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NINIEJSZY PLAN POTACZENIA (,,Plan Poleczenia") zostal przygotowany i uzgodniony
na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 wrze6nia 2000 r. - Kodek spolek
handlowych (Dz. LJ. Nt 94, WL 1037 z p6in zm,) (,,KSH") pomiedzy:

Asseco Business Solutions Sp6lka Akcajna z siedzibEw Lublinie przy ul, Konrada
Wallenroda 4c, 20-607 Lublin, wpisanE do rejestru przedsiQbiorc6w Krajowego
Rejestru SEdowego prowadzonego przez SEd Rejonowy dla Lublina, )C Wydzial
Gospodarey Kraiowego Rejestru Sqdowego pod nr KRS 0000028257, o kapitale
zakladowym w wysoko6ci 167 090 965,00, w calo5ci oplaconym NIPt 5222612717 ,
REGON: 017293003, zwane dalej ..AssecoBs", lub,Sp6lkq Przejmujece"

a

ANICA System Sp6lka Akc na z siedzibq w Lublinie przy ul. Kon6da Wallenroda
4C, 20-607 Lublin, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiqbiorc6w prowadzonym ppez
SEd Rejonowy w Lublinie, XI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru SEdowego za
numerem KRS 0000041492, o kapitale zakladowym w kwocie 902.367,00 zl,
oplaconym w calosci, zwan4 dalej ,ANICA", lub,,Sp6,lke Przejmowand.

AssecoBs oraz ANICA sq dalej zwane lEcznie ,,Sp6{kami", a ka2da z nich z osobna ,.sp6lk4',

1, TYP, FIRMA I SIEDZIBY IACZACYCH SIE SP6I.EK

1.1 Sp.Slka Przejmuja@

Asseco Business Solutions Sp6lka Akcyjna z siedzibEw Lublinie przy ul. Konrada
Wallenroda 4c, 20-607 Lublin, wpisanq do rejestru peedsiqbiorcow Krajowego
Rejestru Sqdowego prowadzonego pzez Sqd Rejonowy dla Lublina, XI Wydzial
Gospodarczy Krajowego Reiestru SEdowego pod nr KRS 0000028257, o kapitale
zakladov!.ym w wysokosci 167,090.965,00 zl, w calo6ci oplaconym i dzieli siq na
33,418.193 akcji o wartogci nominalnej 5 (piQi) zlotych ka2da. Akcje Sp6lki sE
akcjami zwyklymi, na okaziciela i dzielq sie na serie oznaczone kolejnymi literami
alfabetu w nastQpujEcy spos6b:

(1) 10.000.000 akcji serii A,

(2) 13.013.914 akcji serii B,

(3) 5.600.000 akqi seriiC,

(4) 4.804,279 akcjiserii D.

Sp(tk Przejmowana

ANICA System Sp6lka Akcyjna z siedzibe w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda
4C, 20-607 Lublin, wpisanq do Rejestru PrzedsiQbiorc6w Krajowego rejestru Sqdowego
prowadzonego pzez SEd Relonowy dla Lublina, XI Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru SqdoM/ego za numerem KRS 0000041492, o kapitale zakladowym w
wysokosci 902.367,00 zl, oplaconym w caloSci, na kt6ry sklada siQ 4.511,835 akcji
imiennych zwyklych, o wartoSci nominalnej 0,20 zl (dwadzieEcia groszy) ka2da. Akcje
Spolki sq akcjami imiennymi zwyklymi, i dzielE siQ na serie oznaczone kolejnymi
literami alfabetu w nastepujEcy sposob:

(1) 500.000 akcji serii A,

(2\ 215.000 akcji serii B,

(3) 1.238.540 akcji serii E,

(4) 56,975 akcji serii F,
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(5)

(6)

(7)

(8)

(e)

(10)

96.095 akcji serii G,

85,030 akcjiserii H,

86.730 akcji serii I,

88.465 akcji seriil,

645.000 akcji serii C1,

1,500.000 akcji serii C2.

2.1

2.2

sPosoB tAczENrA
Polqczenie Spolek nastApi w trybie art. 492 5 1 pkt 1 KSH, tj, przez przeniesienie
ca+ego majatku ANICA na AssecoBs. W wyniku polEczenia ANICA zostanie rozwiezana
bez p.zeprowadzenia likwidacji (,,Polaczenie1. PolEczenie zostanie dokonane na
podstawie uchwal: Waln€o Zgromadzenia ANICA i Walnego Zgromadzenia
AssecoBs, zgodnie z pzepisami KSH. Projekty uchwal w sprawie Polqczenia stanowiE
odpowiednio ZabEzdkj L oraz Zalacznik nr 2 do Planu Polqczenia,

W zwiEzku z tym, 2e Sp6lka Przejmujqca posiada wszystkie akcje Sp6lki
Przejmowanej, polqqenie zostanie peeprowadzone stosownie do art. 515 91 KSH, tj.
bez podwy2szenia kapitalu zakladowego Spolki Przeimujqcej.

Z uvlagi na to,2e Po.lEczenie zostanie ppeprowadzone zgodnie z art. 515 51 KSH, q.
bez podwyiszenia kapitalu zakladowego Spolki Pzejmujqcej oraz Polqc?enie nie
powoduje powstania nowych okoliczno5ci wymagajEcych ujawnienia w Statucie Spo.lki
PrzejmujEcei Statut AssecoBs nle zostanie zmieniony w zwiEzku z Polqczeniem
Spolek. Wymagania art, 499 52 pkt 2 dotyczEcego zalqczenia do Planu PolEczenia
projektu zmian Statutu Spo.lki Przejmuj4cej nie stosuie siQ.

ZarzEdy Sp6lek zobowiqzujE siQ do zwolania Walnego Zgromadzenia zardwno w
przypadku tusecoBs jak i ANICA celem podjQcia uchwal w sprawie Polaczenia nie
pozntel ntz oo z/ tuteqo zu09 roKu.

STOSUNEK WYMIANY AKC'I

Poniewa2 wszystke udzialy Spolki Poejmowanej posiada Spolka PrzejmujEca,
polEaenie zostaje pEeprowadzone:

a) bez wydania akcji Spdlki Przejmujqcej,

b) bez okre6tania w Planie PolEczenia stosunku wymiany akcji Spolki
Przejmowanej na akcje Spolki Przejmujqcej,

c) bez okreslania w Planie Poleczenia zasad dotyczErych przyznania akcji w
Sp6lce Przej m ujqcej,

d) bez okre6lania w Planie Polqczenia dnia, od kt6rego akcje Spolki przejmuiEcej
wydane Akcjonariuszowi Sp6lki Przejmowanei uprawniajE do uczestnictwa w
zysku Spolki Pzejm ujecej.

2.3

2.4
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4. PRAWA PR,ZYZNANE PRZEZ SPOIKE PRZEJMUJACA AKCJONARIUSZOM
SPOI.KI PRJZEJMOWANE LUB INNYM OSOBOM SZCZEGOLNIE
UPRAWNIONYM W SPOI.CE PRZEJMOWANEJ

W zwiEzku z polqczeniem nie bQdzie przyznania jakimkolwiek osobom szczeg6lnych
praw w Spolce PeejmujEcej,

SZCZEG6LNE KoRzyScI DLA czr.oNK6w oRGAN6w r.AczAcycH srE
sp6tE& a rAKZE rNNycH os6B uczEsTNrcz4cycH w pot4czENru
W zwiEzku z PolEczeniem nie jest przewidziane przyznanie szczeg6lnych korzy6ci dla
c2lonk6w organ6w lEczEcych sie Sp6lek lub innych os6b uczestniczqcych w
PolEczeniu.

REJESTRAC]A POT.ACZENI& ZGODY I ZEZWOLENIA ADMINISTMCYJNE

O ile oka:e siq to siQ niezbqdne, warunhem PolEczenia bQdzie uzyskanie pr2ez
l4cz4ce siQ Spolki oraz ich akcjonariuszy wszystkich niezbQdnych zg6d i zezwolei
administracyjnych wymaganych pnepisami prawa,

Plan Polqczenia zostal przyjety uchwalami Zarzed6w AssecoBs oraz ANICA z dnia 19
grudnia 2008r. oraz tego samego dnia Plan PolEczenia zostal podpisany ptzez Sp6lki:

ASSECOBS

ffir-

Lrsfa zAr4czNrK6w:

Prcjekt uchwaly Walnego Zgromadzenia ANICA w sprawie PolAczenia.

Projekt uchwaly Walnego Zgromadzenia AssecoBs w sprawie Polaczenia,

O6wiadczenie zawieraiece informacjq o stanie ksiQgowym ANICA na dzie6 1 listopada
2008r.

Oswiadczenie ZarzEdu ANICA o wartosci majqtku na dziei 1 listopada 2008r. sporzEdzone
dla cel6w PolAczenia

O6wiadczenie zawierajqce informacje o stanie ksiQgowym ASSECOBS na dzief 1 listopada
2008r.

1

2.

3,

4.

5.



Zalacznik nr 1

Projekt uchwaly Walnego Zgromadzenia
ANICA SYSTEI4 S.A. w sprawie Polqqenia

ucHwAr.A NR [.1
NADzwycz,aJNEGo WALNEGo ZGRoIIADZENIA
ANICI SYSTEM S.A. z 5IEDZTBA w LUBLINIE

z dnia 27 lutego 2009 roku

w sprawie polEczenia spo.lkiANICA System S.A. z siedzib4w Lublinie ze sp6lkq ASSECO
Business Solutions S.A. z siedzibqw Lublinie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spolki ANICA S.A. z siedzibq w Lublinie wpisanej do
rejestru przedsiebiorcdw Krajowego Rejestru S4dowego pod numerem KRS 0000041492
(dalej,,ANICA") postanawia:

1.

2,

3,

51

Na podstawie art. 506 Kodeksu spolek handlowych (dalej "KSH") uchwala siq polEczenie
ANICA jako Spolki Pzejmowanej ze spolkE Asseco Business Solutions Spdka Akcyjna z
siedzibq w Lublinie wpisanej do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sqdowego
pod numerem KRS 0000028257 (dalej .AssecoBs", a razem z ANICA ,,Sp'6,lki"'J jako
Spo.lkE Przejmujqca w trybie art, 492 51 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie calego majqtku
ANICA na AssecoBs bez podwyzszania kapitalu zakladowego AssecoBs (,,Poleczenie'l

Zgodnie z art.506 54 KSH, wyra2a sie zgodQ na Plan Pol4qenia AssecoBs z ANICA
uzgodniony pomiqdzy Sp6lkami i podpisany w dniu 19 grudnia 2008 r., a nastQpnie
ogloszony w l4onitorze SEdowym i Gospodarczym Nr [.] z dnia [.] roku pod poz. [.]
(,,Plan Poleczenia'), kt6ry stanowi Zalacznik nr I do niniejszej Uchwaly.

Polqczenie zostanie dokonane po uzyskaniu wszelkich wymaganych na podstawie
przepis6w prawa zg6d, zezwolei i ozeczei sqdowych.

s2
W zwiqzku z tym, 2e AssecoBs jest jedynym akcjonariuszem spolki ANICA, polEczenie
zostanie dokonane zgodnie z art. art. 515 51 KSH q. bez podwyzszenia kapitalu zakladowego
Spolki AssecoBs oraz bez wydania akcji spolki AssecoBs jako Spolki Pzejmujqcej w zamian
za akcje Spolki Przejmowanej,

s3
Upowa:nia siQ Zarzqd ANICA do podjecia wszelkich czynno6ci niezbQdnych do realizacji
niniejszej Uchwaly.

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjQcia,

54

li ,,, Wi,
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Zalacznik nr 2

Projekt uchwat Walnego Zgrcmadzenia Asse@BS w sprawie PolEczenia

ucHWAtA NR [.]
NADzwyczNNEGo WALNEGo ZGRoMADZENTA

ASSECO BUslNEss SoLUnoNs SPoI.(A AKCY]NA z SIEDZBA w LUBUNIE

z dnia 27 lutego 2009 r.

w sprawie polqczenia spolki ASSECO Business Solutions S.A. z siedzibq w Lublinie ze spotkq
ANICA System S.A. z siedzibEw Lublinie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spolki ASSECO Business Solutions Spolka Akcina z
siedzibE w Lublinie wpisanej do rejestru przedsiqbiorc6w Krajowego Rejestru Sqdowego pod
numerem KRS 0000028257 jako Sp6llq PrzejmujEcq (dalej ,,AssecoBs,) postanawia:

2.

3.

t .

s1
Na podstawie art, 506 Kodeksu spolek handlowych (dalei,,KSH'J uchwala siQ polqczenie
AssecoBs jako Sp6lki PeejmujEcej ze sp6lkE ANICA System S.A. z siedziba w Lublinie
wpisanej do rejestru przedsiebiorc6w Krajowego Rejestru SEdowego pod numerem KRS
0000041492 jako SpolkE Ptzejmowanq (dalej .r'ANICA", a razem z ASSECOBS ,,Sp6lki,)
w trybie art. 492 51 pkt 1 KSH, tj. przez peeniesienie calego majEtku ANICA na AssecoBs
(,,Polacenie").

Zgodnie z art. 506 94 KSH wyraia siQ zgode na plan poleczenia AssecoBs z ANICA
uzgodniony pomiedzy Sp6.lkami i podpisany w dniu 19 grudnia 2008r., a nastQpnie
ogloszony w Monitorze SEdowym i Gospodarczym Nr [.] z dnia [.] r, pod poz. [.] (.,plan
Pot4czenia'J, kt6ry stanowi Zalaenik nr 1 do niniejszej Uchwaly,

Polqczenie zostanie dokonane po uzyskaniu wszelkich wymaganych na podstawie
przepis6w prawa zg6d, zezwolei i ozeczef sEdowych.

52

W zwiqzku z tym, 2e AssecoBs jest iedynym akcjonariuszem spolki ANICA, polqczenie
zostanie dokonane zgodnie z art. art,515 51 KSH tj. bez podwy2szenia kapitalu zakladowego
Spolki AssecoBs oraz bez wydania akcji spolki AssecoBs jako Spolki przejmujecei w zamian
za akcje Sp6lki Pnejmowanej.

g3

Upowa2nia siQ Za.zed AssecoBs do podjQcia wszelkich innych czynnoSci niezbednych do
realizacji niniejszej Uchwaly.

s4
tjchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjqcia.
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Zalacznik nr 3

OSWTADCZENTE ANrcA sysrEM s.A. ZAWIERAJACE
TNFORMACJ4 O STANTE KST4GOWYM SPOLKT

NA DZIEN I LISTOPADA 2OO8 R.

Zgodnie z art. 499 $2 pk. 4 Kodeksu Sp6lek Handlowych Zarz4d Anica Syst€m S.A. w Lublini€ oswiadcza, z€
niniejsza informacja o stanie ksiQgowym Anica System S.A., zostala sporzEdzona dla cel6w polqczenia na dzien
1 listopada 2008 roku, w oparciu o sprawozdanie jednostkowe Anica System S.A., przy wykorzystaniu tych
samych metod i w takim samym ukladzie jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe Anica System S.A

wybrane zasady mchunkowosci Anica System S.A.

Sp6lka sporzadza spnwozdanie zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowosci z dnia 29 wrzeSnia 1994 roku.

Wrrtosci nienateriBlne i prawoe stanowiE nab,te przez Spolke, zaliczan€ do aktyw6w trwalych, prawa
maiAtkorve nadaj4ce siQ do gospodarczego wykorzystania, o przewidlwanym okesie ekonomicznej
uzytecznosci dluzszyn niz rok, przezna€zone do uzywania na potrzeby Sp6lki. Wartosci ni€materialne i
pmwne wycenja sie wedlug cen nabycia lub kost6w \qaworzenia dla koszt6w prac rozwojorych,
pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z i},'iulu trwalej utrary wa(osci.

/a wano.ci niemdrerialne i praune u,,naje 'it
- koszty zakonirzonych pozltywnym wynjkjem Fac rozwojowych,
- warroii firmy,
- nablte autorskie prawa majqtkowe (obejnuiace nabyte na wlasnosd programy komputerowe),
- licencje (w tym uzytkowane na ich podslawie progamy konputerowe)
- nab)te prawa do wynalazk6w, patent6w, znak6w towarowych. wzor6w uzytkowych i wzor6w

zdobniczych.

Watosci niematerialne iprawne amortyzowane sq metod4liniowq, wedlug nasiepuj4cych zasad:
- koszty zakoiczonych pozltywnym wynikiem prac rozwojowych - 36 niesiecy,
- nabtte autorskie pawa maj4tkowe - 24 mjesj4ce,
- licencje (w tym uzytkowane na ich podstawie programy komputerowe - 24 miesiqce,
- pozostale warto(ci niemalefialne i prawne - 60 miesiQcy.

Wartoici niemat€rialne i prawe o jednostkowej wartosci r6\rnej lub nizszej niz 3,5 tys. zt podlegaj4 100%
Dmorzeniu w dniuprzyjacia do uzylkowania.

Srodki trwal€ stanowi4 rz€czowe aktywa trwale i zr6lnane znimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej
uzltecznoici dlxzszym niz rok, kompletne, zdatne do u2)1ku i przeznaczone na potrzeby Sp6lki. Do Srodk6w
trwabJch zalicza sie w szczeg6lnoscii njeruchomosci (grunty, prawo wieczystego uzytkowania gruntu,
budynki i budowle, a takze bedqce odrebn4 wtasnosciA lokale i sp6ldzielcze prawa do lokalu mieszkalnego
lub u4'tkowego), maszyny i urzAdzenia, arodki transportu, inne Srodki trwale.
Srodki trwale sq wycenianie w c€nie nabycia lub koszcie $ytworz€nia pomniejszonyrn o odpisy
umorzeniowe oraz odpisy aktualizuj4ce ich warto(.. Srodkitrwale amortyzowane s4 wedlug metody liniowej
wedlug stawek prz€widzianych w przepisach podatkowych pocz4wszy od miesiqca nastapnego po rniesi4cu
przyjecia do ua*owania.

Spol[a sro,uje nasrepujace sra$ki amoriyzacyjne:
- budlnki i budowle z wyj4tkiem sp6ldzielczego prawa do lokalu uz),tkowego (inwestycj€ w obcych srodkach

trwalych) " l0 %
- spdldzielcze prawo do lokalu uzytkowego - 2,5%
- urzqdzenia tecbniczne irnaszyny z wyj4tkiern sprzQtu kompderowego - l0%
- sprzet komputerowy - 30%
- Srodki transportu - 20%

/''" lr



- inne Srodki trwale z wyjatkiem U"osazenia biurowego - l0%
- wyposazenie bjurowe - 20%

Naklady na ulepsz€nie i modemizacje Srodk6w trwalych, w tym takze wydatki na nabycie czesci skladowycb
i peryferyjnych, ktdrych jednostkowa cena nabycia $zekacza 3.5 tys. zl zwiQkszajA wa(os6 6rodk6w
trwaiych. Natomiast wydatki zwiazane z eksploaiacjq maj4iku trwalego (w tlm remonty i naprawy) biezqco
obciqzajA koszty dzialalnoSci.

Srodki trwale o wartosci r6wnej lub nizszej niz 3,5 lys. zl podlegajA 100% arnonyzacji w miesi4cu oddania
ich do uzywania. Wyj4tek stanowiE Srodki trwale zaliczane do grupy 491 KST, kl6re na podslawie um6w
abonamentowych zostaly oddane w najem i mirno wano&j nizszej ni2 3,5 tys. zl amotyzowane sA liniowo
wg stawki 30% skladniki majq*u trwalego zaliczane do grupy 808 KST tj. ,,narzedzia.
przyrz4dy ruchomos€i i wyposazenie pozosole" w szczeg6lnosci meble, s.anowi4ce polqczone z€slawy,
uznawane s4za pojedyncze (rodkitrwale i amo(yzowane ]iniowo przy zastosowaniu stawki20%-

Skladniki maj4ikowe o okesie uzltkowania dlu^zym niz I rok i o wartosci do 1,5 rys. zl sq zaliczane do
koszt6w zuzy€ia material6w. Skladniki majatku o przewidywanym okesie uzytkowania nie przekaczaj4clm
jedneeo roku oraz wanosci poczqtkowej nie przekraczajqcej 3,5 rys. zl. s4jednorazowo umarzane w ci€zar
koc,,ro$ q Inomencie pr,/eka,/ania do urylo$ania.

Srodki trwrle w budowie stanowia zaliczane do aktyw6w trwalych Srodki trwale w okresie budo$y,
montazu lub ulepszeniajuz istniej4€ego Srodka trwalego. Srodki trwale w budowie wycenia siQ w wysokosci
og6lu koszt6w pozostaj4cych w b€zposredni'n zwi4zku z ich mbycien lub wlaworz€niem, pomniejszonych
o odpisy z tytulu trwalej utraty wartosci.

NaleinoSci dlugoterminowe stanowiq nalezro(ci z wyj4tkiem zaliczanych do aktyw6w finansowych i
wynikajacych z r)1ulu dostaw i uslug ktorych termin lrymagalnosci przekracza jeden rok od daty

Inwestycj€ dlugoierminowe ob€jmuj 4 nieruchomo3ci oraz diugot€rminowe aktywa finansowe. lnwestycje w
nieruchomosci wyceniane sE w€dlug c€n nabycia. Dlugoterminowe aktywa finansowe - udziaty lub akcje
wycenia si€ *edlug ceny nabycia pomniejszon€j o odphy z t),tulu trwalej utraty waroSci. Inne
dlugot€rninowe aktywa finansowe stanowiE udzielon€ pozyczki, ktdrych okes splaty jest dluzszy niz 12
miesiecy od dnia bilansowego; wyceniane s4w kwocie wymasajEcej splary.

Rzeczow€ skladniki aktyw6w obrotowych ob€jmujEce iowary handlowe, wycenia sie wedlug cen nabycia
ni€ wyzszychjednak od ich c€ny sprzEdazy netio na dzien bihnsowy.

Towary na dzien bilansowy wycenia sie stosuj4c zasade ostrozn€j wyc€ny. Odpisy aktualizuj4ce wartost
ueczo\rych skladnik6w aktyw6w obroiopych dokonane w zwi4zku z trwah utratE ich wartosci lub
spowodowan€ wynenq doprowadzajqcq ich wartoSa do c€n sprzedazy netto nozliwych do uzyskania
pomni€iszajq wafiosd pozycji w bilansie i zalicza sie.ie odpowiednio do pozostalych koszt6w operacyjnych.
Rozchody rzeczowych aktyw6w obrotowych wyceniane sa metodq FIFO (pierwsze weszlo - pierwsze

Naletrosci kr6tkoterminowe w ciqgu roku wycenia si9 wedlug wartosci nominalnej. Na dziei bilansowy
nale2nofti k6tkot€rminowe wycenia siQ w kwocie wynagaj4cej zaplaty. Nal€znosci w49liwe koryguje sie
na koniec roku odpisem aktualizujqcym (r! ciQzar koszt6w finansowych lub pozostalych koszt6w
operacyjnlch) w oparciu o indywidualn4 ocenQ prawdopodobiensNa otrzymania zaplaty. Przyj€to granica
umania naleznosci za wqtpliw4 po 180 dniach jej przeierminowania. Naleznosci wyrazone w walutach
obcych wyc€nia siQ na &ien bilansowy po kursie Srednim ustalonyn dla dan€j waluty przez NBP na ten
dzien. R6znice kursowe od naleznosci w''ra2onych w waluta€h obcych powstale z tltulu wyceny bilansowej
lub zrealizowane przy zaplacie zalicza sie odpowiednio do koszt6w lub przychod6w finansowych.

Inw€srycj€ krdtkoterninowe obejmujq k6tkoterninowe aktywa finansowe omz inne inwestycje
k6tkoterminowe. Itu6tkoterminowe aktywa finansowe wycenia siAi
- udzielone przez Spdlke pozyczki w kwotach wymaganej zaplaly,
- Jrodki pieniQzne w warto{ci nominalneji wfazone w walutach obcych Srodki pieni€zne wycenia sie na

dziei bjlansowy po kursie Srednim ustalonym dla danej walury przezNBP naten dzien,
Inne inwestycje k6tkot€rminowe wycenia sie nadzien bilansowy wedlug wartosci rynkowej.
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Rozliczenia midzyokresowe koszt6w czlnne dokonywane sL jezeli koszty zarachowane dotyczE okes6w
nastepujEcych po ok€sie, w kt6rym je poniesiono. Na dzien bihnsowy wycena rozliczen miedzyokesowych
czynnych dokonywana jest przy zastosowaniu zasady osirozrosci. Z punktu widzenia okesu rozliczenia
rniedzyokesow€ kwalifi kowane sado aktyw6w k6tko lub dlugoterminowych.

Kapitaly wlasne ujmuje sie w ksiegach rachunkowych w warto(ci noninalnej z podzialem na ich rodzaje i
wedlug zasad okeslonych przepisami prawa i posianowieniami statutu Sp6lki.
Kapitat zaktadowy Sp6lki wykazuje sie w wysokosci okeslonej w siatuci€ Sp6lki i wpisanej w rejestrze
sadolryn.

Zad€klarowane, lecz nie wniesione wklady kapitalowe ujmuje siejako nalezn€ wplaty na poczet kapitalu.
Kapital zapasowy tworzony jest z podziafu zysku oraz nadwyzki wafioici emhyjnej akcji powyzej ich
wartoScinominalnei.

Zysk lub strata z lat ubieglych odzwierciedla efekty korekt zdan zasad rachuntowosci i bl9d6w
podslawowych dotycz4cych lat poprzednich, a ujawnionych w biezEclm roku obrotowym.

Rezendy obejmuja pe{tre lub o duzym stopniu prawdopodobien$wa przyszle zobowi4zania, kt6rych kwotg
mozna w spos6b wiarygodny oszacowai. RezerJr'y zalicza sie odpowiednio do pozostalych koszt6w
operacyjnych, koszt6w finansowych lub strat nadzwyczajnych, z.leznie od okoliczno{ci, z kt6rymi przyszle
zobowiQzania sie wiQ24.

ZobowiAzania kajowe wycenia sie na dzieri bilansowy w kwoc'e wymagajacej zaplary z zachowaniern
zasady ostroznosci. ZobowiEzania wyrazone w walutach obcych wycenia sie na dzien bilansowy po kursi€
irednim ustalonym dla danej walury przez NBP na ten dzie6. R62nice kursow€ dorycz4ce zobowiqzai
wyrazonych w walutach obcych powstale z tyfulu wyceny bilansowej lub zrealizowane zalicza siQ
odpowiednio do koszt6w lub przychod6w finansowych.

Rachunek zysk6r, i stral

Przychody
Przychody ze sprzedazy obejnuj4 niewqtpliwie nal€zne lub uzyskane kwoty netto zE sptzedairy, tj.
pomniejszone o nalezny podatek od iowar6w i uslug, ujrnowane w okresach, kt6rych dotycz4.

Koszty dzialalnosci operacyjnej obci4zajE w pelnej wysokosci kosz wlasny sprzedazy za wyjqtkiem tych
koszt6w, kt6re dotyczq nast9pnych okes6w spnwozdawczych i dla zachowania wsp6lmierno(ci
przychodow i koszt6w odnoszone sq narozliczenia mi€dzyokesowe koszt6w.

Pozostsle przychodJ i koszty operrcyjne
Zgodnie z zasadq menorialu i ostroznosci Sp6lka ewid€ncjonuje pozostale przychody i koszty operaryjne,
stanowiqce przychody i koszFJ po$ednio zwiqzane z dzialalnosciq Sp6iki.

Przychody i kolzty finansowe ujmowane sE w ci4gu roku z zachowaniem zasady wspdlmiemo(ci
przychod6w i koszt6w. StanowiAje gldwnie zyski ze zbycia inwestycji, aktualizacje wartosci inwestycji,
odsetki oraz r62nice kursowe od naleznosci i zobowi4zafi w)razonych w walutach obcych powstale z tytulu
wyceny bilansowej lub zrealizowane przy zaplacie-

Wynik zdarz€i nadzwyczajnych smnowi r62nicQ rniQdzy zyskami nadzwyczajnymi a stratami
nadzwyczajnymi powstalymi na skutek nxdnych do przewidzenia zdarz€ri nie zwiEzanych z og6lnym
ryzykiem prowadzenia Sp6lki poza jej dzialalno(ciq operacyjna.

Opodatkowanie
Wynik finansowy brutto koryguja:
- biezAce zobowi4zania z tltulu podatku dochodowego od os6b prawnych,
- aktywa oraz rezenry z q4ulu odroczonego podatk[ dochodowego.

Podatek dochodowy biezQcy
Biezace zobowiEzania z Yulu podatLudochodow€go od os6b prawnych sE naliczone zgodnie z przepisami /
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Podalek dochodowy odrocmny
W zwi4zku z prz€jSciowymi r62nicarni miadzy [ykazywanAw ksiQgac] racbunkowych waroJciaaktyw6w i
past'lv6w a ich wartosciA podatkowq oraz strata podatkowq mozliw4 do odliczenia w przyszlo(ci, jednostka
tworzy rezerwQ i ustala aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego, ktdrego jest podatnikiem.

Aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego ustala siQ w wysokosci kwoty przewidzianej w
przyszlosci do odlicz€nia od podalku dochodowego, w zwiAzku z ujemnymi r6znicami przejSciowymi, kt6re
spowodui4 w przf/szlosci zmniejszenie podstawy obl;czenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej
mozliwej do odlicz€nia, ustalonej prry uwzglgdni€niu zasady ostroaosci.

Rezerwp z tytulu odruczooego podatku dochodowego tworzy si9 w wysokosci kwoty podatku
dochodowego, wymagajqcej w przyszlosci zaplaty, w zwiqzku z wystepowaniem dodatnich r6znic
przejsciowych, to jest r6znic, ktore spowoduj4 zwi€kszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w
przyszlosci.

Wycena pozycji bilansowych nie opisanych powyzej odbywa sie w Sp6lce zgodnie z zasadami okeslonyni
w ustawie o rachunkowoSci.

Bilans Anica Svsten S.A. na dzieh 0l.l1.08. (PLN)

AKTYWA 01.11,2008r
1 513 791

I. Wartosci niematerialne i Drawne 3.t9 62.1
1. Kosztv zakohczonvch Drac rozwoio$',,ch

I  Inne wa(o(ci  niemater ialne i  Drawne 339 623
4. Zaliczki na wartosci nienaterialne i orawne
II. Rzeczowe aktvwa trwale 6 591 039
l. Srodki rwate 6 587 5',79
d) erun$ (q rvm Dra\ o wiecT\'reqo u./vrkowania)
bi budynl i  lo[ale iobiekt \  InZ\nrenr lado\ ei  r  wodnel 93',7 209
c) urzadzenia techricme i masz,,ny 3 736 684
d) Srodki tmnsoortu 1 404 254
e) inne srodki trwale 509 432
2. Srodki trwale w budowie I 460
3. Zaliczki na *odki trwale w budowie
III. NaleZnoSci dlueoterninowe 49 099
l. Od iednostek Dowiazanvch
2. Od Dozostalvch i€dnostek 19 099
IV. Inwestvcie dlusoterninowe
l- Nieruchomosci
2. Wartosci nienateriahe i Drawne
I Dlugotermjnowe alt!wa fi nanso\,re
a) w iednostka€h Dowiazanvch

udzialv 1ub akcie
inne paDierv llartosciowe

udzielone Dozvczki
irne dlusoterminowe aktvwa finansowe

br w oozoshhch iednoslka(h
- udzialv lub akcie

inne papierl wartosciowe

udzielone Dozyczki
inne dlusoterminowe aktvwa finansowe

4. tnne rnwestlcie dlusoterninowe Ii , ( ,



V. Dlusorerminow€ rozliczenia niedzvokresowe 53,1033
L Aktvwa z tvtulu odroczonego Dodatku dochodow€so 534 031
2. lnne rozliczenia rniedz!okesowe
B. Aklvwa obrotow€ 28189122
l. Zaoaty 75t.  5
L Materialv
2. PolDroduktv i orod r\ $ tolu

751 415
5. Zaliczkina Docz€t dosiaw

IL Nslezno6ci kr6tkoterminowe 8 605 206
L Naleznosci od iednostek Dowiazanvch
al z t'tulu dosiaw i uslus o okresie sDlatv:

do l2 miesircv
DO{!2ei  I2 miesiecv

b) inne
2. Naleznosci od Dozostalvch iednostek 8 605 206
a) z tvtulu dostaw i uslus o okesie sDlatv: 8 219 964

do 12 miesiecv I 239 964
po{\  2ci  l2 miesielv

b) z t\tulu Dodatk6w. dotacii. cel. ubezDieczei sDol. I zdrow.
365 243

d) dochodzone na drodze sadowei
IIL Irwestvcie k16tkoterminow€ t7 619 376
L L\rotkorenninowe aktv*a finansowe 1',7 6\9 376
a) w iednolr lacl  Do!r iazan\ch

udziah lub akcie
inne DaDierv wartosciowe
[dzielone Dozvczki
inne kotkoterrninowe aktvwa fi nansowe

b) w Dozostahcb iednosrkach
udzial \  lub alcje
inne paDien wanoicio{e
udzielone Dozvczki

inne k6ikotenninowe aktvwa finansow€
cJ srodki Dienie2ne i inne akiywa DienieZ.ne 't1 619 316

srodki Dieniezne w kasie i narachunlach l't 3t9 376
inne {rodl i  Dieniezne 300 000
inne akwwa Dienieae

2- Inne inw€srvcie kr6tkoterminowe
IV. Krdtkoterninow€ rozliczeni. miedzvokresowe 213 124

35 702 915

Bilans Anica Svst€n S.A. na dzi€f 01.11.08.(PLN)
0l. l1.2008r

A. KaDital ( fundusz ) wlasnr 29 463 347
t. KaDital ( fundusz ) Dodstawowv 902 36',7
IL Nale,)ne $,Dldt\ na ldDital Dodrrawolr,\ (sieltosc utemna)
IIL Udzialv (akcie) wlasne rwi€lko{a uiernnal
IV. KaDital ( tundusz ) zaDasowv 20l14 124
V. KaDiral( tundusz , z akualizacii wvcenv
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VI Pozostale laDitah (fundusze ) rezer"o"e

VIl. Zvsk astratal z lat ubieetvch 58 309
Vlll. Zvsk astrata) n€tto 8 305
IX- OdDisv z zvsku n€tto w ciaeu roku obrotoweso (wielkosd uiemna)
B. Zobowi0zani, i rezerwv na zobowigzania 6 23S 568
l. R€zerwv na zobowiazania I 507 238
L R€zerwv na Dodatek dochodowv od os6b Drawnvch i fizvcznvch

2. R€zerwa na swiadczenia emer\,talne i Dodobne 383 238
25 000
358 238

3. Pozostale rezerwv I 12,1000

I 124 000
II. Zoboriazania dlusolerninowe
l. Wobec iednostek Dowiazanvch
2. wobec Dozostahch iednostek
a) kedvtv i Do2vczki

b) z Mulu emisii dlumvch oaoier6w wartosciouvch
c) inne zobowiazania finansowe

III. Zobowiazania kr6tkoterninowe 4 732 130
L Wobec iednostek Dow
a) z rvrulu dostaw robot u\lus o olres;e wyma!.alnosci:

do 12 miesiecv

Dowvzei 12 miesiec\

2. Wobec Dozosiaivch iednostek 4 599 0t4
a) kedlt\ i Dolczki
b) z tytulu emisii dluznych papier6w wartosciowch
c) inne zobowiazania finansowe
d) z tvtulu dostaw rob6t i uslus o okresie wvmaeahosci: 2 0?8 554

do l2 miesiect 2 078 554
Dow]Zei l2 rniesiecy

e) zaliczki otrz\mane na ooczel doltawy
fl zobowiazania wekslowe
g) z tytulupoda&6w, ce], ubezpieczei innycb Swiadczei l'784',729
h) z t\4ulu wvnasrodzei 't21 752
i )  inne B 979
3. Fundusze sDecialne t33 316
lV. Rozliczenia miedzvokresowe
1. Uiemna wartosc firmv
2 lnne rozliczenia miedzvokesowe

35 702 915

Zazqd Anica System S.A.
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Zalacznik nr 4

oSwrADczENrE ZARZADU AryICA sysrEM s.A. o wARToScI
MAJATKU NA DZIEN 1 LI9TOPADA 2008 R.

SPORZADZONE DLA CELOW POLACZENIA

Anica System S.A. z siedzibqw Lublini€ plzy ul. Koirada wall€nroda 4C zar€jestrowanqw SEdzie Rejonowym
N Lublini€ Wydzial Xl Gospodarcry Krajowego Rejestru S4dowego, pod nunerem KRS 0000041492, kapital
zakladowy 902 367 zt (oplacony w €alosci), oswiadcza niniejszym, iz wartosd majatku Sp6lki dla cel6.w
pol4czenia ze sp6lk4 Asseco Business Solutions S.A. z siedzibE w Lublinie, ustalona na dzien 1 listopad 2008
rol]) \\ry osi 29.163.347 zl (slownie: dwadzieicia dziewi<t nilion6w czterysta szeltdziesi.rt trzy tysiqce tzystu
c. kr clzi e i c i s ie den zlottc h).

Ustalenie wanosci naj4tLu Anica System S.A. oparto na metodzie ustalenia aktyw6w neuo. Powyzsze
informacje s4 zawarte w informacji o stanie ksiQgowyn Sp6lki na dzi€n I hstopada 2008 rcku na podstawie
danych ujgtych w jednostkonym sprawozdaniu finansowym Spdlki

Wybrane zasady rachunkowosci Anica System S.A.

Spolka sporzadza sprawozdanie zgo&ie z wymogarni ustawy o rachunkowosci z dnia 29 \rzesnia I 994 roku.

Wartosci ni€materialne i prawn€ stanowi4 nabyte prz€z Sp6lke, zaliczane do aktyw6w trwalych, prawa
majatkowe nadaj4ce siQ do gospodar€zego wykorzystania" o przewid,ryanym okesie ekonoinicznej
uz),tecznoscj dluzszym niz roh przeznaczone do u4'wania na potrzeby Sp6lki. Wartosci niematerialne i
prawne wyc€nia si€ wedtug cer nabycia lub koszt6w wytworzenia dla koszt6w prac rozwojowych,
porndejszonych o odpisy umorzeniolv€ oraz o ewentualne odpisy z tltulu twalej utrary wartoscj.

Za wartoici niematerialne i prawne uznaje si9:
- koszty zakonczonych pozytywnym wynikiern prac rozwojowych,
- wartosa firmy,
- nablte auiorski€ pmwa majatkowe (ob€jmujqce nabyte na wlasnosa progamy kornputerowe),
- licencje (w tym uzytkowane na ich podstawie progamy komputerowe)
- nab),te prawa do \rynalazk6w, patent6w, aak6w towaro\rych, wzor6w u44kowych i wzor6w

zdobniczych.

Wario(ci niematerialne i Fawn€ amortyzowane sA metod4 liniowtu w€dlug nasiQpujecych zasad:
- koszty zako6czonych poz',tywrym $Tnikiem prac rozwojowych - 36 miesiecy,
-  ndbye auronkie pra$a majar lo$e - 24 mie\ i4ce.
- licencje (w rym uzytkowane na ich podstawie progany komputerowe - 24 miesiqce,
- pozostale wartoSci niematerialne i pra*ne - 60 miesiecy.

Warto(ci niematerialne i praw€ o jednostkowej wartosci r6wnej lub ni2rzej niz 3,5 tys. zl podlegaja 100%
umorzeniu w dniu przyjAcia do uzltkowania.

Srodki trwale stanowiA rzeczowe aktl,va trwale i z6wnane z nimi, o przewidlvan)m okesie ekonomicznej
uzltecznoSci dluzszyrn niz rok, kompl€tne, zdatne do u44ku i przeznaczone na porrzeby Sp6lki. Do Srodk6w
trwalych zalicza siQ w szczeg6lnosci: nieruchomodci (grunty, prawo wieczysrego uzytkowania grunru,
budyrt{i i budowle, a takze bAd4c€ odrebne wlasnoSciq lokale i sp6ldzielcze prawa do lokalu mieszkalnego
lub uzytkowego). maszyny i urz4dzenia, Srodki transportu, inne Srodki trwale.
Srodki lrwale sa wyceniani€ w cenie nabycia lub koszcie w)Iworz€nia pomniejszonym o odpisy
umorzenioNe oraz odpisy aktualizujqce ich wartos6. Srodki trwale amortyzowane sE wedlug meiody liniowej
wedlug stawek przewidzianych w pzepisach podatkorTch poczawszy od miesi4ca nastQpnego po miesi4cu
przyjecia do ua,tkowania.
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Spolka stosuje nastepujEce stawki amortyzacyjne:
- budy*i i budowle z wyjEtkiem spoldzielczeeo prawa do lokalu uzrtkowego (inw€srycje w obcych Srodkach

rwatych) - 10 %
- sp6ldzielcze prawo do lokalu uzlakowego - 2,5%
, urzqdzenia techniczne i rnaszyny z wyjqtkiem sprzetu komputerow€go - l0%
- sprzet komputerolvy - 30%
- Srodki transportu - 20%
- inne Srcdki rwale z wr4tkiem wposazenia biurowego - 10%
, wyposa2€nie biurowe - 20%

Naklady na ulepszenie i modemizacje Srodk6w trwalych, w tyn takze wydatki na nabycie czesci skladowych
i peryferyjnych, kt6rych j€dnostkowa cena nabycia przekacza 3,5 tys. zl zwiekszajE wartosa Srodk6w
trwalych. Natomiast uydatki zwiqzane z eksploatacjA maj4tku trwalego (w tym remonty i naprawy) biez4co
obciqzajq koszty dzialalnosci.

Srodki trwale o wartosci r6wnej lub nizszej niz 3,5 tys. zl podlegajA 100% amortyzacji w miesi4cu oddania
ich do uzywania. Wyjqtek slanowia Srodki trwale zaliczane do grupy 491 KST, ld6re na podstawie urn6w
abonamentowych zostaly oddane w najem i imo wartosci ni^zej niz 3,5 tys. zl arnortyzowane s4liniowo
wg stawki 30% skladniki rnajatku trwalego zaliczane do grupy 808 KST tj. ,,narzAdzia,
przyrz4dy ruchomosci i w)posazenie pozostale" w szczeg6lnosci meble, stanowiqce polqczone zestawy,
uznawane sqza pojedyncze Srodki trwal€ i anortyzowane liniolvo przy zastosowaniu stawki 20%.

Skiadniki maj4tkowe o okresie uzltkowania dluzszym niz 1 rok i o wartosci do 1,5 tys. zl sq zaliczane do
koszt6w zuzycia materiai6w. Skladniki maj4tku o prz€widrvanym oloesie uzytkowania nie przekaczaj4cym
jednego roku oraz wartosci poczAtkowej nie prz€kaczajEcej 3,5 tys. 21. sqjednorazowo umarzane !v ciQzar
ko,^o$ $ momencie przekazanid do u2) llo$ania.

Srodki trwale w budowie stanowiq zaliczane do aktyw6w trwalych Srodki trwale w okesie budorry,
montazu lub ulepszeniajuz istniejqcego Srodka trwalego Srodki trwale w budowie wycenia sie w wysokosci
og6lu koszt6w pozostajqcych w bezposretuim zwiEzlu z ich nabyci€rn lub wytworzeniem, pomniejszonych
o odpisy z l4ulu trwalej utraty wartogci.

Naleznosci dlugoterminow€ stanowiq naleznosci z wyj4tkiem zaliczanych do aklyw6w firansowych i
wynikajEcych z tyiulu dostaw i uslug k6rych termin w]'rnagalnoSci przekracza jeden rok od dary

In westycje dlugotenninowe obejmujq nieruchomosci oraz dlugoterminowe aktywa finansowe. lnwestycj e w
nieruchomodci wyceniane sE wedlug cen nabycia. Dtugoterminowe aktywa finansowe - udziafy lub akcje
wycenia siQ wedlug ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z qtulu trwalej utrary wanosci. Inn€
dtugoterminowe aktywa finansowe stanowi4 udzielone pozyczki, kt6rych okes splaty jesr dluzszy niz t2
miesi9cy od dnia bilansow€go; wycen iane s4w kwoci€ wymagajqcej sptal,.

Rzeczowe skladoiki aktyw6w obrotowych obejmujEce towary handlowe, wycenia sig wedlug cen nabycia
nie wyzszychjednak od ich ceny sprzedaz] neno na dzi€n bilansowy.

Towary na dzief bilansowy wycenia si9 stosujqc zasadQ ostroznej \lyc€ny. Odpisy aktualizrjAce wartosa
rzeczorlch skladnik6w aklyw6w obrotowy€h dokonane w zwiqzku z trwalE utrar4 ich wartosci lub
spowodowane wycenA doprowadzajqc4 ich waro$ do cen sprzedazy netto mozliwych do uzyskania
ponniejszaj q wartoSd pozycji w bilansie i zalicza sieje odpowiednio do pozostalych koszr6w operacyjnych.
Rozchody rzeczowych aktyw6w obrotowych wyc€nian€ s4 metodQ FIFO (pierwsze w€szlo - pjerwsze

Nal€znosci kr6tkoterminow€ w ciEgu roku wycenia sie wedlug wartosci nominalnej. Na dzief bilansowy
nal€znosci krdlkoterminowe wycenia sie w kwocie wynagajacej zaplat/. Naleznosci w4&liwe koryguje sie
na koniec roku odpisem aktualizujQcym (w ciQzar koszt6w finansowych lub pozostalych koszt6w
operacyjnych) w oparciu o indywidualnq ocene prawdopodobiefstwa otrzymania zaplary. PrzyjQro ganice
uznania nal€znosci za wAtpliwa po 180 dniach jej przeterminowania. Nal€znosci rTrazone w walutach
obcych wyc€nia sie na dziei bilansowy po kursie Srednim usralonym dla danej waluty przez NBP na ten
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dzien. R6znic€ kursow€ od nalezno(ci wyazonych w walutach obcych powstale z t)tulu wyceny bilansowej
lub zr€alizowane przy zaplacie zalicza sie odpowiednio do koszt6w lub przychod6w finansowych.

Innestycj€ kittkot€rminowe obejmujA kr6tkoteminowe aktywa finansowe oraz jnne inweso'cje
kotkot€mircwe. k'r6tkoteminowe aktywa fi nansowe wycenia siQ:
- udzielone przez Spolke pozyczki w kwotach wymaean€j zaplaty,
- Srodki pieniQzne w wartosci noninalnej; rlrazone w walutach obcych Srodki pienigi-ne wycenia si€ na

dzien bihnso\ry po kursie Srednim ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dziei,
Inne irwestycje k6tkoterminowe wycenia sie na dziefi bilansowT wedlug waftofci rynkowej

Rozliczenia mitdzyokr€sowe koszt6w czynne dokonywan€ sto jezeli koszly zarachowane dotyczA okres6w
nast€pujAcych po okresie, w kt6rym je poni€siono. Na dzief bilansowy wycena rozlicze6 miQdzyokresowych
czynnych dokonywana jest przy zastosowaniu zasady ostroznoSci. Z punktu widzenia okrcsu rozliczenja
miedzyohesowe kwalifikowane sq do aktyw6w k6tko lub dlugoteffinouych.

Kapitaly wlasne ujnuje siQ w ksiQgach mchunkowych w wartosci nominalnej z podzialem na ich rodzaje i
wedlug zasad okeslonych prz€pisami prawa i postanowieniami statutu Sp6lki.
Kapital zaklado\4y Sp6lki wykazuj€ sie w wysokosci okeslonej w statucie Sp6lki i wpisanej w rejestrze

Zadektarowan€, lecz nie wniesione wklady kapitalowe ujmuje si9 jako nalezne wplaty na poczet kapitalu.
Kapital zapasowy tworzony jest z podzialu zysku oraz nadwy2ki wartosci emisyjnej akcji powyzej ich
wartosci nominalnej.

Zysk lub strata z lat ubieglych odzwierciedla efekty koreki zmian zasad rachun-kowosci i bl9d6w
podsiawowych dorycz.qcych lat poprzednich, a ujawnionych w biezqcym roku obrotowym.

Rez€rwf, obejmuj4 pewne lub o duzym stopniu prawdopodobienstwa przyszle zobowiazania, kt&ych kwot€
mozna w spos6b wiarygodny oszacowad. Rezeqy zalicza sie odpowiednio do pozostalych koszt6w
operacyjnych, koszt6w frnansowych lub strat nadzwyczajnych, zaleznie od okoucznosci, z k6rymi przyszle
zobowiqzania sie wi424.

Zoboryiqzania kajowe wyc€nia siQ na dzie6 bilansowy w kwocie wynagaj4cej zaplaty z zachowaniem
zasady ostro2inosci. Zobowi4zania wyrazone w walutach obcych wycenia sie na dzien bilansowy po kursie
Srednim ustalonym dla danej waluty prz€z NBP na ten dzie6. R62nice kuEowe dotycz4c€ zobowiAzad
wyrazonych w walutach obcych powstale z rytulu wyceny bilansowej lub zrealizowane zalicza sie
odpowiednio do koszt6w lub przychod6w finansowych.

Rachunek zJskdv, i strul

Przychody
Przychody ze sprzedazy obejmuj4 niewqtpliwie nalezne lub uzyskan€ kwory neuo ze sprzedazy, tj.
pomniejszone o nalezny podatek od towar6w i uslug, ujmowane w okesach, k6rych doryczq-

Koszty dzialalnosci operrcyjoej obci4zaj4 w pelnej wysokodci koszt wlasny sprz€dazy za wyj4tkiern tych
koszt6w, kt6re dotycza nast9pnych okes6w sprawozclawczych i dla zachowania wsp6tmiemosci
przychod6w i koszt6w odnoszone sa na rozliczenia miedzyokresowe koszt6w.

Pozostale przychody i koszty op€racyjne
Zgodnie z zasad4 memorialu i ostroinosci Spolka ewidencjonuje pozostale przychody i koszty operacyjne,
stanowiEce przychody i koszty posrednio zwiEzane z dzialalnosci4 Sp6lki.

Przychody i koszty finansowe ujmowane sq w ciqgu roku z zachowani€m zasady wsp6lmiemoSci
przychod6w i koszt6w. StanowiE j€ gl6wnie zyski ze zbycia inwestycji, aktualizacje wartoSci inwesl,cji,
odsetki oraz r6znice kursowe od naleznofti i zobowi4zari wyrazonych w walutach obcych powstale z tytulu
wyceny bilansowej lub aealizowane przy zaplacie.

Wynik zdarzef nadzwyczajnych stanowi r6znice miadry zyskami nadzwyczajnymi a stntarni
nadzwyczajn],ni powstalyni na skutek trudnych do prz€widzenia zdarzei nie zwi4zanych z og6lnym
ryzykiem prowadzenia Sp6lki poza jej dzialalnoSciaoperacyjn4

L t.-L' It



Opodatkowanie
Wynik finansowy brutto korygujA:

biez4ce zobowiazania z t)lulu podatlar dochodowego od os6b pm{nych,
- aktyw^0|a2tezetwy z tytulu odroczonego podatku dochodowego.

Podatek dochodowy bieZecy
Bierace zobowiqzania z Btutu poda&u docbodowego od os6b prawnych sE naliczone zgodnie z przepisami
podatkowlmi.

Podatek dochodolvy odroczony
W zwiEzku z prz€jsciowyni r6znicami miQdzy wykazywanE w ksi€gach rachunko*ych wartosciA aktywdw i
pas],w6w a ich wartosci4 podaikowA oraz stratq podatkowq mozliw4 do odlicz€nia w przyszlosci, jednostka
tworzy rezerwe i ustala akrywa z tytulu odroczonego poda*u dochodowego, Id6rego jest podatnikiem.

Aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego ustala siQ w *rysokos€i kwoty przewidzian€j w
przyszlo(ci do odliczenia od podatku dochodowego, w zwiazku z ujenDymi r6rricami pzejsciow],rni, kt&e
spowoduja w przyszlodci zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz stmty podatkowej
mozliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzgl€dnieniu zasady ostroznosci.

R€zerw? z tytulu odroczonego podalku dochodowego tworzy sie w \rysokosci kwoty podatku
dochodowego, wynagajEcej w przyszlosci zaplaty, w zwiazku z wyst€powaniem dodatnich r6znic
pzejlciowych, to jest r6znic, l16re spowoduj4 zwiQkszenie podstaw] obliczenia podatku dochodowego w
przyszlosci.

Wycena pozycji bilaNowych nie opisanych powyzej odb],wa sie w Sp6lce zeodnie z zasadamj okeslonymi
w ustawie o rachuntowoSci-

Bilans Anica Svstem S.A. na dzien 01,11.08. (PLN)

AKTYWA 01.11.2008r
A. Maiatek trwalv 1 513191
I. Wartosci niematerialne i orawn€ 339 623
1. Koszry zako,lczonlch orac rozwoiowvch
2. Wartosa firmy
3. Inne wartosci niematerialne i prawne 339 623
4. Zaliczki na llano(ci niematerialne i Drawne
ll, Rzeczowe akt\.rva trwale 6 591 039
L Srodki trwale 6 587 579
a) grunly (w i{n prawo wieczysteso uirr'rkowania)
b) bud\ nl i  lokale i  ob'elrv inzwier i i  ladoser I  wodnel 937 ZO9
c) uzadzenia technicme i naszvnv 3 736 684
d) *odki transDortu 1 404 254
e) ilnle srodki trwale 509 432
2. Srodki trwale w budowie 3 460
L Zaliczki na Srodki trwale \ budo\aie
lII. Naleinosci dlusoterminowe 49 099
L od iednostek powiazanych

2. Od Dozostalvch iednostek 49 099
IV. Inwestvcie dlusoterminowe
L Nieruchomodci
2. WartoSci niematerialne i Drawne
3. Dlusoterminow€ aktywa finansowe
a) w iednostkach Dowiazanvch

udzialy lub akcie
inne DaDiery warto6ciowe

lti t  1 ./



inne dlxgotermioowe akrwva finaGowe
b) w pozostalych iednostkach

udzialy lub akci€
mne paprery wartosciowe
udzielon€ pozyczki
inne dluAore'runoqe ak$Na nnansowe

4. Inne inwestycie dlusorerminowe
V. Dlugot€rminowe rozticzenia miedzyokresow€ 534 033
L Aktywa z tytulu odroczonego podaiku dochodow€go 534 033
2. |lxle rozliczenia miedzvokresow€
B. Aktlrd! obrolo*e
I. ZaDasv
L Materialv
2. Pobrodutty I produkt! $ toku
3. Pmduktv sotowe

t Zaliczki na poczet dostaw

28 r89122
1 751 415

1751415

l | .  Nare2noact kr0tko(erminowe 8 60s 206
r. \ajeznosctod tednoltek Dolr iazanvch
ai, /  r t  rulu dosr,rw i  usfue o otresre snlaF:

do l2 miesiec\,
pow,yzei l2 miesiec\

b) iDne
r. \areznosct od pozostatych rednostek 8 605 206
a) z tltutu dostaw i usfug o okresie splaty:

do l2 miesiec\

Dotwzei l2 miesiec!
br z r)1ulu poddtk6q. doraci i . .e l .  ub" 'n i" . , . i . " " i  

-a.

8 239 964
I 239 964

d) dochodzone na drodze sadowei
IU. Inwest-vcie kr6tkoterminow€

365 243

t7 619 376
r. MorKorermnose jktvwa trnanroqe
a) u iedno,rkach po$iqTdnych

- udziatv lub akcie
Inne paDter\ wartosclowe
udzielone pozyczki

l1 619 376

uurc rorKorernnnowe akr'$ a nnansowe
u, w puzusrary,jnJeono$(acn

(cte

wanosclowe

ryczkl

u(zury lub a
- lnne papiery

udzielone poi
ipn€ k6tkotemirorye akt)wa fimnsowe

c, sroox'  prenrEzne r rnne akrywa pieniezne 11 6t9 376
srooKr prcnrezne w kasre I na rachuntach t7 ) t9 316
inne (rodki Dieniezne
inne aklytra pieniezne

300 000

r. lnne rn$estycre kotkotermino$e
rv. Krokot€rr
Aktl.w4 razem

ow€ rozliczenia mi€dzyokresowe 213124
102 915

Ir



Bilans Anica Svsten S.A. na dziei 0l.ll.0S.iPLN)
PASI'WA 01.11.2008r

A. Krpi lal  (  fundusz ) wlssny 29 463 341
I. KaDital f fundusz ) oodstawowv 902 36',7
l l .  Nalerne qDla$ na kaDrlal  Dodsrawow\ { \^ ielkoi{  uiemnar
IIL Udziah (akcie) wlasne (\.rielkosi uiemna)
IV. KaDital ( limdusz ) zaDasorw 20 314
V. KaDiral t fundusz )z aktualizacii s"ycenv
VI. Pozoslale lapitalv (fudusze ) rezerwo$e

Vll. Zvsk (srratal z lar ubieelvch 58 309
vlll Zvsk (strata) nefto 8105165
IX. Odpisy z zysku netto w ciaeu roku obrotoweso (wielkosd uiemna)
B. Zobowiazania i rezenyv na zobowiazania 6 239 s68
L Rezerwv na zobowiazania I 50? 238
L Rerer$'v na Doddrek docbodouv od osob Dratrn\ch L ttlvclnrch
2. R€zerwa na Swiadczenia erneMalne i Dodobne 383 238

25 000
158 238

.1. Pozo5tale rezerwv I 124 000

I 124 000
II. Zobowiaz8nia dlusoterminowe
L Wobec iednostek Dowiazanvch
2. Wobec Dozostah,ch iednostek
a) kedyty i pozyczki

b) r  t \ , tulu emisir  dluzn\ch DdDrerdl^ $anosciow\ch
c) inne zobowiqzania finansowe

III. Zobowiazsni6 kr6tkot€rminowe 4132 330
l. Wobec iednortek Dowiazanlch
a) z tvtuh dostaw rob6t i uslus o okresie wvmasalnoici:

do l2 miesiec\
powlzei L2 niesiqc]

b) inne

2. Wobec pozostalvch iednostek 4 599 014
a) ked]ty i pozyczki

b) r tlautu emrsi' dtuzn!ch DaDier6w wanosciow\ch
c) inne zobowiazania finansowe
d) z t!,tulu dostaw rob6t i uslua o okresie wvmasalnosci: 2 078 554

do 12 ni€sigcy 2 078 554
po\]zei  t2 miesiqcy

e) zaliczkiotrzyrune na Doczet dostaw.t,
f) zobowiqzania wekslowe
s) z iyiulu podatk6w, cel, ubezDieczei innvch Swiadczen | 7E4',729
h) z t}1 utu wlnasrodzen '72t 752

t3 979
3. Fundusze sDecialne 1.t3 316
IV. Rozliczenia lniedzvokesow€
L Ui€rnna wanos6 firmy
2. Inne rczliczenia migdzvokesowe

Itl ' ' -



I p."v.r.r,"- | gslwgts

U .lcric rffto&i .|.tys6x tr€no Ari.r Svttcn S-A, n ilziai ol.llJloEr
35 702 915

Zobowiszrtrir i razer*v nr zoboviazrrir 6 239 56t
ALt'T. netto 2915t 347

Zarzqd Anica System S.A.



zalqcznik nr 5
oSWIADczENIE zAWIERAJACE INFORMAOE

o STANtE KSTEGOWYM ASSECO BUSTNESS SOLUTTONS S.A.
NA DZIEN l LISTOPADA 2OO8 R.

Zgodnie z art.499 I2 pkt.4 Kodeksu Sp6lek Handlowych Zarzqd Asseco Business Solutions Sp6lka
Akcyjna (,,Asseco Bs",,,spdka") z siedzibq w Lublinie oiwiadcza, ie niniejsza informacja o stanie
ksiqgowym Asseco BS zostala sporzqdzona dla cel6w polqczenia na dziei l listopada 2008 r., w
oparciu o sprawozdanie jednostkowe Asseco Business Solutions S.A., przy wykorzystaniu tych samych
metod iw takim samym ukladzie jak ostatnie roczne sprawozdanie f inansowe Asseco BS.
stosowane przez sp6lkq zasady rachunkowoici sq zgodne z Miqdzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczofti Finansowej (,,MSSF"). MSSF obejmujE standardy i interpretacje zaakceptowane
przez RadQ Miedzynarodowych Standard6w Rachunkowoici (, ,RMSR") oraz Komisjq ds. Interpretacj i
Miedzynarodowej Sprawozdawczo<ci Finansowej (,,KIMSF"). Spdlka zastosowala MSSF wedlug stanu
obowiqzujQcego na dzied 1 l istopada 2008 roku.
sp6lka stosuje, od 2005 roku w spos6b ciEgly zawarte w MssF zasady zapewniajqce rzetelne ijasne
przedstawienie sytuacji majqtkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki:
. sprawozdanie finansowe Sp6tkijest sporzEdzane zgodnie z zasadE kosztu historycznego,
. sprawozdanie finansowe wedlug stanu na 1 listopada 2008 roku zostalo sporzqdzone przy

zalo2eniu kontynuowania dzialalnoici przez Sp6lkQ w dajEcej siq przewidziea przyszlolci, na
dziei zatwierdzenia niniejszego sprawozdania f inansowego nie stwierdza siq zaistnienia
okoliczno<ci wskazujEcych na zagroienie kontynuowania dzialalnoSci przez 5p6tkQ,

. walutE sprawozdania finansowego jest polski ztoty (,,PLN"), a wszystkie wartoici, o ile nie to
wskazano inaczej, podane sa w tysiacach PLN.

Wybmne zasadyrachunkowoSai asseco Buriness Solutions S.A.

1.1. Rzeazowe aktywa trwale
Rzeczowe aktywa trwale wykazywane sq wedlug ceny nabycia/kosztu wytworzenia pomniejszonych
o umorzenie oraz odpisy aktualizujqce z tytulu utraty wartoSci. warto(d poczqtkowa <rodk6w
trwalych obejmuje ich cene nabycia powiQkszonE o wszystkie koszty bezpoirednio zwiqzane z
zakupem iprzystosowaniem skladnika majqtku do stanu zdatnego do uiywania. W sklad kosztu
wchodzi r6wnie: koszt wymiany czqSci skladowych maszyn i urzEdze6 w momencie poniesienia, je6l i
spelnione sq kryteria rozpoznania. Koszty poniesione po dacie oddania <rodka trwale8o do uzywania,
takie jak kos2ty konserwacji  i  napraw, obciqiajA rachunek zysk6w i strat w momencie ich poniesienia.

Srodki trwale w momencie ich nabycia zostajE podzielone na czqSci skladowe bQdEce pozycjami o
istotnej warto<ci, do kt6rych moina przyporzEdkowai odrqbny okres ekonomicznej uiytecznoSci.
Czeiciq skladowq sE r6wniei koszty generalnych remont6w.

Amortyzacja jest naliczana metodq liniowE przez szacowany okres u2ytkowania danego skladnika
aKrywou wynoszilcy:

Budynki ibudowle
Maszyny i urzqdzenia techniczne
lJrzqdzenia biurowe
Srodki transportu
Komputery

10lat
2-5lat
2-7lat

5lat

'2-5lat

w



Wartoaa koicowq, okres u2ytkowania oraz metodQ amortyzacji sktadnikdw aktyw6w weryfikule siQ
corocznie, i  w razie konieczno3ci- koryguje siq prospektywnie, t j .  od momentu, w kt6rym nastEpila
zmiana,

Dana pozycja rzeczowych aktyw6w trwalych moie zostaa usunieta z bi lansu po dokonaniu jej zbycia
lub w przypadku, gdy nie sq spodziewane iadne ekonomiczne korzyici wynikajqce z dalszego
uiytkowania takiego skladnika aktyw6w. Wszelkie zyski lub straty wynikajqce z usuniqcia danego
sktadnika aktyw6w z bi lansu (obliczone jako rdinica pomiQdzy ewentualnymi wpiywami ze sprzedaiy
netto a wartoiciq bi lansowq danej pozycji) sE ujmowane w rachunku zysk6w istrat w okresie, w
kt6rym dokonano takiego usuniQcia.

Inwestycje rozpoczqte dotyczq irodkdw trwalych bedEcych w toku budowy lub montaiu isq
wvkazywane wedlu8 cen nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o ewentualne odpisy z
tytulu utraty wartoSci. Srodki trwale w budowie nie podlegajE amortyzacji do czasu zakodczenia
budowy iprzekazania 610dka trwalego do uiywania.

1.2. Wartoici niematerialne
Wartolci niematerialne nabyte w oddzielnej transakcji lub wytworzone (jeteli spetniajq kryteria
rozpoznania dla koszt6w prac badawczych irozwojowych) wycenia siq przy poczqtkowym ujqciu
odpowiednio w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Cena nabycia wartoici niematerialnych
nabytvch w transakcji polqczenia jednostek gospodarczych jest r6wna ich wartoici godziwej na dziei
polaczenia. Po ujqciu poczEtkowym, warto6ci niematerialne sa wykazywane w cenie nabycia lub
koszcie wytworzenia pomniejszonym o umorzenie iodpisy aktualizujEce z tytulu utraty warto6ci.
Naklady poniesione na wartogci niematerialne wytworzone we wlasnym zakresie, z wyjEtkiem
aktywowanych naklad6w poniesionych na prace rozwojowe, nie sE aktywowane isq ujmowane w
kosztach okresu, w ktdrym zostaly poniesione.

Sp6lka ustala, czy okres uiytkowania warto6ci niematerialnych jest oSraniczony czy nieokreSlony.
Wartosci niematerialne o ograniczonym okresie uiytkowania sE amortyzowane przez okres
u2ytkowania oraz poddawane testom na utratQ wartoici kaidorazowo, gdy istniejq przeslanki
wskazujEce na utratQ ich warto6ci. Okres imetoda amortyzacji  wartosci niematerialnych o
ograniczonym okresie uiytkowania sE weryfikowane przynajmniej na koniec kaZdego roku
obrotowego. Zmiany w oczekiwanym okresie uiytkowania lub oczekiwanym sposobie konsumowania
korzyici ekonomicznych pochodzEcych z danego skladnika aktyw6w sq ujmowane poprzez zmiane
odpowiednio okresu lub metody amortyzacji ,  i  traktowane jak zmiany wartosci szacunkowych. odpis
amortyzacyjny skladnik6w wartojci niematerialnych o ograniczonym okresie uiytkowania ujmuje siq
w rachunku zysk6w i strat w cie2ar tej kategorii, kt6ra odpowiada funkcji danego skladnika wartofti
niematerialnych.

warto6ci niematerialne o nieokreSlonym okresie u2ytkowania oraz te, kt6re nie sa uiytkowane, sq
corocznie poddawane weryfikacji pod kEtem ewentualnej utraty wartosci, w odniesieniu do
poszczeg6lnych aktyw6w lub na poziomie o6rodka wypracowr.-rjqcego Srodki pieniQine.
okresy urytkowania sq poddawane corocznej weryfikacji, a w razie potrzeby, korygowane
prospektywnie, tj. od momentu, w kt6rym nastqpila zmiana.

Koszty proc bodowczych i tozwojowych
Koszty prac badawc2ych sE odpisywane do rachunku zysk6w i strat w momencie poniesienia. Naklady
poniesione na prace rozwojowe wykonane w ramach danego przedsiQwziqcia sq przenoszone na
kolejny okres, je2eli moina uznaa, ie zostana one w przyszloSci odzyskane. Po poczEtkowym ujqciu
naklad6w na prace rozwojowe, stosuje siQ model kosztu historycznego wymagajqcy, aby sktadniki
aktyw6w byty ulmowane wedlug cen nabycia/koszt6w wytworzenia pomniejszonych o skurq.rl
amortyzacjQ iskumulowane odpisy aktualizujEce z tytulu utraty warto3ci. Wszelk# n



przeniesione na kolejny okres sq amortyzowane przez przewidywany okres uzyskiwania przychoddw
ze spr?edaiy z danego przedsiqwziecia.

Koszty prac rozwojowych sq poddawane ocenie pod kqtem ewentualnej utraty wartoici corocznie -
jesl i  sktadnik aktyw6w nie zostat jeszcze oddany do uiytkowania, lub czeSciej - gdy w ciqgu okresu
sprawozdawczego pojawi sie przeslanka utraty wartosci wskazujqca na to, 2e ich wartosa bilansowa
mo2e nie bva moil iwa do odzvskania.

Podsumowanie zasad stosowanych w odniesieniu do wartoSci niematerialnych Spdlki przedstawia siQ
nastepujqco:

Okresy uiytkowania
Wykorzystana metoda
amortyzacji
WewnQtrznie wytworzone lub
naDyre
Weryfikacja pod kqtem utraty
wartoici

Amortyzowane metodq Iiniowq
przezokres2-5lat

Nabyte

Coroczna ocena czy wystqpily
przeslanki Jwiadczqce o

wystEpieniu utraty warto<ci.

2-5lat
Amortyzowane metodE

liniowq przezokres 2 - 5 lat
Na byte

Coroczna ocena czy
wystqpity przestanki

6wiadczEce o wystEpieniu
utraty wartoici.

zyski lub straty wynikajEce z usuniqcia wartolci niematerialnych z bi lansu sq wyceniane wedlug
r6inicy pomiQdzy wplywami ze sprzedaiy netto a warto<ciE bilansowq danego skladnika aktyw6w i sE
ujmowane w rachunku zysk6w i strat w momencie ich usuniecia z bi lansu.

1.2.1. wartoai firmv
Wartosa firmy z tytulu przejecia jednostki gospodarczej jest poczqtkowo ujmowana wedlug ceny
nabycia stanowiqcej nadwy:ke koszt6w polEczenia jednostek gospodarczych nad udzialem lednostki
przejmujqcej w wartosci godziwej netto moiliwych do zidentyfikowania aktyw6w, zobowiqzah i
zobowiEzai warunkowych. Po poczqtkowym ujQciu, warto6a firmy jest wykazywana wedlug ceny
nabycia pomniejszonej o wszelkie skumulowane odpisy aktualizujqce z tytulu utraty wartoSci. Test na
utratQ wartogci przeprowadza siQ raz na rok lub czQkiej, jeili wystqpiq ku temu przeslanki. WartoSa
firmy nie podlega amortyzacji.

Na dziei przejecia nabyta warto3t firmy jest alokowana do ka2dego z oSrodk6w wypracowujacych
irodki pieniq2ne, kt6re mogq skorzystaa z synergii polaczenia. Kaidy o(rodek, lub zesp6l o6rodk6w,
do kt6rego zostala przypisana wartosa firmy:
.odpowiada najni iszemu poziomowi w Sp6tce, na kt6rym warto<6 f irmy jest monitorowana na

wewnetrzne potrzeby zanqdcze oraz
.jest nie wi€kszy ni2 jeden segment dzialalnoici zgodnie z definicjE podstawowego lub

uzupetniajqcego wzoru sprawo?dawczoSci finansowel Sp6lki okreilonego na podstawie MSR 14
sp ravl oz d aw c z oli d otyczqco se g m e nt6w dziolo I n oaci.

Odpis z tytulu utraty warto(ci ustalany jest poprzez oszacowanie odzyskiwalnej wartoici oirodka
wypracowujEcego <rodki pieniQine, do kt6rego zostala alokowana dana wartosa firmy. W pr2ypadku,
gdy odzyskiwalna wartoia oirodka wypracowujEcego irodki pieniQine jest niisza nii warto56
bilansowa, ujQty zostaje odpis z tytulu utraty warto6ci. W przypadku, gdy wartosa firmy stanowi czQ36
o(rodka wypracowujEcego <rodki pienieine idokonana zostanie sprzeda2 czQ6ci dzialalnoici w
ramach tego 06rodka, przy ustalaniu zysk6w lub strat ze sprzedazy takiej dziatalnoigi wartoia firmyramach tego osroclka, przy ustalanru zyskow lub strat ze sprzeoazy taKtel 0ztalalnosgr wanosc lrrmy
zwiqzana ze sprzedanE dzialalno<ciq zostaje wieczona do jej wartoaci bllanfw+ w takich

[ / f :
// 14/ /  I '



okolicznoiciach sprzedana warto3a fiamy jest ustalana na podstawie wzglQdnej wartojci sprzedanel'
dzialalnoici iwartoicizachowanej c2Q3ci oSrodka wypracowujqcego arodki pieniQine.

1,3. Leasing
Umowy leasingu finansowego, kt6re przenoszq na sp6lkq zasadniczo cale ryzyko ikorzylciwynikajqce
z posiadania przedmiotu leasingu, sE ujmowane w bi lansie na dzied rozpoczecia leasingu wedlug
niiszej z nastepujqcych dw6ch wartolci: wartoici godziwej Srodka trwalego stanowiqcego przedmiot
leasingu lub wartoici bieiEcej minimalnych oplat leasingowych. oplaty leasingowe sE rozdzielane
pomiedzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiEzania z tytulu leasingu, w sposdb
umoiliwiajEcy uzyskanie stalej stopy odsetek od pozostalego do splaty zobowiqzania. Koszty
finansowe sE ujmowane bezpoirednio w cieiar rachunku zysk6w istrat.

Srodki trwale uiytkowane na mocy um6w leasingu finansowego sq amortyzowane ptzez kt6tszy l
dw6ch okresdw: szacowany okres uiytkowania Srodka trwalego lub okres leasingu.

lJmowy leasingowe, zgodnie, z kt6rymi leasingodawca zachowuje zasadniczo cale ryzyko iwszystkie
poiytki wynikajqce z posiadania przedmiotu leasingu, zal iczane sE do umdw leasingu operacyjnego.
oplaty leasingowe z tytulu leasingu operacyjnego oraz p6rniejsze raty leasingowe ulmowane sE jako
koszty w rachunku zysk6w i strat metoda l iniowE przez okres trwania leasingu.

1.4. Utrata wartoici niefinansowvah aktyw6w irwalych
Na ka2dy dzied bi lansowy Sp6lka ocenia, czy istniejq jakiekolwiek przeslanki wskazujqce na to, 2e
mogla nastEpia utrata wartoici kt6regoj ze sktadnik6w niefinansowych aktyw6w trwalych. W razie
stwierdzenia, ie przeslanki takie zachodzE, lub w razie koniecznoici przeprowadzenia corocznego
testu sprawdzajqcego, czy nastEpila utrata wartoSci, sp6lka dokonlje oszacowania warto(ci
odzyskiwalnej danego skladnika aktyw6w lub o6rodka wypracowujqcego Srodki pieniq2ne, do kt6rego
dany skladnik aktyw6w nalery.
Warto66 odzyskiwalna skladnika aktyw6w lub o(rodka wypracowujqcego Srodki pienie2ne odpowiada
wartoSci godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaiy tego skladnika aktyw6w lub odpowiednio
oirodka wypracowujqcego 6rodki pieniQine, lub jego wartosci u2ytkowej, zale2nie od te8o, kt6ra z
nich jest wyisza. WartoSf odzyskiwalne ustala siq dla poszczegdlnych aktyw6w, chyba ie dany
sktadnik aktyw6w nie Beneruje samodzielnie wplw6w pieniq2nych, kt6re w wiQkszoSci sE niezaleine
od tych, ktdre sE generowane przez inne aktywa lub grupy aktyw6w. leSli  warto(6 bi lansowa
skladnika aktyw6w jest wyisza nii jego wartosa odzyskiwalna, ma miejsce utrata wartoici i dokonuje
siQ w6wczas odpisu do ustalonej wartoaci odzyskiwalnej. Przy szacowaniu wartoici uiytkowej
prognozowane przeplywy pieniq2ne sE dyskontowane do ich wartosci bieiqcej przy zastosowaniu
stopy dyskontowej przed uwzglqdnieniem skutk6w opodatkowania, kt6ra odzwierciedla bie2qce
rynkowe oszacowanie wartoaci pieniEdza w czasie oraz ryzyko typowe dla danego skladnika
aktyw6w. odpisy aktualizujqce z tytulu utraty wartoici skladnik6w majEtkowych uiywanych w
dzialalnoaci kontynuowanej ujmuje siQ w tych kategoriach koszt6w, kt6re odpowiadajq funkcji
skladnika aktyw6w, w przypadku ktdrego stwierdzono utratQ wartojci.

Na ka2dy dziei bilansowy Sp6tka ocenia, czy wystQpujE przeslanki wskazujEce na to, ie odpis
aktualizujqcy z tytulu utraty warto(ci, kt6ry byl ujAty w okresach poprzednich w odniesieniu do
danego skladnika aktyw6w jest zbQdny, lub czy powinien zostac zmniejszony. JeZeli takie przeslanki
wystepujq, Sp6lka szacuje wartoli odzyskiwalnE tego skladnika aktyw6w. Poprzednio ujqty odpis
aktualizujqcy z tytulu utraty wartogci ulega odwr6ceniu wtedy itylko wtedy, gdy od czasu ujecia
ostatniego odpisu aktualizujqcego nastapila zmiana warto6ci szacunkowych stosowanych do
ustalenia wartoici odzyskiwalnej danego skladnika aktyw6w. w takim przypadku, podwyisza siQ
wartoSa bilansowq skladnika aktyw6w do wysokoici jego wartoici odzyskiwalnej. Podwyiszona
kwota nie moie przekroczya warto<ci bilansowej skladnika aktyw6w, jaka zostalaby y'stalona (po

urrary
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wartoici w odniesieniu do tego skladnika aktyw6w. Odwr6cenie odpisu aktualizujQcego z tytulu
utraty warto3ci skladnika aktyw6w ujmuje siQ niezwlocznie jako przych6d w rachunku zysk6w i strat.
Po odwr6ceniu odpisu aktualizujqcego, w kolejnych okresach odpis amortyzacyjny dotyczqcy danego
skladnika jest korygowany w spos6b, kt6ry pozwala w ciqgu pozostalego okresu uiytkowania tego
sktadnika aktywdw dokonylvaa systematycznego odpisania jego zweryfikowanej warto<ci bilansowej
pomniejszonej o wartosa koicowq.

1.5. Koszty finansowania zewnetrnego
Koszty f inansowania zewnqtrznego ujmowane sa jako koszty w momencie ich poniesienia. Na koszty
finansowania zewnQtrznego skladajq siQ odsetki oraz zyski lub straty z tytulu r62nic kursowych do
wysoko3ci odpowiadajEcej korekcie kosztu odsetek.

1.6. Aktywa finansowe
Aktywa finansowe dzielone sq na nastepujqce kategorie:

. aktywa finansowe utrzymywane do termin! wymagalnolci,

. aktywa finansowe wyceniane w warto6ci godziwej przez wynik finansowy,

. poivczki udzielone i naleinojci,

.  aktywa f lnansowe dostQpne do sprzedaiy.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalnoSci sQ to inwestycje o okre3lonych lub
moil iwych do okre6lenia platnolciach oraz ustalonym terminie wymagalnosci, kt6re Sp6tka zamierza
i ma moil iwo6a utrzymaa w posiadaniu do tego czasu. Aktywa f inansowe utrzymywane do terminu
wymagalnoici wyceniane sE wedlug zamortyzowanego kosztu przy u2yciu metody efektywnej stopy
procentowej. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalno{ci kwalifikowane sq jako
aktywa dlugoterminowe, jeiel i  ich zapadalnoSa przekracza 12 miesiQcy od dnia bi lansowego.

Aktywa f inansowe nabyte w celu generowania zysku dziQki kr6tkoterminowym wahaniom (eny sA
klasyfikowane jako aktywa flnansowe wyceniane w warto(ci godziwej przez wynik finansowy.
Instrumenty pochodne sE r6wniei klasyfikowane jako przeznaczone do obrotu, chyba ie sq to
instrumenty uznane za efektywne instrumenty zabezpieczajqce lub umowy gwarancji  f inansowych,
Aktywa finansowe wyceniane w warto<ci godziwej przez wynik finansowy sq wyceniane w warto(ci
godziwej uwzglqdniajqc ich warto(6 rynkowq na dziei bilansowy bez uwzglQdnienia koszt6w
transakcji  sprzedaiy. Zmiany warto(ci tvch instrument6w flnansowych ujmowane sq w rachunku
zysk6w istrat jako przychody lub koszty f inansowe. Jeiel i  kontrakt zawiera jeden lub wiQcej
wbudowanych instrument6w pochodnych, caly kontrakt moie zostai zakwalif ikowany do kategori i
aktyw6w finansowych wycenianych w wartosci godziwej przez wynik finansowy. Nie dotyczy to
przypadk6w, gdy wbudowany instrument pochodny nie wptywa istotnie na przeptywy pieniqine z
kontraktu lub wydzielenie wbudowanych instrument6w pochodnych jest wyrainie zakazane. Aktywa
finansowe moga bya przy pierwotnym ujQciu zakwalifikowane do kategorii wycenianych w wartosci
godziwej przez wynik finansowy, je2eli poniisze kryteria sq spelnione: (i) taka kwalifikacja eliminuje
lub znaczqco obni2a niesp6jnoSa traktowania, gdy zar6wno wycena jak i  zasady rozpoznawania strat
lub zysk6w podlegajE innym regulacjomj lub {ii) aktywa sq czqiciA grupy aktyw6w finansowych, kt6re
sq zarzqdzane i oceniane w oparciu o warto<i BodziwE, z8odnie z udokumentowanE strategiE
zarzqdzania ryzykiem; lub ( i i i )  aktywa f inansowe zawierajq wbudowane instrumenty pochodne, kt6re
powinny by6 oddzielnie ujmowane.

Poivczki udzielone inaleino(ci to niezaliczane do instrument6w pochodnych aktywa f inansowe
o ustalonych lub moil iwych do ustalenia platno<ciach, nienotowane na aktywnym rynku. Zalicza sie
je do aktyw6w obrotowych, o i le termin ich wymagalnoici nie przekracza 12 miesiecy od dnia
bilansowego. Poiyczki udzielone i naleino6ci o terminie wymagalnofti przekraczajqcym ,L2 mjgsi
od dnia bilansowego zalicza siQ do aktyw6w trwalych.



Aktywa finansowe dostQpne do sprzedaiy sa to aktywa finansowe niebQdAce instrumentami
pochodnymi, kt6re zostaly zaklasyfikowane jako dostQpne do sprzedaiy lub nienale2qce do iadnej z
wczeSniej wymienionych trzech kategorii aktyw6w. Aktywa finansowe dostQpne do sprzedaiy sE
ujmowane wedlug wartosci godziwej, bez potrqcania koszt6w transakcji sprzedaiy, z uwzglqdnieniem
warto(ci rynkowej na dziei bilansowy. W przypadku braku notowafi gieldowych na aktywnym rynku i
braku moil iwo6ci wiarygodnego okre(lenia ich warto6cigodziwej metodami alternatywnymi, aktywa
finansowe dostepne do sprzedary wyceniane sq w cenie nabycia skorygowanej o odpis z tytulu utraty
wartoSci. Dodatniq i ujemnE r6inicq pomiQdzy warto6ciE godziwq aktywdw dostQpnych do sprzeda2y
Ueili istnieje cena rynkowa ustalona na aktywnym rynku albo ktdrych wartosa godziwa mo2e bya
ustalona w inny wiarygodny spos6b), a ich cenq nabycia, po pomniejszeniu o podatek odroczony,
odnosi siq na kapital rezerwowy z aktualizacji wyceny. Spadek wartoSci aktyw6w dostqpnych do
sprzedaiy spowodowany utratE wartoici odnosi siQ do rachunku zysk6w i strat jako koszt f inansowy.

Nabycie i  sprzedai aktyw6w finansowych rozpoznawane sE na dzief dokonania transakcji .  W
momencie poczQtkowego irjecia skladnik aktyw6w finansowych wycenia siQ w wartoici godziwej,
powiqkszonej, w przypadku skladnika aktyw6w niekwalifikowanego jako wyceniony w warto6ci
godziwej przez wynik finansowy, o koszty transakcji, kt6re mogE bya bezpoSrednio przypisane do
nabycra.

skladnik aktyw6w finansowych zostaje usuniety z bi lansu, gdy Sp6tka traci kontrolQ nad prawami
umownymi skladajqcymi siQ na dany instrument f inansowy; zazwyczaj ma to miejsce w przypadku
sprzeda2y instrumentu lub gdy wszystkie przeplywy irodk6w pieniQinych przypisane danemu
instrumentowi przechodzq na niezale2na strone trzeciq.

1.7. Utrata wartoSai aktyw6w finansowyah
Na ka2dy dzieh bi lansowy Sp6tka ocenia, czy istniejE obiektywne przeslanki utraty warto{ci skladnika
aktywdw finansowych lub grupy aktyw6w finansowych.

1.7.1. Aktywa ujmowane wedlug zamortvzowanego kosztu
le2eli istniejE obiektywne przeslanki na to, 2e zostala poniesiona strata z tytulu utraty warto{ci
potyczek udzielonych inale2nosci wycenianych wedlug zamortyzowanego kosztu, to kwota odpisu
aktualizujEcego z tytulu utraty wartosci r6wna siq r6:nicy pomiqdzy wartogciq bilansowE skladnika
aktyw6w finansowych a wartoiciE bieiEcq oszacowanych przyszlych przeplyw6w pieniQinych (z
wylEczeniem przyszlych strat z tytulu nie{ciEgniecia naleinoSci, kt6re nie zostaty jeszcze poniesione),
zdyskontowanych z zastosowaniem pierwotnej (tj. ustalonej przy poczqtkowym ujQciu) efektywnej
stopy procentowej. Warto(i bi lansowE skladnika aktywdw obniia sie bezpoSrednio lub poprzez odpis
aktualizujqcy. Kwotq straty ujmuje siQ w rachunku zysk6w istrat.

spdlka ocenia najpierw, czy istniejA obiektywne przeslanki utraty wartofti poszczeg6lnych
skladnik6w aktywdw finansowych, kt6re indywidualnie sq znaczqce, a takie przeslanki utraty
wartosci aktywdw finansowych, ktdre indywidualnie nie sq znaczqce. Jeieli z przeprowadzonej analizy
wynika, 2e nie jstniejq obiektywne przeslanki l traty warto(ci indywidualnie ocenianego skladnika
aktyw6w finansowych, niezaleinie od tego, czy jest on znac?acy, czy tei nie, to sp6lka wlqcza ten
skladnik do grupy aktyw6w finansowych o podobnej charakterystyce ryzyka kredytowego ilqcznie
ocenia pod kqtem utraty wartoSci. Aktywa, ktdre indywidualnie sq oceniane pod kEtem utraty
warto3ci i dla ktdrych ujQto odpis aktualizujqcy z tytulu utraty wartoici lub uznano, ie dotychczasowy
odpis nie ulegnie zmianie, nie sq brane pod uwagQ przy lqcznej ocenie grupy aktyw6w pod kEtem
utraty wartoSci.

naJeieli w nastepnym okresie odpis z tytulu utraty warto6ci zmniejszyl siQ , a zmniejszenle /
w obiektywny spos6b powiqzaa ze zdarzeniem nastepuiEcym po ujeciu odpisu, to lprfnl
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odpis odwraca siQ. P6iniejsze odwr6cenie odpisu aktualizujqcego z tytulu utraty wartoici ujmuje siq
w rachunku zysk6w i strat w zakresie, w jakim na dziei odwr6cenia warto<t bilansowa skladnika
aktyw6w nie przewyisza jego zamortyzowanego kosztu,

1.7.2. Aktywa finansowe wykazywane wedlug kosztu
Jeieli wystqpujq obiektywne przeslanki, ie nastEpila utrata wartoici nienotowanego instrumentu
kapitalowego, kt6ry nie jest wykazywany wedlug warto<ci godziwej, gdyi jego wartoSci godziwej nie
moina wiarygodnie ustal i f ,  albo instrumentu pochodnego, kt6ry jest powiEzany i musi zostaa
rozliczony poprzez dostawQ takiego nienotowanego instrumentu kapitalowego, to kwotq odpisu z
tytulu utraty wartoici ustala sie jako r6inice pomiqdzy wartoiciq bilansowa skladnika aktyw6w
finansowych oraz wartoiciE bieiqcq oszacowanych przyszlych przeplyw6w pieniQinych
zdyslontowanych przy zastosowaniu bie2qcej rynkowej stopy zwrotu dla podobnych aktyw6w
finansowych.

1.7.3. Aktywa finansowe dostepne do sprzedaiy
le2eli wystQpujq obiektywne przeslanki, ie nastapila utrata wartofti skladnika aktyw6w finansowych
dostqpnego do sprzedaiy, to kwota stanowiEca r62nicQ pomiQdzy cenq nabycia tego skladnika
aktyw6w (pomniejszona o wszelkie sptaty kapitalu i- w przypadku aktyw6w finansowych
wycenianych wedlug zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy
procentowej - amortyzacjQ) ijego bieiqcq warto6ciE godziwQ, pomniejszonq o wszelkie odpisy z
tytulu utraty warto<ci tego skladnika uprzednio ujQte w rachunku zysk6w istrat, zostaje
wyksiQgowana z kapitalu wtasnego i przeniesiona do rachunku zysk6w i strat. Nie mo2na ujmowaa w
rachunku zysk6w istrat odwr6cenia odpisu z tytutu l traty wartoici instrument6w kapitalowych
kwaliflkowanych jako dostepne do sprzedaiy. Je2eli w nastQpnym okresie warto6i godziwa
instrumentu dluinego dostepnego do sprzedaiy wzroSnie, a wzrost ten moie bye obiektywnie
lEczony ze zdarzeniem nastqpujEcym po ujeciu odpisu z tytuiu utraty wartoici
w rachunku zysk6w i strat, to kwotq odwracanego odpisu ujmuje siQ w rachunku zysk6w i strat.

1.8. Zapasy
zapasy sq wyceniane wedlug ni2szej z dw6ch wartoici: ceny nabycia/kosztu wytworzenia i mo2liwej
do uzyskania ceny sprzeda2y netto.

Koszty poniesione na doprowadzenie ka2dego sktadnika zapas6w do jego aktualnego miejsca i stanu
- zar6wno w odniesieniu do bieiEcego, jak i  poprzedniego roku - sq ujmowane w nastQpujEcy
sposob:

-w cenie nabycia ustalonej metodq ,,pierwsze weszfo-pierwsze wyszlo";
- koszt bezpo3rednich material6w i robocizny oraz odpowiedni narzut

po(rednich kosztdw produkcji ustalony przy zaloieniu normalnego
wykorzystania mocy produkcyjnych, z wylEczeniem koszt6w
finansowania zewnqtrznego;

-w cenie nabvcia ustalonej metoda ,,pierwsze weszlo-pierwsze wyszlo"i

Naleino(ci z tytulu dostaw i uslug sE ujmowane i wykazywane wedlug kwot
zafakturowanych, z uwz8lQdnieniem odpisu na wqtpl iwe nale2noSci. Odpis na

pierwotnie

Cenq sprzedaiy netto moil iwE do uzyskania jest szacowana cena sprzedaiy dokonywana w toku
zwyklej dziatalnoici gospodarczej, pomniejszona o koszty wykohczenia i szacowane koszty niezbedne
do doprowadzenia sprzedaiy do skutku.

1.9. Naleinogci z tldulu dostaw i ustug oraz pozostate naleinosci

naleinoSci
ooone.osza cowywa ny jest wtedy, gdy iciEgniqcie pelnej kwoty naleinosci przestalo bye prawdo



W przypadku, gdy wplyw wartolci pieniqdza w czasie jest istotny, warto36 naleinoacijest ustalana
poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszlych przeplyw6w pienie2nych do wartoici bie2qcej,
przy zastosowaniu stopy dyskontowej odzwierciedlajqcej aktualne oceny rynkowe wartosci pieniEdza
w czasie. Jeiel i  zastosowana zostala metoda polegajEca na dyskontowaniu, zwiqkszenie naleinosci w
zwiqzku z uplywem czasu jest ujmowane jako przychody finansowe.

Pozostale naleinofti obejmulq w szczeg6lnoaci zaliczki przekazane z tytulu przysziych zakup6w
zapas6w i uslug, naleinolci budietowe, nale2noici z tytulu zarachowanych przychoddw, pozostate
rozrachunki handlowe z tytulu wadium i kaucji .

Zaliczki sq prezentowane zgodnie z charakterem aktyw6w, do jakich siq odnoszq - odpowiednio jako
aktywa trwale lub obrotowe.lako aktywa niepienieZne zaliczki nie podlegajq dyskontowaniu.

1.10. Srodki pienieine i ekwiwalenty Srodk6w pienieiny.h
Srodki pieniQzne i lokaty kr6tkoterminowe wykazane w bilansie obejmujE Srodki pieniQ2ne w banku
iw kasie oraz lokaty kr6tkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalnoici nieprzekraczajEcym trzech
mresrecy.

Saldo lrodk6w pienie2nych i ich ekwiwalentdw wykazane w skonsolidowanym rachunku przeplyw6w
pienie2nych sklada siQ z okreSlonych powy2ej Srodkdw pienie2nych i ich ekwiwalent6w,
pomniejszonych o niesptacone kredyty w rachunkach bie2qcych.

1.11. Opro.entowane kredyty bankowe, poiy.zki i papiery dluine
W momencie poczatkowego ujQcia, wszystkie kredyty bankowe, poiyczki ipapiery dluine sE
ujmowane wedlug ceny nabycia odpowiadajqcej wartoici godziwej otrzymanych irodk6w
pieniQinych, pomniejszonej o koszty zwiqzane z uzyskaniem kredytu lub poiyczki.

Po poczEtkowym ljQciu oprocentowane kredyty, po2yczki ipapiery dtuine sq wyceniane wedlug
zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

Przy ustalaniu zamortyzowanego kosztu uwzglqdnia siq koszty zwiqzane z uzyskaniem kredytu lub
poiyczki oraz dyskonta lub premie uzyskane w zwiqzku z zobowiqzaniem.

Przychody i koszty sE ujmowane w rachunku zysk6w istrat z chwilq usuniqcia zobowiqzania z bi lansu,
a takie w wyniku rozliczenia metodq efektywnej stopy procentowej.

1.12, Zobowiazania z tldulu dostaw i uslug oraz pozostale zobowiqzania
Zobowiqzania kr6tkoterminowe z tytulu dostaw i uslug wykazywane sE w kwocie wymagajqcej
zaplaty.

ZobowiQzania finansowe wyceniane w wartogci godziwej przez wynik finansowy obejmujq
zobowiqzania f inansowe przeznaczone do obrotu oraz zobowiEzania f inansowe pierwotnie
zakwalifikowane do kategorii wycenianych do wartofti godziwej przez wynik finansowy.
ZobowiEzania finansowe sE klasyfikowane jako przeznaczone do obrotu, jeieli zostaly nabyte dla
cel6w sprzeda2y w niedalekiej przyszlojci. Instrumenty pochodne, wlEczajqc wydzielone instrumenty
wbudowane, sq r6wnie2 klasyfikowane jako przeznaczone do obrotu, chyba 2e sq uznane za
efektywne instrumenty zabezpieczajqce. zobowiqzania finansowe moga bya przy pierwotnym ujQciu
zakwalifikowane do kategorii wycenianych w wartosci godziwej przez wynik finansowy, jeieli
poni2sze kryteria sE spetnione: ( i) taka kwalif ikacja el iminuje Iub znaczqco obniia niesp6jno6c
traktowania, gdy zar6wno wycena jak i zasady rozpoznawania strat lub zysk6w podlegajq, innym
regulacjom; lub (ii) zobowiAzania sq czQlcia grupy zobowiqzai finansowych, kt6re sq za
i oceniane w oparciu o warto<6 godziwE, zgodnie z udokumentowanq strategi4 zarzadzani



Zobowiqzania finansowe wyceniane w wartoici godziwej przez wynik finansowy sq wyceniane w
wartosci godziwej, uwzgledniajAc ich wartoSa rynkowq na dziei bi lansowy bez uwzglQdnienia
koszt6w transakcji sprzedaiy. Zmiany w warto6ci godziwej tych instrument6w sq ujmowane w
rachunku zysk6w istratjako koszty lub przychody f inansowe.

lub (i i i )  zobowiqzania f inansowe zawierajq wbudowane instrumenty pochodne, kt6re powinny byi
odd2ielnie ulmowane.

Inne zobowiEzania f inansowe, niebqdEce instrumentami f inansowymi wycenianymi w wartoici
godziwej przez wynik finansowy, sE wyceniane wedlug zamortyzowanego kosztu przy uryciu metody
efektywnej stopy procentowej.

Sp6lka wylEcza ze swojego bilansu zobowiEzanie finansowe, gdy zobowiqzanie wygaslo - to znaczy,
kiedy obowiqzek okre(lony w umowie zostal wypelniony, umorzony lub wygasl. ZastEpienie
dotychczasowego instrumentu dlu2nego przez instrument o zasadniczo r6inych wa.unkach
dokonywane pomiQdzy tymi samymi podmiotami Sp6lka ujmuje jako wyga6niecie pierwotnego
zobowiEzania finansowego i ujecie nowego zobowiqzania finansowego- Podobnie znaczqce
modyfikacje warunk6w umowy dotyczqcej istniejEcego zobowiEzania finansowego Sp6tka ujmuje
lako wygasniecie pierwotnego iujecie nowego zobowiqzania finansowego. Powstajqce z tytulu
zamiany rd2nice odnoSnych warto<ci bilansowych wykazuje siQ w rachunku zyskdw i strat.

Pozostale zobowiqzania obejmujq w szczeg6lno(ci zobowiEzania wobec urzedu skarbowego z tytulu
podatku od towardw i uslug ipodatku dochodowego, zobowiqzania z tytulu ubezpieczei
spolecznych, zobowiEzania wobec pracownik6w z tytulu wynagrodze6, zobowiEzania z tytulu wyceny
dlugoterminowych kontrakt6w informatycznych oraz zobowiqzania z tytulu otrzymanych zaliczek,
kt6re bedq rozliczone poprzez dostawQ towar6w, ushrg lub 3rodk6w trwalych. Pozostale
zobowiqzania niefinansowe ujmowane sq w kwocie wymagajqcej zaplaty.

1.13. Rezerwy
Rezerwy tworzone sE w6wczas, gdy na Sp6lce ciq2y istniejEcy obowiqzek (prawny lub zwyczajowo
oczekiwany) wynikajacy ze zdarzed przesztych, igdy prawdopodobne jest, ie wypelnienie tego
obowiqzku spowoduje koniecznoaa wyplywu korzyici ekonomicznych oraz moina dokonad
wiaryBodnego oszacowania kwoty tego zobowiEzania. leieli 5p6tka spodziewa siq, ie koszty objQte
rezerwE zostanq zwr6cone, na przyklad na mocy umowy ubezpieczenia, wdwczas zwrot ten jest
ujmowany jako odrQbny skladnik aktyw6w, ale tylko wtedy, gdy jest rzeczq praktycznie pewnE, 2e
zwrot ten rzeczywijcie nastqpi. Koszty dotyczqce danej rezerwy sa wykazane w rachunku zysk6w i
strat po pomniejszeniu o wszelkie zwroty.

W przypadku, gdy wplyw warto6ci pieniAdza w czasie jest istotny, wielkoja rezerwy jest ustalana
poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszlych przeplyw6w pieniQinych do wartofti bieiEcej,
przy zastosowaniu stopy dyskontowej odzwierciedlajEcej aktualne oceny rynkowe wartoici pieniEdza
w czasie oraz ewentualne8o ryzyka zwiqzanego z danym zobowiqzaniem. Je:el izastosowana zostala
metoda polegajqca na dyskontowaniu, zwiQkszenie rezerwy w zwiEzku z uplywem czasu jest
ujmowane jako koszty finansowe.

1.14, Odprawy emeMalne
Zgodnie z zakladowym systemem wynagradzania pracownicy Sp6lki majq prawo do odpraw
emerytalnych. Odprawy emerytalne sq wyplacane jednorazowo, w momencie przejicia na
emeryturq. Wysokosa odpraw emerytalnych zaleiy od staiu pracy oraz (rednlego wynagrodzenia
pracownika. Sp6lka tworzy rezerwq na przyszle zobowiEzania z tytulu odpraw emerytalnych w celu
prrypor/qdkowania l(os/tow do olres6w, ktorych dotyczE. Wedlu8 MSR 19 odprawy emeMaln
programami okreSlonych (wiadczei po okresie zatrudnienia. Koszty z tytulu odpraw uzn



bazie memorialowej w oparciu o szacowane warto6ci i ujmowane w rachunku zysk6w i strat zgodnie
z miejscem ich powstawania.

1.15. Prrychody
Przychody sE ujmowane w takiej wysoko6ci, w jakiej jest prawdopodobne, ie Sp6lka uzyska korzyici
ekonomiczne zwiqzane z dane transakcjq oraz gdy kwotQ przychod6w moina wycenii w wiarygodny
spos6b. Przychody sq rozpoznawane po pomniejszeniu o podatek od towardw i uslug (VAT) oraz
rabaty. Przy ujmowaniu przychod6w obowiEzujq r6wnie2 kryteria przedstawione poniiej.

1.15.1. Sprzedai towar6w i produkt6w
Przychody sq ujmowane, jeieli znaczqce ryzyko i korzyaci wynikajAce z prawa wlasnoici do towar6w
i produkt6w zostaly przekazane nabywcy oraz gdy kwotQ przychod6w mo2na wycenia w wiarygodny
sposoD.

1.15.2. Swiadczenieuslug
Na dziei bi lansowy przychody z tytulu wykonania niezakoiczonej uslugisE ujmowane na podstawie
stopnia zaawansowania ich realizacji. Procentowy stan zaawansowania realizacji uslugi ustalany jest
jako stosunek koszt6w poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu do
szacowanych kosztdw niezbQdnych do lrealizowania zlecenia lub udzialem nakladu wykonanej pracy
w stosunku do calkowitych nakladdw pracy.

Je(l i  stopief zaawansowania wykonania uslugi nie moie byi na dzied bi lansowy wiarygodnie
oszacowany, przych6d ustala siQ w wysokogci poniesionych w danym okresie sprawozdawczym
koszt6w, nie ' yiszych jednak od kosztdw, kt6rych pokrycie w przyszloici przez zamawiaiqcego jest
orawdoDodobne.

1.15.3. Odsetki
Przychody z tytutu odsetek sq ujmowane sukcesywnie w miarQ ich naliczania (z uwzglQdnieniem
metody efektywnej stopy procentowej, stanowiqcej stopq dyskontujqcQ przyszle wplywy pieniqzne
przez szacowany okres 2ycia instrument6w finansowych) w stosunku do wartoici bilansowej netto
danego sklad.ika aktywdw fi nansowych.

1.15.4. Dywidendy
Dywidendy sq ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy lub udzialowc6w do ich
otrzymanra.

1.15.5. prrychody z tl^ulu wynaimu (leasinSu operacyjnego)
Przychody z tytulu wynajmu nieruchomo(ci inwestycyjnych ujmowane sE metodq liniowq przez okres
wynajmu w stosunku do otwartych um6w,

1.15.6. Dotacje rzqdowe
Jeiel i  istnieje uzasadniona pewnoSa,2e dotacja zostanie uzyskana oraz spelnione zostanq wszystkie
zwiqzane z niE warunki, wdwczas dotacje rzEdowe sq ujmowane wedtug ich wartoici godziwej.

lezeli dotacja dotyczy danej pozycji kosztowej, w6wczas jest ona ujmowana jako pomniejszenie
koszt6w, kt6re dotacja ta ma w zamierzeniu kompensowad. Jeieli dotacja dotyczy skladnika
aktyw6w, w6wczas jej warto<i godziwa jest ujmowana jako pomniejszenie wartolci odno<ne8o
Srodka trwalego, a nastQpnie stopniowo, drogq r6wnych odpis6w rocznych, odpisywana do rachunku
zysk6w i strat przez szacowany okres uiytkowania zwiQzanego z niE skladnika aktyw6w.
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