokresowe przychodów z 
tytułu:   

 

Usług serwisowych opłaconych z góry      390       485       738  

Pozostałych przychodów –      12       56  

       390       497       794  

Razem     7 893      10 692      7 621  
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 - krótkoterminowe     7 891      10 692      7 612  

 - długoterminowe      2  –      9  

 

Na saldo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów składają się: rezerwy na 

niewykorzystane urlopy, rezerwy na wynagrodzenia okresu przeznaczone do wypłaty w 

okresach następnych, wynikające z zasad systemów premiowych obowiązujących w Asseco 

Business Solutions S.A. oraz rezerwy na koszty bieżącej działalności Spółki, które zostały 

poniesione w okresie sprawozdawczym, a na które do dnia bilansowego nie otrzymano faktur 

kosztowych. 

Saldo rozliczeń międzyokresowych przychodów dotyczy głównie przyszłych przychodów z 

tytułu świadczonych usług rozliczanych w czasie, takich jak serwisy oraz opieka 

informatyczna. 

21.Transakcje ze stronami powiązanymi 

Transakcje z podmiotami powiązanymi odbywają się na zasadach rynkowych. 

Kwoty nieuregulowanych płatności nie są zabezpieczone i zostaną rozliczone w środkach 

pieniężnych. Nie udzielono i nie otrzymano żadnych gwarancji. W okresie obrachunkowym 

nie ujęto kosztów z tytułu należności wątpliwych i zagrożonych wynikających z transakcji ze 

stronami powiązanymi. 

 

Należności od podmiotów powiązanych 
31 marca 2016 

(niebadane) 
31 grudnia 2015 

31 marca 2015 

(niebadane) 

Asseco Poland S.A. (jednostka dominująca)      121       290       4  

Pozostałe jednostki powiązane      16  14      8  

Razem       137       304       12  

 

 

Zobowiązania wobec podmiotów 

powiązanych 

31 marca 2016 

(niebadane) 
31 grudnia 2015 

31 marca 2015 

(niebadane) 

Asseco Poland S.A. (jednostka dominująca)      13       61  9 
Pozostałe jednostki powiązane      19  98 10 

Razem      32       159       19  

 

 

Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych 

3 miesiące 

zakończone 31 

marca 2016 roku 

(niebadane) 

3 miesiące 

zakończone 31 

marca 2015 roku 

(niebadane) 

Asseco Poland S.A. (jednostka dominująca)      403       311  

Pozostałe jednostki powiązane      39  20 

Razem       442       331  

 

 

Zakupy od podmiotów powiązanych 

3 miesiące 

zakończone 31 

marca 2016 roku 

(niebadane) 

3 miesiące 

zakończone 31 

marca 2015 roku 

(niebadane) 

Asseco Poland S.A. (jednostka dominująca)      399       497  

Pozostałe jednostki powiązane      32       29  

Razem       431       526  
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Saldo należności od podmiotów powiązanych obejmuje saldo należności z tytułu dostaw i 

usług. 

Saldo zobowiązań od podmiotów powiązanych obejmuje saldo zobowiązań z tytułu dostaw i 

usług oraz saldo pozostałych zobowiązań.  

Według informacji posiadanych przez Asseco Business Solutions S.A. na dzień  

31 marca 2016 roku nie wystąpiły salda nierozliczonych należności ani zobowiązań z tytułu 

transakcji z podmiotami powiązanymi poprzez Kadrę Zarządzającą oraz z Kadrą 

Zarządzającą.  

Według ewidencji Asseco Business Solutions S.A. w okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 

31 marca 2016 roku wartość (netto) transakcji sprzedaży oraz zakupu towarów i usług (w 

tym najmu) z podmiotami powiązanymi poprzez Kadrę Zarządzającą oraz z Kadrą 

Zarządzającą wyniosła 467 tys. PLN. 

Według informacji posiadanych przez Asseco Business Solutions S.A. na dzień  

31 grudnia 2015 roku nie wystąpiły salda nierozliczonych należności ani zobowiązań z tytułu 

transakcji z podmiotami powiązanymi poprzez Kadrę Zarządzającą oraz z Kadrą 

Zarządzającą. 

Według ewidencji Asseco Business Solutions S.A. w roku finansowym zakończonym dnia 31 

grudnia 2015 roku wartość (netto) transakcji zakupu towarów i usług (w tym najmu) z 

podmiotami powiązanymi poprzez Kadrę Zarządzającą oraz z Kadrą Zarządzającą wyniosła 

1 824 tys. PLN. Wartość (netto) transakcji sprzedaży towarów i usług do podmiotów 

powiązanych poprzez Kadrę Zarządzającą oraz do Kadry Zarządzającej wynosiła 116 tys. 

PLN.  

22.Zobowiązania warunkowe 

Na dzień 31 marca 2016 roku (ani na dzień 31 grudnia 2015 roku) Spółka nie posiadała 

zobowiązań warunkowych. 

23.Zatrudnienie 

 

Przeciętne zatrudnienie w etatach w okresie 

sprawozdawczym 

3 miesiące zakończone 

31 marca 2016 roku 
(niebadane) 

3 miesiące zakończone 

31 marca 2015 roku 
(niebadane) 

Zarząd  4*      4*  

Działy produkcyjne 501      495  

Działy handlowe 44      47  

Działy administracyjne 41      42  

Razem      590       588  

 

 

Zatrudnienie w etatach na dzień 
31 marca 2016 

(niebadane) 

31 marca 2015 

(niebadane) 

Zarząd       4*       4*  

Działy produkcyjne      503       504  

Działy handlowe      43       46  

Działy administracyjne      41       42  

Razem      591       596  
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*Jeden z członków zarządu jest zatrudniony w oparciu o umowę cywilnoprawną 

 

24.Sezonowość i cykliczność 

Działalność Asseco Business Solutions podlega umiarkowanym wahaniom sezonowym. 

Największe obroty notowane są zazwyczaj w I i IV kwartale roku. Wpływ na to ma wybór 

przez większość klientów Spółki roku kalendarzowego za rok obrachunkowy, co przekłada 

się na dążenie do uruchamiania systemu informatycznego oraz zmian w infrastrukturze IT 

przedsiębiorstw na przełomie lat lub na początku roku następnego.    

25.Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla 

postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. 

W prezentowanym okresie sprawozdawczym przed sądem, organem właściwym dla 

postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej nie toczyły się żadne 

postępowania dotyczące zobowiązań albo wierzytelności Spółki, których wartość stanowi co 

najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.   

26.Nakłady inwestycyjne 

W okresie zakończonym dnia 31 marca 2016 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne 

w wysokości 3 316 tys. PLN. 

27.Ocena możliwości zrealizowania opublikowanych przez Zarząd prognoz 

wyników na 2016 rok 

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. nie publikował prognoz wyników finansowych na 

2016 rok.  

28.Emisja, wykup i spłata nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych 

W prezentowanym okresie sprawozdawczym Asseco Business Solutions nie dokonała emisji, 

wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych. 

29.Czynniki, które w ocenie Zarządu będą miały wpływ na osiągnięte przez Spółkę 

wyniki w perspektywie co najmniej do końca bieżącego roku obrotowego 

W opinii Zarządu Asseco Business Solutions S.A. obecna sytuacja finansowa Spółki, jej 

potencjał produkcyjny oraz pozycja rynkowa są dobre i stwarzają sprzyjające warunki do 

dalszego funkcjonowania i rozwoju w roku 2016. Według Zarządu do najważniejszych 

czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych, które mogą wpłynąć na działalność Asseco 

Business Solutions S.A. i osiągane przez nią wyniki w perspektywie kolejnego roku, zaliczyć 

można: 

 

Czynniki zewnętrzne: 

 rozwój sytuacji na globalnych rynkach finansowych i gospodarczych oraz ich wpływ 

na sytuację ekonomiczną w Polsce, Unii Europejskiej oraz innych państwach, w 

których Spółka prowadzi działalność, 

 nastawienie potencjalnych klientów do kwestii inwestycji w IT w kontekście ogólnej 

sytuacji ekonomicznej, 

 ryzyko przesuwania w czasie przez potencjalnych klientów decyzji o ich inwestycjach 

w IT, 
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 poziom kapitału na inwestycje IT w firmach oraz wielkość wykorzystania środków 

unijnych, 

 intensywność działań bezpośredniej oraz pośredniej konkurencji zarówno ze strony 

polskich jak i zagranicznych przedsiębiorstw informatycznych, 

 otwartość i chłonność rynku na nowe rozwiązania produktowe, 

 szanse i ryzyka związane ze stosunkowo szybkimi zmianami technologicznymi i 

innowacjami na rynku IT. 

Czynniki wewnętrzne 

 rezultaty intensywnych bieżących działań handlowych zarówno na rynku krajowym, 

jak i za granicą, 

 przebieg prac w ramach realizowanych umów, 

 konieczność przyciągania i utrzymania najbardziej wykwalifikowanych oraz 

kluczowych pracowników,  

 rezultaty prac nad nowymi produktami. 

30.Informacje o innych istotnych czynnikach mogących wpłynąć na ocenę sytuacji 

kadrowej, majątkowej oraz finansowej 

Nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby 

w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji kadrowej, majątkowej oraz finansowej Spółki. 

31.Znaczące zdarzenia po dniu bilansowym 

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które mogłyby mieć istotny wpływ na 

prezentowane wyniki za 3 miesięcy zakończone 31 marca 2016 roku, nie ujęte w bieżącym 

sprawozdaniu finansowym. 

32.Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych 

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego za okres 3 miesięcy 

zakończony w dniu 31 marca 2016 roku, to jest do 27 kwietnia 2016, nie wystąpiły zdarzenia 

dotyczące lat ubiegłych, które nie zostały, a powinny być ujęte w niniejszym sprawozdaniu 

finansowym.  

 


