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ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE I SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE 
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 
za okres 6 miesięcy zakooczony dnia 30 czerwca 2009 roku  

 

 

Okres 3 miesięcy 
zakooczony dnia 30 
czerwca 2009 roku 

(niebadane) 

Okres 6 miesięcy 
zakooczony dnia 30 
czerwca 2009 roku 

(niebadane) 

Okres 3 miesięcy 
zakooczony dnia 30 
czerwca 2008 roku 

(niebadane) 

Okres 6 miesięcy 
zakooczony dnia 30 
czerwca 2008 roku 

(niebadane) 

       Przychody ze sprzedaży 37 656 78 401 37 568 79 806 

 Koszt własny sprzedaży (26 350) (52 842) (25 297) (51 437) 

 Zysk brutto ze sprzedaży 11 306 25 559 12 271 28 369 

       Koszty sprzedaży (1 689) (4 043) (2 683) (5 056) 

 Koszty ogólne zarządu (5 073) (9 864) (4 671) (10 075) 

 Zysk netto za sprzedaży 4 544 11 652 4 917 13 238 

 Pozostałe przychody operacyjne 438 664 186 382 

 Pozostałe koszty operacyjne (38) (265) (218) (286) 

       Zysk z działalności operacyjnej 4 944 12 051 4 885 13 334 

       Przychody finansowe 397 885 298 570 

 Koszty finansowe  (105) (181) (95) (175) 

 Zysk brutto 5 236 12 755 5 088 13 729 

       Podatek dochodowy (1 077) (2 554) (1 793) (2 628) 

 Zysk netto z działalności kontynuowanej 4 159 10 201 3 295 11 101 

 Działalnośd zaniechana 
    

  
    

 Zysk netto za rok obrotowy 4 159 10 201 3 295 11 101 

      
 Inne całkowite dochody – – – – 

       Inne całkowite dochody netto  – – – – 

      
 Całkowity dochód za okres 4 159 10 201 3 295 11 101 

       Zysk przypadający: 
    

 Akcjonariuszom jednostki dominującej 4 159 10 201 3 074 10 069 

 Akcjonariuszom mniejszościowym – – 221 1 032 

 
 

4 159 10 201 3 295 11 101 

       Całkowity dochod przypadający: 
    

 Akcjonariuszom jednostki dominującej 4 159 10 201 3 074 10 069 

 Akcjonariuszom mniejszościowym – – 221 1 032 

 
 

4 159 10 201 3 295 11 101 

       Zysk na jedną akcję przypadający 
akcjonariuszom jednostki dominującej:    

  – podstawowy/rozwodniony z zysku za 
okres 

0,13 0,31 0,06 0,33 
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SRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY SKRÓCONY BILANS 

na dzieo 30 czerwca 2009 roku  

 

 

 Nota 
30 czerwca 2009 
roku (niebadane) 

31 grudnia 2008 
roku 

AKTYWA    

Aktywa trwałe  201 680 202 301 

Rzeczowe aktywa trwałe 12 18 227 18 426 

Wartości niematerialne 13.1 10 704 10 355 

Wartośd firmy 13.2 170 931 170 931 

Należności długoterminowe  1 415 1 485 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego  348 1 104 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  55 – 

    

Aktywa obrotowe  65 804 81 640 

Zapasy 15 1 030 1 179 

Należności z tytułu dostaw i usług  30 626 40 599 

Pozostałe należności  4 497 4 879 

Rozliczenia międzyokresowe  675 887 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży  1 070 1 095 

Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe 16 27 906 33 001 

SUMA AKTYWÓW  267 484 283 941 

    

PASYWA    

Kapitał własny (przypadający akcjonariuszom jednostki 
dominującej) 

 247 139 250 980 

Kapitał podstawowy  167 091 167 091 

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej  62 423 62 423 

Zyski zatrzymane   17 625 21 466 

Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych  – – 

Kapitał własny ogółem 17 247 139 250 980 

    

Zobowiązania długoterminowe  1 396 1 995 

Rezerwy  165 165 

Pozostałe zobowiązania długoterminowe  – 255 

Długoterminowe zobowiązania finansowe  1 231 1 575 

Zobowiązania krótkoterminowe  18 949 30 966 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług   3 007 11 338 

Pozostałe zobowiązania  7 360 9 398 

Zobowiązania finansowe  714 762 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego  996 376 

Rozliczenia międzyokresowe   6 872 9 092 

    

Zobowiązania razem  20 345 32 961 

SUMA PASYWÓW  267 484 283 941 
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ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE I SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE 
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  
za okres 6 miesięcy zakooczony dnia 30 czerwca 2009 roku 
 

  

Okres 6 miesięcy 
zakooczony dnia 
30 czerwca 2009 
roku (niebadane) 

Okres 6 miesięcy 
zakooczony dnia 
30 czerwca 2008 
roku (niebadane) 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej    

Zysk brutto  12 755 13 729 

Korekty o pozycje:  2 324 (983) 

Amortyzacja  4 993 4 651 

Zmiana  stanu zapasów  149 (106) 

Zmiana stanu należności  10 425 6 703 

Zmiana stanu zobowiązao z wyjątkiem kredytów i pożyczek  (10 626) (9 137) 

Zmiana stanu rozliczeo międzyokresowych  (2 063) (2 364) 

Zmiana stanu rezerw  – 40 

(Przychody) z tytułu odsetek  (771) (537) 

Koszty odsetek  67 73 

Strata na działalności inwestycyjnej  120 (219) 

Pozostałe  30 (87) 

Środki pieniężne netto wygenerowane z działalności 
operacyjnej  

 
15 079 12 746 

Podatek dochodowy zapłacony  (1 176) (1 866) 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  13 903 10 880 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  
  

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych  414 93 

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych utrzymywanych do 
terminu wymagalności 

 
– 2 191 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych  (3 102) (3 303) 

Nabycie wartości niematerialnych   (2 543) (4 838) 

Nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaży  (43) – 

Odsetki otrzymane  771 537 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  (4 503) (5 320) 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej    

Koszty nabycia jednostki zależnej  – (805) 

Spłata zobowiązania z tytułu leasingu  (392) (438) 

Spłata odsetek  (67) (73) 

Wypłata dywidendy  (14 036) – 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej  (14 495) (1 316) 

Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i 
ich ekwiwalentów  

 
(5 095) 4 244 

Różnice kursowe netto  – – 

Środki pieniężne na początek okresu 16 33 001 14 063 

Środki pieniężne na koniec okresu, w tym 16 27 906 18 307 

O ograniczonej możliwości dysponowania  – – 
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ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE I SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  
za okres 6 miesięcy zakooczony dnia 30 czerwca 2009 roku 

 

 
Kapitał 

podstawowy 

Nadwyżka ze sprzedaży akcji 
powyżej ich wartości 

nominalnej 
Zyski zatrzymane/ 
niepokryte straty Razem 

Kapitały 
akcjonariuszy 

mniejszościowych 

Kapitał 
własny 
ogółem 

       
Na dzieo 1 stycznia 2008 roku dane jednostkowe 
(przekształcone) 

143 069 29 598 (2 760) 169 907 – 169 907 

Nabycie akcji Anica System S.A. – – 1 136 1 136 9 314 10 450 

Na dzieo 1 stycznia 2008 roku dane skonsolidowane 
(przekształcone) 

143 069 29 598 (1 624) 171 043 9 314 180 357 

Całkowite dochody za okres  – – 10 069 10 069 1 032 11 101 

Emisja kapitału akcyjnego 24 022 33 630 – 57 652 – 57 652 

Koszt emisji akcji – (805) – (805) – (805) 

Zmiana w strukturze udziałowców w jednostce zależnej w 
związku z nabyciem kapitału mniejszości 

– – – – (10 346) (10 346) 

Na dzieo 30 czerwca 2008 roku 167 091 62 423 8 445 237 959 – 237 959 

 

 
Kapitał 

podstawowy 
Nadwyżka ze sprzedaży akcji 

powyżej ich wartości nominalnej 
Zyski zatrzymane/ 
niepokryte straty Razem 

Kapitały 
akcjonariuszy 

mniejszościowych 

Kapitał 
własny 
ogółem 

Na dzieo 1 stycznia 2008 roku dane skonsolidowane 
(przekształcone) 

143 069 29 598 (1 624) 171 043 9 314 180 357 

Całkowite dochody za okres  – – 10 069 10 069 1 032 11 101 

Emisja kapitału akcyjnego 24 022 33 630 – 57 652 – 57 652 

Koszt emisji akcji – (805) – (805) – (805) 

Zmiana w strukturze udziałowców w jednostce zależnej w 
związku z nabyciem kapitału mniejszości 

– – – – (10 346) (10 346) 

Na dzieo 30 czerwca 2008 roku 167 091 62 423 8 445 237 959 – 237 959 
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ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE I SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  
za okres 6 miesięcy zakooczony dnia 30 czerwca 2009 roku 

 

 
Kapitał 

podstawowy 

Nadwyżka ze sprzedaży akcji 
powyżej ich wartości 

nominalnej 
Zyski zatrzymane/ 
niepokryte straty Razem 

Kapitały 
akcjonariuszy 

mniejszościowych 

Kapitał 
własny 
ogółem 

       

Na dzieo 1 stycznia 2009 roku 167 091 62 423 21 466 250 980 – 250 980 

Całkowite dochody za okres  – – 10 201 10 201 – 10 201 

Emisja kapitału akcyjnego – – – – – – 

Wypłata dywidendy – – (14 036) (14 036) – (14 036) 

Pozostałe – – (6) (6) – (6) 

Na dzieo 30 czerwca 2009 roku 167 091 62 423 17 625 247 139 – 247 139 
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DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 

1. Informacje ogólne 

Śródroczne jednostkowe i skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe spółki Asseco 
Business Solutions obejmuje okres 6 miesięcy zakooczony dnia 30 czerwca 2009 roku oraz zawiera 
dane porównawcze za okres 6 miesięcy zakooczony dnia 30 czerwca 2008 roku oraz na dzieo 
31 grudnia 2008 roku. Sprawozdanie z całkowitych dochodów obejmuje dane za okres 3 miesięcy 
2009 roku oraz dane porównawcze za okres 3 miesięcy 2008 roku – nie były przedmiotem 
przeglądu lub badania przez biegłego rewidenta. 
Na skutek połączenia Asseco Business Solutions S.A. i Anica S.A. opisanego w punktach 2 i 14 
niniejszego sprawozdania prezentowane sprawozdanie jest jednocześnie sprawozdaniem 
jednostkowym i skonsolidowanym.  

Asseco Business Solutions S.A. („Spółka”, „Emitent,) została utworzona aktem notarialnym z dnia 
18 maja 2001 roku. Siedziba Spółki mieści się w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C. Spółka jest 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy, XI 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”.  

Spółka stanowi Centrum Kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla 
małych i średnich przedsiębiorstw i outsourcing oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie. 
Kompleksowa oferta obejmuje 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 Business Solutions dysponuje również własnym Data Center, którego parametry 
eksploatacyjne spełniają najwyższe wymagania w zakresie bezpieczeostwa, 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 przysługujące 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.  

2. Połączenie z Anica System S.A. 

W dniu 19 grudnia 2008 roku Zarządy spółek Asseco Business Solutions S.A. oraz Anica System S.A. 
z siedzibą w Lublinie podpisały Plan Połączenia. Połączenie zostało uchwalone przez Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obu łączących się spółek w dniu 27 lutego 2009 roku.  
 
Plan połączenia był przedmiotem badania przez niezależnego biegłego rewidenta pod kątem jego 
poprawności i rzetelności. Biegły wydał z dniem 14 stycznia 2009 roku opinię, w której stwierdził, 
że połączenie nie wymaga zmiany statutu spółki przejmującej oraz że Plan Połączenia został 
sporządzony poprawnie i rzetelnie.  
 
Połączenie zostało zarejestrowane w dniu 1 kwietnia 2009 r. przez Sąd Rejonowy w Lublinie XI 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  
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Połączenie Spółek nastąpiło w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH (połączenie przez przejęcie), tj. przez 
przeniesienie całego majątku Anica (spółka przejmowana) na Asseco BS (spółka przejmująca). W 
wyniku połączenia Anica została rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji. W związku z tym, że 
Asseco Business Solutions posiadała wszystkie akcje Spółki Przejmowanej, Połączenie zostało 
przeprowadzone stosownie do art. 515 §1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
Przejmującej.  

 

Akcje spółki Anica System były nabywane przez Asseco Business Solutions kilkuetapowo.  

W dniu 30 listopada 2007 Asseco BS zakupiło od Asseco Poland 60,56% akcji spółki Anica System 
S.A.. Spółka nabyła 2 732 415 imiennych akcji zwykłych Anica System o wartości nominalnej 0,20 
PLN każda, stanowiących 60,56% kapitału zakładowego tej spółki i uprawniających do 60,56% 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZA). Całkowita wartośd transakcji wyniosła 
56 064 tys. złotych. 

W dniu 25 kwietnia 2008 roku zostały podpisane z akcjonariuszami spółki Anica System S.A. 
umowy, w wyniku których Asseco Business Solutions S.A. przejęło pakiet pozostałych 39,44% akcji 
kapitału zakładowego Anica System S.A., t.j. 1 779 420 akcji Anica System S.A. o wartości 
nominalnej 0,20 PLN każda. W związku z powyższym Asseco Business Solutions S.A. posiadała 4 511 
835 akcji Anica System S.A. co stanowiło 100% kapitału zakładowego i dawało prawo do tylu samo 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Anica System S.A. 

 

Celem połączenia jest realizacja strategii Asseco BS zakładającej budowę mocnej, konkurencyjnej 
na rynku firmy ze spójną, uzupełniającą się ofertą produktową. Drogą do realizacji wspomnianych 
celów jest poszerzenie oraz uzupełnienie dotychczasowej oferty produktowej i usługowej Asseco 
BS obejmującej systemy ERP oraz outsourcing IT o rozwiązania Anica System, które obejmują 
rozwiązania mobilne, systemy factoringowe, usługi analityczne i outsourcingowe. 

3. Skład Zarządu Emitenta 

W skład Zarządu Asseco Business Solutions S.A. na dzieo 30 czerwca 2009 roku wchodzili: 

Romuald Rutkowski  Prezes Zarządu  

Wojciech Barczentewicz Wiceprezes Zarządu 

Piotr Masłowski Wiceprezes Zarządu  

Mariusz Lizon  Członek Zarządu od dnia 24 czerwca 2009r. 

 

W I półroczu 2009 roku miały miejsce następujące zmiany w składzie Zarządu Emitenta: 

Wojciech Frysztak  Wiceprezes Zarządu do dnia 24 czerwca 2009r. 

Cezary Maciejewski  Wiceprezes Zarządu do dnia 24 czerwca 2009r. 

Maciej Maniecki  Wiceprezes Zarządu do dnia 24 czerwca 2009r. 
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4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 

Niniejsze śródroczne sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez zarząd w 
dniu 24 sierpnia 2009 roku.  

5. Zmiana szacunków 

5.1. Profesjonalny osąd 

W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości wobec zagadnieo podanych poniżej, 
największe znaczenie, oprócz szacunków księgowych, miał profesjonalny osąd kierownictwa. 

Klasyfikacja umów leasingowych  

Spółka dokonuje klasyfikacji leasingu jako operacyjnego lub finansowego w oparciu o ocenę, 
w jakim zakresie ryzyko i pożytki z tytułu posiadania przedmiotu leasingu przypadają w udziale 
leasingodawcy, a w jakim leasingobiorcy. Ocena ta opiera się na treści ekonomicznej każdej 
transakcji.  

5.2. Niepewnośd szacunków  

Poniżej omówiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności 
występujące na dzieo bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości 
bilansowych aktywów i zobowiązao w następnym roku finansowym.  

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 spowodowad, że założenie to stałoby 
się nieuzasadnione. 

Ujmowanie przychodów 

Spółka stosuje metodę procentowego zaawansowania prac przy rozliczaniu kontraktów 
długoterminowych. Stosowanie tej metody wymaga od Spółki szacowania proporcji dotychczas 
wykonanych prac do całości usług do wykonania. 

 Stawki amortyzacyjne 

Wysokośd 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. 

6. Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego go sprawozdania 
finansowego 

Niniejsze śródroczne jednostkowe i skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe zostało 
sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”), 
w szczególności zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 oraz MSSF 
zatwierdzonymi przez UE. Na dzieo zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc 
pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez 
Spółkę działalnośd, w zakresie stosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości nie ma różnicy 
między standardami MSSF, które weszły w życie, a standardami MSSF zatwierdzonymi przez UE.  

MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej 
Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).  
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Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych („PLN”), a 
wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach PLN.  

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzied przyszłości. Na 
dzieo zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności 
wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę. 

 

Śródroczne jednostkowe i skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje 
wszystkich informacji oraz ujawnieo wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je 
czytad łącznie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok zakooczony 31 grudnia 2008 roku. 

7. Istotne zasady (polityka) rachunkowości 

Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego jednostkowego i 
skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano 
przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakooczony 31 grudnia 2008 
roku, z wyjątkiem zastosowania następujących zmian do standardów oraz nowych interpretacji 
obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2009 roku.  

 MSSF 8 Segmenty operacyjne, który z chwilą wejścia w życie zastąpił MSR 14 
Sprawozdawczośd dotycząca segmentów działalności. W standardzie tym do identyfikacji i 
pomiaru wyników segmentów operacyjnych podlegających sprawozdawczości przyjęto 
podejście spójne z podejściem kierownictwa.  

 MSR 1 Prezentacja sprawozdao finansowych (zmieniony we wrześniu 2007) - standard ten 
wprowadza rozróżnienie między takimi zmianami w kapitale własnym, które wynikają z 
transakcji z właścicielami i takimi, które wynikają z innych transakcji. W związku z tym 
zestawienie zmian w kapitale własnym zawiera jedynie szczegóły transakcji z 
właścicielami, podczas gdy wszystkie inne zmiany w kapitale własnym są prezentowane w 
jednej linii. Dodatkowo standard wprowadza sprawozdanie z całkowitych dochodów, 
które obejmuje wszystkie pozycje przychodów i kosztów ujmowanych w zysku lub stracie 
oraz wszystkie inne pozycje rozpoznanych dochodów i kosztów, przy czym możliwe jest 
prezentowanie wszystkich tych pozycji razem w jednym sprawozdaniu lub też 
prezentowanie dwóch powiązanych ze sobą sprawozdao.  

Spółka wybrała prezentację w jednym sprawozdaniu.  

 MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego (zmieniony w marcu 2007) – zmieniony 
standard wymaga, aby koszty finansowania zewnętrznego związane z nabyciem, budową 
lub wytworzeniem dostosowywanego składnika aktywów ujmowane były jako element 
ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. 

Spółka stosowała dotychczas politykę odnoszenia kosztów finansowania zewnętrznego do 
rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia. Zgodnie z przepisami przejściowymi 
zmienionego MSR 23, Spółka zastosowała standard prospektywnie. W związku z tym 
koszty finansowania zewnętrznego kapitalizuje się jako element ceny nabycia lub kosztu 
wytworzenia dostosowywanego składnika aktywów, którego dostosowywanie rozpoczęło 
się 1 stycznia 2009 roku lub później. W ciągu 6 miesięcy zakooczonych 30 czerwca 2009 
roku Spółka nie kapitalizowała kosztów finansowania zewnętrznego z uwagi na brak 
wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania w procesie wytworzenia składników 
aktywów. 

 MSSF 2 Płatności w formie akcji: warunki nabywania uprawnieo i anulowanie – zmiana ta 
precyzuje definicję warunku nabywania uprawnieo oraz odnosi się do ujęcia anulowania 
praw do nagród. Zastosowanie tej interpretacji nie miało wpływu na sytuację finansową 
ani na wyniki działalności Spółki, ponieważ nie miały miejsca żadne zdarzenia, których by 
ona dotyczyła.  

 Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja i MSR 1 Prezentacja sprawozdao 
finansowych: instrumenty finansowe z opcją sprzedaży oraz obowiązki wynikające z 
likwidacji (spółki) – wprowadzają ograniczony co do zakresu wyjątek, dotyczący 
instrumentów z opcją sprzedaży, które mogą byd klasyfikowane jako składnik kapitału, 
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pod warunkiem spełnienia szeregu określonych warunków. Zastosowanie tej nowelizacji 
nie miało wpływu na sytuację finansową ani na wyniki działalności Spółki, ponieważ 
Spółka nie wyemitowała takich instrumentów.  

 Interpretacja KIMSF 13 Programy lojalnościowe – interpretacja wymaga, aby punkty 
lojalnościowe ujmowane były jako oddzielny element transakcji sprzedaży, w ramach 
której zostały przyznane. Zastosowanie tej nowelizacji nie miało wpływu na sytuację 
finansową ani na wyniki działalności Spółki, ponieważ Spółka nie prowadzi programu 
lojalnościowego.  

 Zmiany wynikające z corocznego przeglądu MSSF – nie miały wpływu na sprawozdanie 
finansowe Spółki. 

 Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 
Finansowej po raz pierwszy i MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania 
finansowe: Koszt inwestycji w jednostkę zależną, współkontrolowaną i stowarzyszoną - 
zgodnie ze zmianami do MSSF 1, jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy będzie mogła 
w swoim jednostkowym sprawozdaniu finansowym określid „koszt” inwestycji w jednostki 
zależne, współzależne i stowarzyszone zgodnie z MSR 27 lub w oparciu o zakładany koszt. 
Zmiana do MSR 27 wymaga, aby wszystkie dywidendy otrzymywane od jednostki zależnej, 
współzależnej lub stowarzyszonej ujmowane były w jednostkowym sprawozdaniu 
finansowym jednostki dominującej w rachunku zysków i strat. Zmiana do MSR 27 jest 
stosowana prospektywnie. Nowe wymagania odnoszą się jedynie do jednostkowych 
sprawozdao finansowych jednostki dominującej i nie będą miały wpływu na sprawozdania 
finansowe. 

 Interpretacja KIMSF 12 Umowy na usługi koncesjonowane – interpretacja ma 
zastosowanie do koncesjobiorców umów na usługi koncesjonowane i wyjaśnia, jak należy 
ujmowad zobowiązania i prawa wynikające z tych umów. Interpretacja nie ma wpływu na 
sprawozdanie finansowe Spółki, gdyż Spółka nie jest koncesjobiorcą. 

 Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji – zmieniony standard 
nakłada obowiązek ujawniania dodatkowych informacji na temat wyceny do wartości 
godziwej i ryzyka płynności. Dla każdej klasy instrumentów finansowych wycenianych 
według wartości godziwej należy ujawnid informacje na temat wyceny posługując się 
hierarchią wartości godziwej, która uwzględnia istotnośd danych wejściowych do wyceny. 
Ponadto dla wycen wartości godziwej zaliczanych do Poziomu 3 hierarchii wartości 
godziwej należy przedstawid uzgodnienie pomiędzy bilansem otwarcia a bilansem 
zamknięcia. Należy również przedstawid wszelkie istotne przesunięcia między Poziomem 1 
i Poziomem 2 hierarchii wartości godziwej. Zmiany precyzują również wymogi dotyczące 
ujawniania informacji na temat ryzyka płynności. Informacje na temat wyceny do wartości 
godziwej zostały przedstawione w punkcie 29 dodatkowych not objaśniających. Zmiany 
dotyczące ujawniania informacji na temat ryzyka płynności nie wpłynęły w znaczący 
sposób na informacje w tym zakresie prezentowane dotychczas przez Spółkę. 

 Interpretacja KIMSF 15 Umowy dotyczące budowy nieruchomości - ustala, jak i kiedy 
należy ujmowad przychody ze sprzedaży nieruchomości i związane z nimi koszty, jeżeli 
umowa pomiędzy deweloperem i kupującym zawierana jest przed zakooczeniem budowy 
nieruchomości. Interpretacja zawiera także wytyczne co do sposobu ustalania, czy umowa 
objęta jest zakresem MSR 11 czy MSR 18. Zastosowanie KIMSF 15 nie wpłynie na  
sprawozdanie finansowe, ponieważ Spółka nie prowadzi tego rodzaju działalności. 

 Interpretacja KIMSF 16 Zabezpieczenie udziałów w aktywach netto jednostki działającej za 
granicą - interpretacja zawiera wytyczne dotyczące ujmowania zabezpieczenia inwestycji 
netto w jednostkach zagranicznych, a w szczególności dostarcza wskazówek w zakresie: 
identyfikowania ryzyk walutowych kwalifikujących się do rachunkowości zabezpieczeo w 
ramach zabezpieczenia inwestycji netto, umiejscowienia instrumentów zabezpieczających 
w strukturze Spółki kapitałowej, a także określania przez jednostkę kwoty dodatniej lub 
ujemnej różnicy kursowej, dotyczącej zarówno inwestycji netto jak i instrumentu 
zabezpieczającego, która powinna zostad przeklasyfikowana z kapitałów własnych do 
rachunku zysków i strat w momencie zbycia jednostki zagranicznej. Zastosowanie KIMSF 
16 nie wpłynie na  sprawozdanie finansowe, ponieważ Spółka nie zabezpiecza udziałów w 
aktywach netto jednostki działającej za granicą. 
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8. Sezonowośd działalności 

Działalnośd Asseco Business Solutions podlega umiarkowanym wahaniom sezonowym. 
W przypadku systemów ERP oraz outsourcingu największe obroty notowane są w I i IV kwartale 
roku. Wpływ na to ma wybór przez większośd 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.  
 

9. Informacje dotyczące segmentów działalności 

Dla celów zarządczych Spółka została podzielona na segmenty w oparciu o wytwarzane produkty i 
świadczone usługi. Istnieją zatem następujące sprawozdawcze segmenty operacyjne:  

 

Segment Systemy ERP  – to oparte o technologię Oracle lub Microsoft rozwiązania informatyczne 
klasy ERP, które wspomagają zarządzanie przedsiębiorstwem oraz autorskie rozwiązania 
dedykowane przedsiębiorstwom działającym w oparciu o sieci przedstawicieli terenowych. 
Aplikacje wspierają procesy biznesowe oraz procesy obiegu informacji, pokrywając większośd 
obszarów działalności firmy, m.in.: finanse i księgowośd, Business Intelligence, zarządzanie 
personelem, kadry i płace, logistykę i sprzedaż, produkcję oraz aplikacje internetowe. Możliwości 
techniczne systemów pozwalają na wdrożenie ich w różnych architekturach sieciowych.  

 

Segment Outsourcing obejmuje takie obszary jak: kolokacja, hosting, backup i archiwizację danych, 
sied, monitoring i obsługę awarii, rozwiązania bezpieczeostwa, administrację systemami, 
utrzymanie systemów ERP/CRM, projektowanie i zarządzanie sieciami WAN, outsourcing sieci 
WAN, outsourcing zasobów ludzkich w obszarze IT, konsulting informatyczny oraz usługi 
dodatkowe integracji systemowej i aplikacyjnej. Outsourcing informatyczny umożliwia klientom nie 
tylko kontrolowanie kosztów związanych z rozwojem infrastruktury IT, ale też optymalne 
wykorzystanie zasobów oraz zarządzanie procesami informatycznymi w firmie. Usługi outsourcingu 
oferowane przez Asseco BS świadczone są w oparciu o własne Data Center, posiadające najwyższej 
klasy, certyfikowanych specjalistów oraz infrastrukturę techniczną, która gwarantuje najwyższy 
stopieo bezpieczeostwa danych. 

 

Żaden z segmentów operacyjnych Spółki nie został połączony z innym segmentem w celu 
stworzenia powyższych sprawozdawczych segmentów operacyjnych. 

Zarząd monitoruje oddzielnie wyniki operacyjne segmentów 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. 

 

Poniższe tabele przedstawiają informację na temat przychodów oraz zysku/straty w odniesieniu do 
segmentów operacyjnych Asseco Business Solutions S.A. za okres sześciu i trzech miesięcy 
zakooczony odpowiednio 30 czerwca 2009 roku i 30 czerwca 2008 roku. 
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Okres 6 miesięcy zakooczony 30 czerwca 2009 roku 
lub na dzieo 30 czerwca 2009 roku (niebadane) 

Systemy ERP Outsourcing  

Razem 
segmenty 
sprawozdawcze Niealokowane 

Działalnośd 
ogółem 

Przychody      

Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 65 977 8 649 74 626 3 775 78 401 

Sprzedaż między segmentami 906  906 (906) – 
      

Przychody segmentu ogółem 66 883 8 649 75 532 2 869 78 401 

      

Wynik      

Zysk/(strata) segmentu 10 373 1 245 11 618 275 11 893 

Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne netto    158 158 

Przychody/(koszty) finansowe netto    704 704 

Podatek dochodowy    (2 554) (2 554) 

Zysk za okres 10 373 1 245 11 618 (1 417) 10 201 

      

Amortyzacja (4 133) (697) (4 830) (163) (4 993) 

      

Aktywa      

Aktywa segmentu 223 772 12 918 236 690 30 794 267 484 

 

1. Przychody z tytułu transakcji pomiędzy segmentami są eliminowane przy konsolidacji.  

2. Zysk operacyjny segmentu nie uwzględnia przychodów finansowych (885 tys. zł.) i kosztów finansowych 
(181 tys. zł) oraz pozostałych przychodów operacyjnych (664 tys. zł) i pozostałych kosztów 
operacyjnych (265 tys. zł). Zysk operacyjny segmentu zawiera natomiast dotację rządową do aktywów 
(241 tys. zł), która w sprawozdaniu finansowym jest ujęta jako pozycja pozostałych przychodów 
operacyjnych.  

3. Aktywa segmentu nie zawierają podatku odroczonego (348 tys. zł), aktywów finansowych dostępnych 
do sprzedaży (1 070 tys. zł), środków pieniężnych (27 906 tys. zł), gwarancje bankowe (1 200 tys. zł) 
oraz pozostałe aktywa niealokowane (270 tys. zł) ponieważ te aktywa są zarządzane na poziomie 
Spółki. 

 

Okres 6 miesięcy zakooczony 30 czerwca 2008 roku 
lub na dzieo 30 czerwca 2008 roku (niebadane) 

Systemy ERP Outsourcing  

Razem 
segmenty 
sprawozdawcze Niealokowane 

Działalnośd 
ogółem 

Przychody      

Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 60 617 13 409 74 026 5 780 79 806 

Sprzedaż między segmentami 24 – 24 (24) – 
      

Przychody segmentu ogółem 60 641 13 409 74 050 5 756 79 806 

      

Wynik      

Zysk/(strata) segmentu 12 048 641 12 689 549 13 238 

Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne netto    96 96 

Przychody/(koszty) finansowe netto    395 395 

Podatek dochodowy    (2 628) (2 628) 

Zysk za okres 12 048 641 12 689 (1 588) 11 101 

      

Amortyzacja (3 280) (1 218) (4 498) (153) (4 651) 



ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. 

Śródroczne jednostkowe i skonsolidowane skrócone  sprawozdanie finansowe  

za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2009 roku 

Dodatkowe noty objaśniające 

(w tysiącach PLN) 

 

15/22 

      

Aktywa      

Aktywa segmentu 221 476 17 963 239 439 23 684 263 123 

 

1. Przychody z tytułu transakcji pomiędzy segmentami są eliminowane przy konsolidacji.  

2. Zysk operacyjny segmentu nie uwzględnia przychodów finansowych (570 tys. zł.) i kosztów finansowych 
(175 tys. zł) oraz pozostałych przychodów operacyjnych (382 tys. zł) i pozostałych kosztów 
operacyjnych (286 tys. zł). 

3. Aktywa segmentu nie zawierają podatku odroczonego (909 tys. zł), papierów wartościowych  
(4 028 tys. zł) oraz lokat środków pieniężnych (18 307 tys. zł) należności długoterminowe  
(372 tys. zł) oraz pozostałe aktywa niealokowane (68 tys. zł) ponieważ te aktywa są zarządzane na 
poziomie Spółki. 

 

Okres 3 miesięcy zakooczony 30 czerwca 2009 roku 
lub na dzieo 30 czerwca 2009 roku (niebadane) 

Systemy ERP Outsourcing  

Razem 
segmenty 
sprawozdawcze Niealokowane 

Działalnośd 
ogółem 

Przychody      

Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 30 212 4 362 34 575 3 082 37 656 

Sprzedaż między segmentami –  – – – 
      

Przychody segmentu ogółem 30 212 4 362 34 575 3 082 37 656 

      

Wynik      

Zysk/(strata) segmentu 3 738 634 4 372 293 4 665 

Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne netto    279 279 

Przychody/(koszty) finansowe netto    292 292 

Podatek dochodowy    (1 077) (1 077) 

Zysk za okres 3 738 634 4 372 (213) 4 159 

      

Amortyzacja (1 902) (318) (2 220) (146) (2 366) 

 

1. Przychody z tytułu transakcji pomiędzy segmentami są eliminowane przy konsolidacji.  

2. Zysk operacyjny segmentu nie uwzględnia przychodów finansowych (397 tys. zł.) i kosztów finansowych 
(105 tys. zł) oraz pozostałych przychodów operacyjnych (438 tys. zł) i pozostałych kosztów 
operacyjnych (38 tys. zł). Zysk operacyjny segmentu zawiera natomiast dotację rządową do aktywów 
(120 tys. zł), która w sprawozdaniu finansowym jest ujęta jako pozycja pozostałych przychodów 
operacyjnych.  

 

Okres 3 miesięcy zakooczony 30 czerwca 2008 roku 
lub na dzieo 30 czerwca 2008 roku (niebadane) 

Systemy ERP Outsourcing  

Razem 
segmenty 
sprawozdawcze Niealokowane 

Działalnośd 
ogółem 

Przychody      

Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 28 324 7 208 35 532 2 036 37 568 

Sprzedaż między segmentami 2 – 2 (2) – 
      

Przychody segmentu ogółem 28 326 7 208 35 534 2 034 37 568 

      

Wynik      

Zysk/(strata) segmentu 4 520 331 4 851 66 4 917 
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Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne netto    (32) (32) 

Przychody/(koszty) finansowe netto    203 203 

Podatek dochodowy    (1 793) (1 793) 

Zysk za okres 4 520 331 4 851 (1 556) 3 295 

      

Amortyzacja (1 641) (618) (2 259) (99) (2 358) 

 

1. Przychody z tytułu transakcji pomiędzy segmentami są eliminowane przy konsolidacji.  

2. Zysk operacyjny segmentu nie uwzględnia przychodów finansowych (298 tys. zł.) i kosztów finansowych 
(95 tys. zł) oraz pozostałych przychodów operacyjnych (186 tys. zł) i pozostałych kosztów operacyjnych 
(218 tys. zł). 

10. Podatek dochodowy 

10.1. Obciążenie podatkowe 

Główne składniki obciążenia podatkowego w rachunku zysków i strat przedstawiają się następująco: 

 

 Okres 3 miesięcy 
zakooczony dnia 30 
czerwca 2009 roku 

(niebadane) 

Okres 6 miesięcy 
zakooczony dnia 30 
czerwca 2009 roku 

(niebadane) 

Okres 3 miesięcy 
zakooczony dnia 30 
czerwca 2008 roku 

(niebadane) 

Okres 6 miesięcy 
zakooczony 30 

czerwca 2008 roku 
(niebadane) 

Rachunek zysków i strat     
Bieżący podatek dochodowy (1 007) (1 798) (1 009) (1 354) 

Bieżące obciążenie z tytułu podatku 
dochodowego 

(1 007) (1 798) (1 180) (1 525) 

Korekty dotyczące bieżącego podatku 
dochodowego z lat ubiegłych 

– – 171 171 

Odroczony podatek dochodowy (70) (756) (784) (1 274) 

Związany z powstaniem i odwróceniem się 
różnic przejściowych 

(70) (756) (784) (1 274) 

Obciążenie podatkowe wykazane w rachunku 
zysków i strat (1 077) (2 554) (1 793) (2 628) 

 

11. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty 

Dywidenda z akcji zwykłych za 2008 rok została wypłacona dnia 10 czerwca 2009 zgodnie ze stanem 
na dzieo 26 maja 2009 roku i wyniosła 14 036 tysięcy PLN (za 2007 rok Spółka nie wypłacała 
dywidendy). 

Wartośd dywidendy na jedną akcję wypłaconej za rok 2008 wyniosła 0,42 PLN (2007: 0 PLN). 

Spółka nie wypłacała zaliczki na poczet dywidendy za 2009 rok. 

12. Rzeczowe aktywa trwałe 

12.1. Kupno i sprzedaż 

W okresie sześciu miesięcy zakooczonym 30 czerwca 2009 roku, Spółka nabyła rzeczowe aktywa 
trwałe o wartości 3 102 tys. PLN (w okresie 6 miesięcy zakooczonym 30 czerwca 2008 roku:  
3 303 tys. PLN). 
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W okresie sześciu miesięcy zakooczonym 30 czerwca 2009 roku, Spółka sprzedała składniki 
rzeczowych aktywów trwałych o wartości netto 428 tys. PLN (w okresie 6 miesięcy zakooczonym 
30 czerwca 2008 roku: 3 tys. PLN) osiągając stratę netto na sprzedaży 62 tys. PLN (2008 rok:  
84 tys. PLN). 

12.2. Odpisy z tytułu utraty wartości 

W okresie zakooczonym 30 czerwca 2009 r. (ani w analogicznym okresie roku poprzedniego) 
Spółka nie dokonywała odpisów z tytułu utraty wartości środków trwałych. 

13. Wartości niematerialne i wartośd firmy 

13.1. Kupno i sprzedaż 

W okresie sześciu miesięcy zakooczonym 30 czerwca 2009 roku, Spółka nabyła wartości 
niematerialne o wartości 2 543 tys. PLN (w okresie 6 miesięcy zakooczonym 30 czerwca 2008 roku: 
4 838 tys. PLN). 

W okresie sześciu miesięcy zakooczonym 30 czerwca 2009 roku, Spółka nie sprzedawała wartości 
niematerialnych (w okresie 6 miesięcy zakooczonym 30 czerwca 2008 roku: 0 tys. PLN). 

13.2. Wartośd firmy 

Wartośd firmy powstała w wyniku połączenia jednostek gospodarczych oraz nabycia udziałów 
mniejszości została przyporządkowana do jednego ośrodka generującego środki pieniężne, jakim 
jest segment Systemy ERP.  

 

W wyniku rozliczenia połączenia Asseco Business Solutions S.A. i Anica System S.A. metodą łączenia 
udziałów, w jednostkowym sprawozdaniu finansowym została ujęta wartośd firmy z konsolidacji, 
prezentowana do tej pory w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 

 

W związku z połączeniem Asseco Business Solutions z Anica nastąpiła zmiana wartości firmy: 

  

 30 czerwca 2009 
(niebadane) 

30 czerwca 2008 
(niebadane) 

    
Wartośd firmy na początek okresu w sprawozdaniu jednostkowym 170 931 79 996 

Zwiększenia wartości firmy w wyniku połączenia – 90 935 

Razem wartośd bilansowa na koniec okresu 170 931 170 931 

 

14. Połączenie Asseco Business Solutions S.A. z Anica System S.A. (spółka 
przejmowana) 

W dniu 30 listopada 2007 Asseco Business Solutions S.A. zakupiło od Asseco Poland 60,56% akcji 
spółki Anica System S.A. z siedzibą w Lublinie. Spółka nabyła 2 732 415 imiennych akcji zwykłych 
Anica System o wartości nominalnej 0,20 PLN każda, stanowiących 60,56% kapitału zakładowego 
tej spółki i uprawniających do 60,56% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZA). 
Całkowita wartośd transakcji wyniosła 56 064 tys. PLN. W ramach identyfikacji aktywów i ustalania 
ich wartości godziwych zostały wydzielone i wycenione produkty firmy Anica System S.A.. Ich 
wartośd godziwą na dzieo połączenia ustalono na 1 916 tys. PLN. Wartośd godziwa 
oprogramowania na podstawie wyceny metodą odtworzeniową pomniejszonej o amortyzację do 
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dnia połączenia. Okres użytkowania odpowiadał spodziewanemu okresowi utrzymywania 
pożytków ze sprzedaży oprogramowania. 

 

W dniu 25 kwietnia 2008 roku zostały podpisane umowy z dotychczasowymi akcjonariuszami Anica 
System, w wyniku których Asseco Business Solutions S.A. przejęło pakiet pozostałych 39,44% akcji 
spółki. Przejęcia dokonano poprzez emisję akcji serii D, która miała charakter aportowy. Wartośd 
nominalna każdej akcji serii D wyniosła 5 PLN, cena emisyjna - 12 PLN za każdą akcję. Akcje 
wyemitowano w zamian za  wkłady niepieniężne w postaci 1 779 420 akcji Anica System S.A. o 
wartości nominalnej 0,20 PLN za walor. W związku z powyższym Asseco Business Solutions S.A. 
posiada 4 511 835 akcji Anica System S.A. co stanowi 100% kapitału zakładowego i daje prawo do 
tylu samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Anica System S.A.  

Wartośd nabywanego udziału w aktywach netto odpowiadała wartości udziałów mniejszości z dnia 
połączenia powiększonego o zmiany w kapitale własnym przypadające na udziały mniejszości od 
dnia połączenia, tj. 10 346 tys. PLN, zaś wartośd transakcji wyniosła 57 651 tys. PLN.  

 

W dniu 1 kwietnia 2009 roku Asseco Business Solutions S.A. połączyło się z Anica System S.A. 
Przebieg procesu połączenia został opisany w punkcie 2 niniejszego sprawozdania finansowego.  

Ze względu na charakter transakcji połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów. 
Metoda ta polega na przejęciu poszczególnych elementów aktywów i zobowiązao spółki 
przejmowanej według ich wartości księgowej pochodzącej ze skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions, uwzględnieniu w rachunku wyników 
spółki przejmującej wyniku spółki przejmowanej (po wyłączeniu transakcji wzajemnych) przy 
jednoczesnym wyeliminowaniu pozostałych pozycji kapitałów spółki przejmowanej i kosztu 
związanego z połączeniem.  

Dla sprawozdania skonsolidowanego jako dane porównywalne zaprezentowano dane 
skonsolidowane ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy 2008 roku 
oraz na dzieo 31 grudnia 2008 roku. Natomiast dla sprawozdania jednostkowego w rezultacie 
zastosowania metody łączenia udziałów do rozliczenia połączenia, jako dane porównywalne 
zaprezentowano dane skonsolidowane, tak jakby połączenie spółek miało miejsce w dniu 1 stycznia 
2008 roku. Zatem dane porównywalne dla jednostkowego sprawozdania finansowego nie są 
zgodne z zatwierdzonym jednostkowym sprawozdaniem Spółki, są natomiast zgodne z danymi 
skonsolidowanymi.   

  

Wartości księgowe poszczególnych kategorii aktywów i zobowiązao na dzieo 1 kwietnia 2009 roku 
przedstawiały się następująco: 

 

 
Wartośd księgowa 

ujęta na dzieo 
połączenia 

Aktywa trwałe  

Rzeczowe aktywa trwałe 7 900 

Wartości niematerialne 1 904 

Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego – 

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 21 757 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 9 049 

Zapasy 362 

Rozliczenia międzyokresowe 444 

 41 416 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 3 543 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 120 
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Rezerwa na odprawy emerytalne oraz pozostałe rezerwy 39 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów 950 

 4 652 

Na koszt połączenia złożyła się wartośd inwestycji w spółkę Anica System, która na dzieo 
połączenia wynosiła 114 276 tys. PLN. 

W wyniku rozliczenia połączenia metodą łączenia udziałów Asseco Business Solutions ujęła w 
sprawozdaniu aktywa Anica na dzieo połączenia w wysokości 41 416 tys. zł oraz aktywa, które były 
ujęte wyłącznie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, takie jak wartośd firmy z 
konsolidacji w kwocie 90 935 tys. zł oraz produkty firmy Anica System o wartości godziwej na dzieo 
połączenia 1 895 tys. PLN. Wartośd zobowiązao zwiększyła się o kwotę 4 652 tys. PLN, wynik roku 
bieżącego wzrósł o kwotę 3 356 tys. PLN. Kwota 3 356 tys. PLN odpowiada kwocie zysku 
wypracowanego przez Anica System w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2009 
roku skorygowanego o salda transakcji pomiędzy łączącymi się podmiotami.   

15. Zapasy 

W okresie sześciu miesięcy zakooczonym 30 czerwca 2009 roku, Spółka obniżyła wartośd zapasów 
o kwotę 136 tys. PLN (w okresie sześciu miesięcy zakooczonym 30 czerwca 2008 roku: 81 tys. PLN) 
Kwota ta została ujęta jako pozostałe koszty rodzajowe w pozycji “Koszty wytworzenia”. 

16. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Dla celów śródrocznego skróconego go sprawozdania z przepływów pieniężnych, środki pieniężne i 
ich ekwiwalenty składają się z następujących pozycji:  

 

 
30 czerwca 2009 

(niebadane) 
 31 grudnia 2008 

    

Środki pieniężne w banku i w kasie 2 737  924 

Lokaty krótkoterminowe 25 169  32 077 

Środki pieniężne w banku i w kasie 27 906  33 001 

 27 906  33 001 

17. Kapitał podstawowy i kapitały zapasowe/rezerwowe 

17.1. Kapitał podstawowy 

 

Kapitał akcyjny 
30 czerwca 2009 

(niebadane) 
 31 grudnia 2008 

    

Akcje zwykłe serii A o wartości nominalnej 5 PLN 50 000  50 000 

Akcje zwykłe serii B o wartości nominalnej 5 PLN 65 070  65 070 

Akcje zwykłe serii C o wartości nominalnej 5 PLN 28 000  28 000 

Akcje zwykłe serii D o wartości nominalnej 5 PLN 24 021  24 021 

 167 091  167 091 
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W okresie sześciu miesięcy zakooczonym 30 czerwca 2009 roku, Spółka nie emitowała akcji.  

 Ilośd  Wartośd 

Akcje zwykłe  wyemitowane i w pełni opłacone    

Na dzieo 1 stycznia 2009 roku  33 418  167 091 

Zmiany w trakcie okresu –  – 

Na dzieo 30 czerwca 2009 roku  33 418  167 091 

    

Na dzieo 1 stycznia 2009 roku  28 614  143 069 

Wyemitowane w dniu 22 kwietnia 2008 roku w zamian za 
wkłady niepieniężne w postaci 1 779 420 akcji Anica System 
S.A. o wartości nominalnej 0,20 PLN każda 

4 804  24 022 

Na dzieo 31 grudnia 2008 roku  33 418  167 091 

Wszystkie wyemitowane akcje posiadają wartośd nominalną wynoszącą 5 PLN i zostały w pełni opłacone. 

Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi. Nie ma akcji uprzywilejowanych. 

18. Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki 

Spółka nie posiada kredytów bankowych ani pożyczek.  

Spółka korzysta z leasingu finansowego. Oprocentowanie jest zmienne i ustalane w oparciu o 
stawkę Wibor. Na 30 czerwca 2009 roku długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu wyniosły  
1 231 tys. PLN (na 31 grudnia 2008 roku - 1 575 tys. PLN), krótkoterminowe zobowiązania z tytułu 
leasingu wyniosły: na 30 czerwca 2009 roku 714 tys. PLN (na 31 grudnia 2008 roku- 762 tys. PLN). 

19. Zobowiązania warunkowe 

 30 czerwca 2009 
(niebadane)   

31 grudnia 2008 

Zobowiązania z tytułu gwarancji bankowych udzielonych w głównej 
mierze jako zabezpieczenie wykonania umów handlowych  – – 
Zobowiązania z tytułu gwarancji bankowych  i ubezpieczeniowych 
udzielonych jako zabezpieczenie płatności 700 300 
Inne zobowiązania warunkowe 42 –    
Razem zobowiązania warunkowe  742 300       

20. Sprawy sądowe 

Przeciwko Emitentowi nie toczą się żadne istotne sprawy sądowe i sporne. 

21. Informacje o podmiotach powiązanych 

 

Podmiot powiązany  Sprzedaż na 
rzecz 

podmiotów 
powiązanych 

Zakupy od 
podmiotów 

powiązanych 

Należności od 
podmiotów 

powiązanych 

Zobowiązania 
wobec 

podmiotów 
powiązanych 

      

Jednostka dominująca:      
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Asseco Poland S.A.  I półrocze 2009 6 247 15 3 650 2 

 I półrocze 2008 5 375 170 5 361 310 

      
Pozostałe jednostki 
powiązane:      

Asseco Systems Sp. z o.o. I półrocze 2009 659 4 81 490 

 I półrocze 2008 1 764 154 1 278 5 

Combidata Sp. z o.o. I półrocze 2009 – 1 1 854 – 

 I półrocze 2008 – – – – 

Pozostałe jednostki I półrocze 2009 2 – – – 

 I półrocze 2008 3 – 1 – 

      

 I półrocze 2009 6 908 20 5 585 492 

 I półrocze 2008 7 142 324 6 640 315 

  

Transakcje zakupu i sprzedaży były realizowane w ramach statutowej działalności Spółki.  

Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi odbyły się na warunkach równorzędnych z tymi, 
które obowiązują w transakcjach zawartych na warunkach rynkowych. 

21.1. Jednostka dominująca Spółki 

Jednostką dominującą Emitenta jest Asseco Poland S.A. 

21.2. Wynagrodzenie wyższej kadry kierowniczej Spółki 

Wynagrodzenie wypłacone lub należne członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki 

 

 

Okres 6 miesięcy 
zakooczony 30 czerwca 

2009 (niebadane)  

Okres 6 miesięcy 
zakooczony 30 czerwca 

2008 (niebadane) 

Zarząd 1 789  2 111 

Rada Nadzorcza 95  – 

Razem 1 884  2 111 

22. Instrumenty finansowe  

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym nie nastąpiły istotne zmiany wartości i 
rodzaju instrumentów finansowych w stosunku do wartości i rodzaju instrumentów finansowych 
opisanych w m sprawozdaniu finansowym za rok zakooczony 31 grudnia 2008 roku. 

23. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym  

Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym stosowane przez Spółkę są spójne z celami i 
zasadami, które były opisane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakooczony  
31 grudnia 2008 roku.  

Na dzieo 30 czerwca 2009, Spółka nie posiadała instrumentów finansowych wycenianych w 
wartości godziwej. 
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24. Zarządzanie kapitałem 

Cele i zasady zarządzania kapitałem stosowane przez Spółkę są spójne z celami i zasadami, które 
były opisane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok zakooczony 31 grudnia 
2008 roku. 

25. Zobowiązania inwestycyjne 

Na dzieo 30 czerwca 2009 roku Spółka nie posiadała zobowiązao do poniesienia nakładów na 
rzeczowe aktywa trwałe (na dzieo 31 grudnia 2008 roku: 0).  

26. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym 

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które mogłyby mied istotny wpływ na 
prezentowane wyniki za I półrocze 2009 roku, nie ujęte w bieżącym sprawozdaniu finansowym.  

 

 

 

Podpisy Członków Zarządu 

Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 

   

Romuald Rutkowski Prezes Zarządu  

Wojciech Barczentewicz Wiceprezes Zarządu  

Piotr Masłowski  Wiceprezes Zarządu  

Mariusz Lizon  Członek Zarządu  

Artur Czabaj Osoba odpowiedzialna za 
prowadzenie ksiąg rachunkowych 

 

 


