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LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY  

Szanowni Akcjonariusze Asseco Business Solutions S.A., 

 

W wyniku intensywnych działań prowadzonych w roku 2007, obejmujących połączenie Asseco Business 

Solutions ze spółkami Safo, Softlab Trade, Softlab i WA-PRO, wprowadzenie naszej spółki na Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie, a następnie dokonanie zakupu 60,56% akcji firmy Anica System 

zbudowaliśmy silną firmę, walczącą o pozycję lidera na polskim rynku oprogramowania dla 

przedsiębiorstw. Koncentracja kapitału, jaka nastąpiła w wyniku połączenia, umożliwiła dalszą ekspansję 

naszej spółki, zwiększenie jej konkurencyjności oraz podniesienie jakości oferowanych produktów i usług.  

 

W pierwszym półroczu 2008 r. dokonaliśmy kolejnej emisji 4.804.279 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 

w wyniku której staliśmy się właścicielem 100% akcji firmy Anica System. Dzięki temu nasze portfolio 

produktów powiększyło się o nowoczesne rozwiązania mobilne wspierające sprzedaż, pozwalające na 

wymianę informacji pomiędzy producentami i dystrybutorami oraz systemy do rozliczeń transakcji 

factoringowych. Wyniki osiągnięte przez naszą spółkę zależną oraz efekty synergii jakie wystąpiły dzięki 

współpracy w nowo powstałej Grupie Kapitałowej Asseco Business Solutions w pełni potwierdzają trafność 

dokonanej transakcji.  

 

Procesy połączeniowe nie przeszkodziły Asseco BS w rozwoju organicznym. Przeciwnie – współpraca 

pionów biznesowych, reorganizacja i zwiększony potencjał pozwoliły na wypracowanie bardzo dobrych 

wyników finansowych. Znacząco wzrosła liczba i wartość realizowanych przez Grupę Kapitałową 

kontraktów handlowych. Przychody ze sprzedaży w I półroczu 2008 r. wyniosły 79 806 tys. złotych, co 

stanowi wzrost o 253% w stosunku do I półrocza 2007 roku. O 210 % wzrósł zysk netto - z poziomu 

3 624 tys. złotych w I półroczu 2007 r. do 11 221 tys. złotych w analogicznym okresie bieżącego roku. 

Wypracowane w pierwszym półroczu roku wyniki finansowe i zdecydowanie mocniejsza pozycja na rynku 

pozwalają nam z optymizmem patrzeć w przyszłość. Poza realizacją celów finansowych, osiągnęliśmy 

pozycję lidera wśród polskich producentów oprogramowania dla przedsiębiorstw. Jednocześnie 

kontynuujemy rozwój organiczny przez rozbudowę naszej sieci handlowej i tworzenie nowych 

zaawansowanych technologicznie produktów informatycznych. 

 

Jestem przekonany, że obrana strategia przyniesie wymierne efekty, które usatysfakcjonują zarówno 

naszych Akcjonariuszy jak i Klientów. 

 

Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom Grupy Asseco Business Solutions, a także 

współpracującym z nami firmom za ich rzetelną pracę, która doprowadziła nas do sukcesu. 

 

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z załączonym Sprawozdaniem Finansowym Asseco Business 

Solutions.  

 

Z poważaniem  

 

Romuald Rutkowski 

Prezes Zarządu Asseco Business Solutions  
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WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS 

 

 

W TYS. PLN 

 

W TYS. EUR 

 

 

6 MIESIĘCY DO  

30-06-2008 

6 MIESIĘCY  DO  

30-06-2007 

6 MIESIĘCY DO  

30-06-2008 

6 MIESIĘCY DO  

30-06-2007 

Przychody ze sprzedaży 79 806 22 596 22 948 5 871 

Zysk brutto ze sprzedaży 28 489 7 694 8 480 1 999 

Zysk z działalności operacyjnej 13 454 3 839 3 869 998 

Zysk brutto 13 849 4 185 3 982 1 087 

Zysk netto  11 221 3 624 3 227 942 

Zysk netto przypadający na Akcjonariuszy Jednostki 

Dominującej 10 157 3 624 2 921 942 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 880 1 725 3 129 448 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 320) 267 (1 530) 69 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1 316) 1 646 (378) 428 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 18 307 4 753 5 458 1 262 

Średnia ważona liczba akcji 30 215 340 6 084 493 30 215 340 6 084 493 

Zysk netto na jedną akcję zwykłą przypisany 

Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 0,34 0,60 0,10 0,15 

 

Wybrane dane finansowe prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przeliczono na 

walutę EUR w następujący sposób: 

 

 - stan środków pieniężnych Grupy na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego oraz analogicznego  

w okresie poprzednim przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski 

obowiązującego na dzień bilansowy.  

 

W dniu 30 czerwca 2008 roku 1 EUR = 3,3542PLN; 

W dniu 30 czerwca 2007 roku 1 EUR = 3,7658 PLN. 

 

 - wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego rachunku 

przepływów pieniężnych przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich 

kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. 

 

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku 1 EUR = 3,4776 PLN.  

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku 1 EUR = 3,8486 PLN 

 

2008 EUR ŚREDNI KURS 

31 stycznia 2008  3,6260 

1 EUR = 3,4776 PLN 

29 lutego 2008 3,5204 

31 marca 2008  3,5258 

30 kwietnia 2008  3,4604 

31 maja 2008  3,3788 

30 czerwca 2008  

 

3,3542 
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2007 EUR ŚREDNI KURS 

31 stycznia 2007  3,9320 

1 EUR = 3,8486 PLN 

29 lutego 2007 3,9175 

31 marca 2007  3,8695 

30 kwietnia 2007  3,7879 

31 maja 2007  3,8190 

30 czerwca 2007  3,7658 
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I.  SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  

ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2008 ROKU  

 

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA  

30 CZERWCA 2008 ROKU 

NOTA 

OKRES 6 MIESIĘCY 

ZAKOŃCZONY DNIA 

30 CZERWCA 2008 

ROKU 

(NIEBADANE) 

 

OKRES 6 MIESIĘCY 

ZAKOŃCZONY DNIA 

30 CZERWCA 2007 

ROKU 

(NIEBADANE) 

(PRZEKSZTAŁCONE) 

Przychody ze sprzedaży 10.1.1. 79 806 22 596 

Koszt własny sprzedaży 11.5. (51 317) (14 902) 

Zysk brutto ze sprzedaży 

 

28 489 7 694 

Koszty sprzedaży 11.5. (5 056) (1 563) 

Koszty ogólne zarządu 11.5. (10 075) (2 304) 

Zysk netto za sprzedaży 

 

13 358 3 827 

Pozostałe przychody operacyjne 11.1 382 29 

Pozostałe koszty operacyjne 11.2 (286) (17) 

Zysk z działalności operacyjnej 

 

13 454 3 839 

Przychody finansowe 11.3 570 388 

Koszty finansowe  11.4 (175) (42) 

Zysk brutto 

 

13 849 4 185 

Podatek dochodowy 12 (2 628) (561) 

Zysk netto z działalności kontynuowanej 

 

11 221 3 624 

Działalność zaniechana 

   Zysk netto za rok obrotowy 

 

11 221 3 624 

Przypadający: 

   Akcjonariuszom jednostki dominującej 

 

10 157 3 624 

Akcjonariuszom mniejszościowym 

 

1 064 nd 

  

11 221 3 624 

Zysk na jedną akcję: 14 

  
– podstawowy/rozwodniony zysk za  

 

0,37 0,60 
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KWOTY PODANE SĄ W TYSIĄCACH ZŁOTYCH (PLN) 

 

ZASADY (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI ORAZ DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAŁĄCZONE NA STRONACH OD 16 DO 67 STANOWIĄ JEGO INTEGRALNĄ CZĘŚĆ 

II. SKONSOLIDOWANY BILANS  

ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2008 ROKU  

 
SKONSOLIDOWANY BILANS 

ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA  

30 CZERWCA 2008 ROKU 

 

NOTA 

30 CZERWCA 2008 

ROKU 

31 GRUDNIA 2007 

ROKU 

(NIEBADANE) (PRZEKSZTAŁCONE) 

AKTYWA    

Aktywa trwałe  202 409 150 363 

Rzeczowe aktywa trwałe 16 18 799 17 555 

Wartości niematerialne 18 9 369 6 092 

Wartość firmy  19 171 857 123 982 

Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności 20 1 054 146 

Należności długoterminowe  372 356 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 
12 

909 2 183 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 49 49 

Aktywa obrotowe  58 939 63 938 

Zapasy 22 1 117 1 011 

Należności z tytułu dostaw i usług 23 29 795 36 047 

Pozostałe należności 23 5 420 5 782 

Rozliczenia międzyokresowe  1274 1093 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży  52 - 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 20 2 974 5 942 

Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe 24 18 307 14 063 

SUMA AKTYWÓW  261 348 214 301 

PASYWA    

Kapitał własny (przypadający akcjonariuszom 

jednostki dominującej) 
25 237 981 170 977 

Kapitał podstawowy  167 091 143 069 

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości 

nominalnej 
 62 423 29 598 

Zyski zatrzymane / Niepokryte straty  8 467 (1 690) 

Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych  -  8 708 

Kapitał własny ogółem  237 981 179 685 

Zobowiązania długoterminowe  2 335 1 910 

Rezerwy 27 353 313 

Pozostałe zobowiązania długoterminowe  512 500 

Długoterminowe zobowiązania finansowe 28 1 470 1 097 

Zobowiązania krótkoterminowe  21 032 32 706 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 28 8 442 16 254 

Pozostałe zobowiązania 28 5 866 6 821 

Zobowiązania finansowe 28 716 607 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 28 419 1 293 

Rozliczenia międzyokresowe  28 5 589 7 731 

Zobowiązania razem  23 367 34 616 

SUMA PASYWÓW  261 348 214 301 
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KWOTY PODANE SĄ W TYSIĄCACH ZŁOTYCH (PLN) 

 

ZASADY (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI ORAZ DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAŁĄCZONE NA STRONACH OD 16 DO 67 STANOWIĄ JEGO INTEGRALNĄ CZĘŚĆ 

III. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH  

ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2008 ROKU  

 

 

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ZA 

OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA  

30 CZERWCA 2008 ROKU 

NOTA 

OKRES 6 MIESIĘCY 

ZAKOŃCZONY 

30 CZERWCA 2008 

ROKU 

(NIEBADANE) 

OKRES 6 MIESIĘCY 

ZAKOŃCZONY 

30 CZERWCA 2007 ROKU 

(NIEBADANE) 

(PRZEKSZTAŁCONE) 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej    

Zysk brutto  13 849 4 185 

Korekty o pozycje:  (1 103) (2 460) 

Amortyzacja 11 4 531 1 604 

Zwiększenie  stanu zapasów  (106) (2 206) 

(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu należności  6 703 (738) 

Zmniejszenie stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek  (9 137) (3 386) 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  (2 364) 657 

Zmiana stanu rezerw  40 (1) 

(Przychody) z tytułu odsetek  (537) 0 

(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej  (219) 1 610 

Inne  (14) - 

Środki pieniężne netto wygenerowane z działalności 

operacyjnej  

 12 746 1 725 

Podatek dochodowy zapłacony  (1 866) 0 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej    

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  10 880 1 725 

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych              93               0 

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych utrzymywanych do 

terminu wymagalności 

       2 191       25 680 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych        (3 303)       (1 094) 

Nabycie wartości niematerialnych         (4 838)          (252) 

Nabycie jednostek powiązanych  -  (24 067) 

Odsetki otrzymane             537                 0 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  (5 320) 267 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej    

Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów              -         1 646 

Koszty nabycia jednostki zależnej   (805) - 

Spłata odsetek  (73) - 

Spłata zobowiązania z tytułu leasingu             (438) - 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej  (1 316) 1 646 

Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów            4 244          3 638 

Różnice kursowe netto                  0                  0 

Środki pieniężne na początek okresu 24         14 063          1 115 

Środki pieniężne na koniec okresu, w tym 24         18 307          4 753 

o ograniczonej możliwości dysponowania    
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IV. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  

ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2008 ROKU 

ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2007 ROKU 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE  

ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA  

30 CZERWCA 2007 ROKU 

KAPITAŁ 

 PODSTAWOWY 

NADWYŻKA ZE SPRZEDAŻY 

AKCJI POWYŻEJ ICH 

WARTOŚCI NOMINALNEJ 

ZYSKI (STRATY) Z LAT 

UBIEGŁYCH I WYNIKI 

OKRESU BIEŻĄCEGO 

RAZEM 

KAPITAŁY 

AKCJONARIUSZY 

MNIEJSZOŚCIOWYCH 

KAPITAŁ  

WŁASNY OGÓŁEM 

Na dzień 1 stycznia 2007 roku 50 000 
 

0 (14 834) 35 166 0 35 166 

Zysk netto za rok obrotowy 
 
 

 
 3 624 3 624 0 3 624 

Przychody/koszty za rok obrotowy ogółem  0 0 3 624 3 624 0 3 624 

Podwyższenie kapitału zakładowego w związku  
z połączeniem 65 069   65 069  65 069 
Koszty podniesienia kapitału zakładowego   (319)  (319)  (319) 
Na dzień 30 czerwca 2007 roku 
(niebadane) 115 069 (319) (11 210) 103 540 0 103 540 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE  

ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA  

30 CZERWCA 2008 ROKU 

KAPITAŁ  

PODSTAWOWY 

NADWYŻKA ZE SPRZEDAŻY 

AKCJI POWYŻEJ ICH 

WARTOŚCI NOMINALNEJ 

ZYSKI (STRATY) Z LAT 

UBIEGŁYCH I WYNIKI 

OKRESU BIEŻĄCEGO 

RAZEM 

KAPITAŁY 

AKCJONARIUSZY 

MNIEJSZOŚCIOWYCH 

KAPITAŁ 

WŁASNY  

OGÓŁEM 

Na dzień 1 stycznia 2008 roku  143 069 29 598 (1 276) 171 391 8 708 180 099 

Korekty wynikające z tymczasowego rozpoznania wartości 
firmy   (414) (414)  (414) 

Na dzień 1 stycznia 2008 roku (przekształcone) 143 069 29 598 (1 690) 170 977 8 780 179 685 

Zysk  za rok obrotowy   10 157 10 157 1 064 11 221 
Przychody/koszty za rok obrotowy ogółem 0 0 10 157 10 157 1 064 11 221 

Emisja kapitału akcyjnego 24 022 33 630  57 652  57 652 
Koszty emisji akcji 
Zmiana w strukturze udziałowców w jednostce zależnej w 
związku z nabyciem kapitału mniejszości 

 
 
 

(805) 
 
 

 
 

(805) 
 

0 

 
 

(9 772) 

(805) 
 

(9 772) 

Na dzień 30 czerwca 2008 roku 

(niebadane)  167 091 62 423 8 467 237 981 0 237 981 
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KWOTY PODANE SĄ W TYSIĄCACH ZŁOTYCH (PLN) 

 
V. ZASADY (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI ORAZ DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 

 
1. Informacje ogólne   

 

Grupa Kapitałowa Asseco Business Solutions („Grupa”) składa się z Asseco Business Solutions S.A. 

(„Jednostka Dominująca”, „Spółka”) i jej spółki zależnej (patrz Nota 2).  

  

Prezentowane śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy obejmuje okres 6 miesięcy 

zakończony dnia 30 czerwca 2008 roku oraz zawiera dane porównawcze w zakresie danych bilansowych na 

dzień 31 grudnia 2007 roku oraz odnośnie rachunku zysków i strat, sprawozdania ze zmian w kapitałach 

własnych oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2007 

roku. 

  

Jednostka dominująca jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

KRS 0000028257. 

 

Jednostce Dominującej nadano numer statystyczny REGON 017293003. 

 

Czas trwania Jednostki Dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest 

nieoznaczony. 

 

Grupa stanowi Centrum Kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych  

i średnich przedsiębiorstw, outsourcing i e-learning 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 bezpieczeństwa, niezawodności i efektywności pracy systemów.  

 

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

posiada 46,47% akcji Spółki, a także zgodnie ze statutem Spółki 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. Skład Grupy 

 

W skład Grupy wchodzi Asseco Business Solutions S.A. oraz następujące spółki zależne: 
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JEDNOSTKA SIEDZIBA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 

PROCENTOWY UDZIAŁ GRUPY 

W KAPITALE 

30 CZERWCA 

2008 

 

31 GRUDNIA 

2007 

30 CZERWCA 

2007 

 

Anica System S.A. Lublin świadczenie usług 

informatycznych 

100 % 60,56% 0 % 

 

Na dzień 30 czerwca 2008 roku oraz na dzień 31 grudnia 2007 roku udział w ogólnej liczbie głosów 

posiadany przez Grupę w podmiocie zależnym jest równy udziałowi Grupy w kapitale tej jednostki.  

 

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 wartość 

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. 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. 

 

3. Skład Zarządu Jednostki Dominującej 

 

W skład Zarządu jednostki dominującej na dzień 30 czerwca 2008 roku wchodzili:  

Romuald Rutkowski – Prezes Zarządu  

Maciej Maniecki – I Wiceprezes Zarządu 

Wiktor Ząbek – Wiceprezes Zarządu 

Wojciech Frysztak – Wiceprezes Zarządu 

Marek Dutkowski – Wiceprezes Zarządu 

Cezary Maciejewski – Wiceprezes Zarządu 

Małgorzata Lipińska – Członek Zarządu. 

 

W ciągu okresu sprawozdawczego i do dnia zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego skład Zarządu Jednostki Dominującej nie zmienił się. 

 

4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 

 

Niniejsze śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez 

Zarząd w dniu 15 września 2008 roku. 
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5. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach 

 

5.1. Profesjonalny osąd 

W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości wobec zagadnień podanych poniżej, największe 

znaczenie, oprócz szacunków księgowych, miał profesjonalny osąd kierownictwa. 

Klasyfikacja umów leasingowych  

Grupa 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. Niepewność szacunków  

Poniżej omówiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności 

występujące na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości 

bilansowych aktywów i zobowiązań w następnym roku finansowym.  

Wycena rezerw 

Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych zostały oszacowane przez Grupę. Przyjęte w tym celu założenia 

zostały przedstawione w nocie 21. Zmiana wskaźników finansowych będących podstawą szacunku tj. 

wzrost stopy dyskonta o 1% i spadek wskaźnika wynagrodzeń o 1% spowodowałyby spadek rezerwy o 

około 5 tys. PLN. 

Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego 

Grupa rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na założeniu, że w przyszłości 

zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych 

wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się nieuzasadnione. 

Ujmowanie przychodów 

Grupa stosuje metodę procentowego zaawansowania prac przy rozliczaniu kontraktów długoterminowych. 

Stosowanie tej metody wymaga od Grupy szacowania proporcji dotychczas wykonanych prac do całości 

usług do wykonania. Gdyby proporcja ta była o 10% wyższa niż oszacowania, kwota przychodu zostałaby 

zwiększona o 1 585 tys. PLN przy jednoczesnym zwiększeniu kosztów o 826 tys. PLN.  

Stawki amortyzacyjne 

Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej 

użyteczności składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych. Grupa corocznie 

dokonuje weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej użyteczności na podstawie bieżących szacunków. 

 

6. Podstawa sporządzenia śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

 

Niniejsze śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu 

historycznego. 

 

Niniejsze śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych („PLN”),  

a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach PLN. 
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Niniejsze śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 

kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień 

zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących 

na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki Grupy. 

 

6.1. Oświadczenie o zgodności 

Niniejsze śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie  

z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”), w szczególności zgodnie  

z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 oraz MSSF zatwierdzonymi przez UE. Na dzień 

zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces 

wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Grupę działalność, w zakresie stosowanych przez 

Grupę 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”).  

 

Jednostka zależna  prowadzi swoje księgi rachunkowe zgodnie z polityką (zasadami) rachunkowości 

określonymi przez Ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („Ustawa”) z późniejszymi 

zmianami i wydanymi na jej podstawie przepisami („polskie standardy rachunkowości”). Skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe zawiera korekty nie zawarte w księgach rachunkowych jednostki zależnej  

wprowadzone w celu doprowadzenia sprawozdania finansowego tej jednostki do zgodności 

 

6.2. Waluta pomiaru i waluta sprawozdań finansowych 

Walutą pomiaru jednostki dominującej i innych spółek uwzględnionych w niniejszym śródrocznym 

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz walutą sprawozdawczą niniejszego śródrocznego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski.  

 

7. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości 

Poniżej zostały przedstawione nowe lub zmienione regulacje MSSF oraz nowe interpretacje KIMSF, które 

Grupa zastosowała w bieżącym roku. Ich zastosowanie, oprócz kilku dodatkowych ujawnień, nie miało 

wpływu na sprawozdanie finansowe.  

 

KIMSF 11 Wydanie akcji w ramach Grupy i transakcje w nabytych akcjach własnych   

KIMSF 11 zawiera wskazówki, czy transakcje, w których jednostka emituje instrumenty kapitałowe  

w ramach zapłaty za otrzymane przez nią towary lub usługi, bądź też, gdy zapłatą są wyemitowane 

instrumenty kapitałowe jednostki tej samej grupy kapitałowej, należy traktować jako rozliczane  

w instrumentach kapitałowych czy też rozliczane w środkach pieniężnych. Interpretacja określa również 

sposób postępowania w sytuacjach, gdy jednostka wykorzystuje posiadane akcje własne w celu rozliczenia 

zobowiązań w ramach transakcji płatności w formie akcji własnych. Spółka nie dokonuje płatności w formie 



GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS  

ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE  

ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2008 ROKU  

 

20 

 

KWOTY PODANE SĄ W TYSIĄCACH ZŁOTYCH (PLN) 

 

akcji własnych za jako wynagrodzenie za świadczone na jej rzecz usługi. Zastosowanie tej interpretacji nie 

miało wpływu na niniejsze sprawozdanie finansowe.  

 

W okresie sprawozdawczym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe Grupa nie wprowadziła 

żadnych zmian w polityce (zasadach) rachunkowości. 

 

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

w życie 

 

Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów 

Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły 

jeszcze w życie: 

 MSSF 8 Segmenty operacyjne - mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się  

1 stycznia 2009 roku lub później, 

 MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych (zmieniony we wrześniu 2007) – mający zastosowanie dla 

okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub później - do dnia zatwierdzenia 

niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, 

 MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego (zmieniony w marcu 2007) - mający zastosowanie dla 

okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub później - do dnia zatwierdzenia 

niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, 

 MSSF 3 Połączenie jednostek gospodarczych (zmieniony w styczniu 2008) - mający zastosowanie dla 

okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku lub później- do dnia zatwierdzenia niniejszego 

sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, 

 MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe (zmieniony w styczniu 2008) - mający 

zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku lub później- do dnia 

zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, 

 MSSF 2 Płatności w formie akcji: warunki nabywania uprawnień i anulowanie (zmieniony w styczniu 

2008) - mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub 

później - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, 

 Zmiany do MSR 32 i MSR 1: Instrumenty finansowe z opcją sprzedaży po wartości godziwej (zmiany 

wprowadzone w lutym 2008) - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 

1 stycznia 2009 roku lub później- do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego 

niezatwierdzone przez UE, 

 Interpretacja KIMSF 12 Umowy na usługi koncesjonowane - mająca zastosowanie dla okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2008 roku lub później - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania 

finansowego niezatwierdzona przez UE, 

 Interpretacja KIMSF 13 Programy lojalnościowe - mająca zastosowanie dla okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 lipca 2008 roku lub później - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania 

finansowego niezatwierdzona przez UE, 

 Interpretacja KIMSF 14 MSR 19 - Ograniczenia w wycenie aktywów programów określonych świadczeń, 

wymogi minimalnego finansowania i ich interakcje - mająca zastosowanie dla okresów rocznych 
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rozpoczynających się 1 stycznia 2008 roku lub później- do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania 

finansowego niezatwierdzona przez UE. 

 Zmiany wynikające z corocznego przeglądu MSSF – mające zastosowanie dla okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub później - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania 

finansowego niezatwierdzone przez UE, 

 Zmiany do MSSF 1 i MSR 27 Koszt inwestycji w jednostkę zależną, współkontrolowaną i stowarzyszoną - 

mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub później - do 

dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, 

 Interpretacja KIMSF 15 Umowy na budowę nieruchomości - mająca zastosowanie dla okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub później - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania 

finansowego niezatwierdzona przez UE, 

 Interpretacja KIMSF 16 Zabezpieczenie inwestycji netto w jednostkach zagranicznych - mająca 

zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 października 2008 roku lub później - do dnia 

zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzona przez UE.  

 Zmiany do MSR 39: Pozycje zabezpieczane kwalifikujące się do rachunkowości zabezpieczeń (zmiany 

wprowadzone w lipcu 2008) - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 

2009 roku lub później- do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone 

przez UE. 

 

Zarząd nie przewiduje, aby wprowadzenie powyższych standardów oraz interpretacji miało istotny wpływ 

na stosowane przez Grupę zasady (politykę) rachunkowości.  

 

9. Istotne zasady rachunkowości 

 

9.1. Zasady konsolidacji 

Niniejsze śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe Asseco 

Business Solutions S.A. oraz sprawozdania finansowe jej jednostki zależnej sporządzone każdorazowo za 

okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008 roku. Sprawozdania finansowe jednostki zależnej 

sporządzane są za ten sam okres sprawozdawczy, co sprawozdanie jednostki dominującej, przy 

wykorzystaniu spójnych zasad rachunkowości, w oparciu o jednolite zasady rachunkowości zastosowane 

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

rozbieżności w stosowanych zasadach rachunkowości wprowadza się korekty. 

 

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

wynikające z transakcji w ramach Grupy, zostały w całości wyeliminowane. Niezrealizowane straty są 

eliminowane, chyba że dowodzą wystąpienia utraty wartości. 

 

Jednostki zależne podlegają konsolidacji w okresie od dnia objęcia nad nimi kontroli przez Grupę, 

a przestają być konsolidowane od dnia ustania kontroli. Sprawowanie kontroli przez jednostkę dominującą 

ma miejsce wtedy, gdy posiada ona bezpośrednio lub pośrednio, poprzez swoje jednostki zależne, więcej 

niż połowę liczby głosów w danej spółce, chyba że możliwe jest do udowodnienia, że taka własność nie 
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stanowi o sprawowaniu kontroli. Sprawowanie kontroli ma miejsce również wtedy, gdy Spółka ma 

możliwość kierowania polityką finansową i operacyjną danej jednostki.  

 

9.2. Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej  

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu 

kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.  

 

Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski złoty są 

przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu 

sprawozdawczego średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe 

z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów) finansowych lub, 

w przypadkach określonych zasadami (polityką) rachunkowości, kapitalizowane w wartości aktywów. 

Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według kosztu historycznego wyrażonego w walucie obcej 

są wykazywane po kursie historycznym z dnia transakcji. Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane 

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

wartości godziwej.  

 

Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej: 

 

 30 CZERWCA 2008 30 CZERWCA 2007 

USD 2,1194 2,7989 

EUR 3,3542 3,7658 

 

9.3. Rzeczowe aktywa trwałe 

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

o umorzenie oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość początkowa środków trwałych 

obejmuje ich cenę nabycia powiększoną o wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem 

i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do używania. W skład kosztu wchodzi również 

koszt wymiany części składowych maszyn i urządzeń w momencie poniesienia, jeśli spełnione są kryteria 

rozpoznania. Koszty poniesione po dacie oddania środka trwałego do używania, takie jak koszty 

konserwacji i napraw, obciążają rachunek zysków i strat w momencie ich poniesienia.  

 

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

wartości, do których można przyporządkować odrębny okres ekonomicznej użyteczności. Częścią składową 

są również koszty generalnych remontów.  

 

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

wynoszący: 
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TYP OKRES 

Budynki i budowle  10 lat 

Maszyny i urządzenia techniczne  2 – 5 lat 

Urządzenia biurowe  2 – 7 lat 

Środki transportu 5 lat 

Komputery 2 – 5 lat 

 

Wartość końcową, okres użytkowania oraz metodę amortyzacji składników aktywów weryfikuje się 

corocznie, i w razie konieczności – koryguje się prospektywnie, tj. od momentu, w którym nastąpiła 

zmiana. 

 

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

w przypadku, gdy nie są spodziewane żadne ekonomiczne korzyści wynikające z dalszego użytkowania 

takiego składnika aktywów. Wszelkie zyski lub straty wynikające z usunięcia danego składnika aktywów 

z bilansu (obliczone jako różnica pomiędzy ewentualnymi wpływami ze sprzedaży netto a wartością 

bilansową danej pozycji) są ujmowane w rachunku zysków i strat w okresie, w którym dokonano takiego 

usunięcia.  

 

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

według cen nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. 

Środki trwałe w budowie nie podlegają amortyzacji do czasu zakończenia budowy i przekazania środka 

trwałego do używania.  

 

9.4. Wartości niematerialne 

Wartości niematerialne nabyte w oddzielnej transakcji lub wytworzone (jeżeli spełniają kryteria 

rozpoznania dla kosztów prac badawczych i rozwojowych) wycenia się przy początkowym ujęciu 

odpowiednio w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Cena nabycia wartości niematerialnych nabytych 

w transakcji połączenia jednostek gospodarczych jest równa ich wartości godziwej na dzień połączenia. Po 

ujęciu początkowym, wartości niematerialne są wykazywane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia 

pomniejszonym o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Nakłady poniesione na wartości 

niematerialne wytworzone we własnym zakresie, z wyjątkiem aktywowanych nakładów poniesionych na 

prace rozwojowe, nie są aktywowane i są ujmowane w kosztach okresu, w którym zostały poniesione. 

 

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

niematerialne o ograniczonym okresie użytkowania są amortyzowane przez okres użytkowania oraz 

poddawane testom na utratę wartości każdorazowo, gdy istnieją przesłanki wskazujące na utratę ich 

wartości. Okres i metoda amortyzacji wartości niematerialnych o ograniczonym okresie użytkowania są 

weryfikowane przynajmniej na koniec każdego roku obrotowego. Zmiany w oczekiwanym okresie 

użytkowania lub oczekiwanym sposobie konsumowania korzyści ekonomicznych pochodzących z danego 

składnika aktywów są ujmowane poprzez zmianę odpowiednio okresu lub metody amortyzacji, 

i traktowane jak zmiany wartości szacunkowych. Odpis amortyzacyjny składników wartości niematerialnych 
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o ograniczonym okresie użytkowania ujmuje się w rachunku zysków i strat w ciężar tej kategorii, która 

odpowiada funkcji danego składnika wartości niematerialnych. 

 

Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania oraz te, które nie są użytkowane, są 

corocznie poddawane weryfikacji pod kątem ewentualnej utraty wartości, w odniesieniu do poszczególnych 

aktywów lub na poziomie ośrodka wypracowującego środki pieniężne.  

Okresy użytkowania są poddawane corocznej weryfikacji, a w razie potrzeby, korygowane prospektywnie, 

tj. od momentu, w którym nastąpiła zmiana. 

Koszty prac badawczych i rozwojowych 

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

poniesione na prace rozwojowe wykonane w ramach danego przedsięwzięcia są przenoszone na kolejny 

okres, jeżeli można uznać, że zostaną one w przyszłości odzyskane. Po początkowym ujęciu nakładów na 

prace rozwojowe, stosuje się model kosztu historycznego wymagający, aby składniki aktywów były 

ujmowane według cen nabycia/kosztów wytworzenia pomniejszonych o skumulowaną amortyzację 

i skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wszelkie nakłady przeniesione na kolejny 

okres są amortyzowane przez przewidywany okres uzyskiwania przychodów ze sprzedaży z danego 

przedsięwzięcia. 

 

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

składnik aktywów nie został jeszcze oddany do użytkowania, lub częściej – gdy w ciągu okresu 

sprawozdawczego pojawi się przesłanka utraty wartości wskazująca na to, że ich wartość bilansowa może 

nie być możliwa do odzyskania. 

 

Podsumowanie zasad stosowanych w odniesieniu do wartości niematerialnych Grupy przedstawia się 

następująco: 

 

 PATENTY I LICENCJE INNE 

Okresy użytkowania 2 – 5 lat 2 – 5 lat 

Wykorzystana metoda amortyzacji Amortyzowane  metodą liniową przez 

okres 2 - 5 lat 

Amortyzowane  metodą liniową 

przez okres 2 - 5 lat 

Wewnętrznie wytworzone lub nabyte Nabyte Nabyte 

Weryfikacja pod kątem utraty wartości Coroczna ocena czy wystąpiły 

przesłanki świadczące o wystąpieniu 

utraty wartości. 

Coroczna ocena czy wystąpiły 

przesłanki świadczące o 

wystąpieniu utraty wartości. 

 

Zyski lub straty wynikające z usunięcia wartości niematerialnych z bilansu są wyceniane według różnicy 

pomiędzy wpływami ze sprzedaży netto a wartością bilansową danego składnika aktywów i są ujmowane 

w rachunku zysków i strat w momencie ich usunięcia z bilansu. 

 

9.4.1. Wartość firmy  

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

stanowiącej nadwyżkę kosztów połączenia jednostek gospodarczych nad udziałem jednostki przejmującej 

w wartości godziwej netto możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań 
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warunkowych. Po początkowym ujęciu, wartość firmy jest wykazywana według ceny nabycia pomniejszonej 

o wszelkie skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Test na utratę wartości 

przeprowadza się raz na rok lub częściej, jeśli wystąpią ku temu przesłanki. Wartość firmy nie podlega 

amortyzacji.  

 

Na dzień przejęcia nabyta wartość firmy jest alokowana do każdego z ośrodków wypracowujących środki 

pieniężne, które mogą skorzystać z synergii połączenia. Każdy ośrodek, lub zespół ośrodków, do którego 

została przypisana wartość firmy: 

 odpowiada najniższemu poziomowi w Grupie, na którym wartość firmy jest monitorowana na wewnętrzne 

potrzeby zarządcze oraz 

 jest nie większy niż jeden segment działalności zgodnie z definicją podstawowego lub uzupełniającego 

wzoru sprawozdawczości finansowej Grupy określonego na podstawie MSR 14 Sprawozdawczość 

dotycząca segmentów działalności. 

 

Odpis z tytułu utraty wartości ustalany jest poprzez oszacowanie odzyskiwalnej wartości ośrodka 

wypracowującego środki pieniężne, do którego została alokowana dana wartość firmy. W przypadku, gdy 

odzyskiwalna wartość ośrodka wypracowującego środki pieniężne jest niższa niż wartość bilansowa, ujęty 

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

wypracowującego środki pieniężne i dokonana zostanie sprzedaż części działalności w ramach tego 

ośrodka, przy ustalaniu zysków lub strat ze sprzedaży takiej działalności wartość firmy związana ze 

sprzedaną działalnością zostaje włączona do jej wartości bilansowej. W takich okolicznościach sprzedana 

wartość firmy jest ustalana na podstawie względnej wartości sprzedanej działalności i wartości zachowanej 

części ośrodka wypracowującego środki pieniężne. 

 

9.5. Leasing  

Umowy leasingu finansowego, które przenoszą na Grupę zasadniczo całe ryzyko i korzyści wynikające 

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

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

wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe są rozdzielane pomiędzy koszty 

finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu leasingu, w sposób umożliwiający uzyskanie stałej 

stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe są ujmowane bezpośrednio 

w ciężar rachunku zysków i strat. 

 

Środki trwałe użytkowane na mocy umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch 

okresów: szacowany okres użytkowania środka trwałego lub okres leasingu. 

 

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

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

leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego oraz późniejsze raty leasingowe ujmowane są jako koszty 

w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu. 
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9.6. Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych  

Na każdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, że mogła 

nastąpić utrata wartości któregoś ze składników niefinansowych aktywów trwałych. W razie stwierdzenia, 

że przesłanki takie zachodzą, lub w razie konieczności przeprowadzenia corocznego testu sprawdzającego, 

czy nastąpiła utrata wartości, Grupa dokonuje oszacowania wartości odzyskiwalnej danego składnika 

aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne, do którego dany składnik aktywów należy.  

Wartość odzyskiwalna składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne odpowiada 

wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży tego składnika aktywów lub odpowiednio ośrodka 

wypracowującego środki pieniężne, lub jego wartości użytkowej, zależnie od tego, która z nich jest wyższa. 

Wartość odzyskiwalną ustala się dla poszczególnych aktywów, chyba że dany składnik aktywów nie 

generuje samodzielnie wpływów pieniężnych, które w większości są niezależne od tych, które są 

generowane przez inne aktywa lub grupy aktywów. Jeśli wartość bilansowa składnika aktywów jest wyższa 

niż jego wartość odzyskiwalna, ma miejsce utrata wartości i dokonuje się wówczas odpisu do ustalonej 

wartości odzyskiwalnej. Przy szacowaniu wartości użytkowej prognozowane przepływy pieniężne są 

dyskontowane do ich wartości bieżącej przy zastosowaniu stopy dyskontowej przed uwzględnieniem 

skutków opodatkowania, która odzwierciedla bieżące rynkowe oszacowanie wartości pieniądza w czasie 

oraz ryzyko typowe dla danego składnika aktywów. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 

składników majątkowych używanych w działalności kontynuowanej ujmuje się w tych kategoriach kosztów, 

które odpowiadają funkcji składnika aktywów, w przypadku którego stwierdzono utratę wartości.  

 

Na każdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy występują przesłanki wskazujące na to, że odpis aktualizujący 

z tytułu utraty wartości, który był ujęty w okresach poprzednich w odniesieniu do danego składnika 

aktywów jest zbędny, lub czy powinien zostać zmniejszony. Jeżeli takie przesłanki występują, Grupa 

szacuje wartość odzyskiwalną tego składnika aktywów. Poprzednio ujęty odpis aktualizujący  

z tytułu utraty wartości ulega odwróceniu wtedy i tylko wtedy, gdy od czasu ujęcia ostatniego odpisu 

aktualizującego nastąpiła zmiana wartości szacunkowych stosowanych do ustalenia wartości odzyskiwalnej 

danego składnika aktywów. W takim przypadku, podwyższa się wartość bilansową składnika aktywów do 

wysokości jego wartości odzyskiwalnej. Podwyższona kwota nie może przekroczyć wartości bilansowej 

składnika aktywów, jaka zostałaby ustalona (po odjęciu umorzenia), gdyby w ubiegłych latach w ogóle nie 

ujęto odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości w odniesieniu do tego składnika aktywów. Odwrócenie 

odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości składnika aktywów ujmuje się niezwłocznie jako przychód  

w rachunku zysków i strat. Po odwróceniu odpisu aktualizującego, w kolejnych okresach odpis 

amortyzacyjny dotyczący danego składnika jest korygowany w sposób, który pozwala w ciągu pozostałego 

okresu użytkowania tego składnika aktywów dokonywać systematycznego odpisania jego zweryfikowanej 

wartości bilansowej pomniejszonej o wartość końcową.  

 

9.7.  Koszty finansowania zewnętrznego 

Koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są jako koszty w momencie ich poniesienia. Na koszty 

finansowania zewnętrznego składają się odsetki oraz zyski lub straty z tytułu różnic kursowych do 

wysokości odpowiadającej korekcie kosztu odsetek.  
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9.8.  Aktywa finansowe 

Aktywa finansowe dzielone są na następujące kategorie:  

 aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, 

 aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, 

 pożyczki udzielone i należności, 

 aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.  

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności są to inwestycje o określonych lub możliwych do 

określenia płatnościach oraz ustalonym terminie wymagalności, które Grupa zamierza i ma możliwość 

utrzymać w posiadaniu do tego czasu. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 

wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej. Aktywa 

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

zapadalność przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. 

 

Aktywa finansowe nabyte w celu generowania zysku dzięki krótkoterminowym wahaniom ceny są 

klasyfikowane jako aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. Instrumenty 

pochodne są również klasyfikowane jako przeznaczone do obrotu, chyba że są to instrumenty uznane za 

efektywne instrumenty zabezpieczające lub umowy gwarancji finansowych. Aktywa finansowe wyceniane  

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

rynkową na dzień bilansowy bez uwzględnienia kosztów transakcji sprzedaży. Zmiany wartości tych 

instrumentów finansowych ujmowane są w rachunku zysków i strat jako przychody lub koszty finansowe. 

Jeżeli kontrakt zawiera jeden lub więcej wbudowanych instrumentów pochodnych, cały kontrakt może 

zostać zakwalifikowany do kategorii aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik 

finansowy. Nie dotyczy to przypadków, gdy wbudowany instrument pochodny nie wpływa istotnie na 

przepływy pieniężne z kontraktu lub wydzielenie wbudowanych instrumentów pochodnych jest wyraźnie 

zakazane. Aktywa finansowe mogą być przy pierwotnym ujęciu zakwalifikowane do kategorii wycenianych 

w wartości godziwej przez wynik finansowy, jeżeli poniższe kryteria są spełnione: (i) taka kwalifikacja 

eliminuje lub znacząco obniża niespójność traktowania, gdy zarówno wycena jak i zasady rozpoznawania 

strat lub zysków podlegają innym regulacjom; lub (ii) aktywa są częścią grupy aktywów finansowych, które 

są zarządzane i oceniane w oparciu o wartość godziwą, zgodnie z udokumentowaną strategią zarządzania 

ryzykiem; lub (iii) aktywa finansowe zawierają wbudowane instrumenty pochodne, które powinny być 

oddzielnie ujmowane. Na dzień 31 grudnia 2007 roku ani na dzień 31 grudnia 2006 roku żadne aktywa 

finansowe nie zostały zakwalifikowane do kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik 

finansowy. 

 

Pożyczki udzielone i należności to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktywa finansowe 

o ustalonych lub możliwych do ustalenia płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. Zalicza się je do 

aktywów obrotowych, o ile termin ich wymagalności nie przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. 

Pożyczki udzielone i należności o terminie wymagalności przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego 

zalicza się do aktywów trwałych. 

 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są to aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, 

które zostały zaklasyfikowane jako dostępne do sprzedaży lub nienależące do żadnej z wcześniej 
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wymienionych trzech kategorii aktywów. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są ujmowane według 

wartości godziwej, bez potrącania kosztów transakcji sprzedaży, z uwzględnieniem wartości rynkowej na 

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

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

sprzedaży wyceniane są w cenie nabycia skorygowanej o odpis z tytułu utraty wartości. Dodatnią i ujemną 

różnicę pomiędzy wartością godziwą aktywów dostępnych do sprzedaży (jeśli istnieje cena rynkowa 

ustalona na aktywnym rynku albo których wartość godziwa może być ustalona w inny wiarygodny sposób), 

a ich ceną nabycia, po pomniejszeniu o podatek odroczony, odnosi się na kapitał rezerwowy z aktualizacji 

wyceny. Spadek wartości aktywów dostępnych do sprzedaży spowodowany utratą wartości odnosi się do 

rachunku zysków i strat jako koszt finansowy. 

 

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

początkowego ujęcia składnik aktywów finansowych wycenia się w wartości godziwej, powiększonej, 

w przypadku składnika aktywów niekwalifikowanego jako wyceniony w wartości godziwej przez wynik 

finansowy, o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia. 

 

Składnik aktywów finansowych zostaje usunięty z bilansu, gdy Grupa traci kontrolę nad prawami 

umownymi składającymi się na dany instrument finansowy; zazwyczaj ma to miejsce w przypadku 

sprzedaży instrumentu lub gdy wszystkie przepływy środków pieniężnych przypisane danemu 

instrumentowi przechodzą na niezależną stronę trzecią. 

 

9.9.  Utrata wartości aktywów finansowych 

Na każdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości składnika 

aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych. 

 

9.9.1. Aktywa ujmowane według zamortyzowanego kosztu 

Jeżeli istnieją obiektywne przesłanki na to, że została poniesiona strata z tytułu utraty wartości pożyczek 

udzielonych i należności wycenianych według zamortyzowanego kosztu, to kwota odpisu aktualizującego 

z tytułu utraty wartości równa się różnicy pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów finansowych 

a wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych (z wyłączeniem przyszłych strat 

z tytułu nieściągnięcia należności, które nie zostały jeszcze poniesione), zdyskontowanych  

z zastosowaniem pierwotnej (tj. ustalonej przy początkowym ujęciu) efektywnej stopy procentowej. 

Wartość bilansową składnika aktywów obniża się bezpośrednio lub poprzez odpis aktualizujący. Kwotę 

straty ujmuje się w rachunku zysków i strat.  

 

Grupa ocenia najpierw, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości poszczególnych składników 

aktywów finansowych, które indywidualnie są znaczące, a także przesłanki utraty wartości aktywów 

finansowych, które indywidualnie nie są znaczące. Jeżeli z przeprowadzonej analizy wynika, że nie istnieją 

obiektywne przesłanki utraty wartości indywidualnie ocenianego składnika aktywów finansowych, 

niezależnie od tego, czy jest on znaczący, czy też nie, to Grupa włącza ten składnik do grupy aktywów 

finansowych o podobnej charakterystyce ryzyka kredytowego i łącznie ocenia pod kątem utraty wartości. 

Aktywa, które indywidualnie są oceniane pod kątem utraty wartości i dla których ujęto odpis aktualizujący 
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z tytułu utraty wartości lub uznano, że dotychczasowy odpis nie ulegnie zmianie, nie są brane pod uwagę 

przy łącznej ocenie grupy aktywów pod kątem utraty wartości. 

 

Jeżeli w następnym okresie odpis z tytułu utraty wartości zmniejszył się, a zmniejszenie to można 

w obiektywny sposób powiązać ze zdarzeniem następującym po ujęciu odpisu, to uprzednio ujęty odpis 

odwraca się. Późniejsze odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości ujmuje się  

w rachunku zysków i strat w zakresie, w jakim na dzień odwrócenia wartość bilansowa składnika aktywów 

nie przewyższa jego zamortyzowanego kosztu. 

 

9.9.2. Aktywa finansowe wykazywane według kosztu  

Jeżeli występują obiektywne przesłanki, że nastąpiła utrata wartości nienotowanego instrumentu 

kapitałowego, który nie jest wykazywany według wartości godziwej, gdyż jego wartości godziwej nie 

można wiarygodnie ustalić, albo instrumentu pochodnego, który jest powiązany i musi zostać rozliczony 

poprzez dostawę takiego nienotowanego instrumentu kapitałowego, to kwotę odpisu z tytułu utraty 

wartości ustala się jako różnicę pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów finansowych oraz 

wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy zastosowaniu 

bieżącej rynkowej stopy zwrotu dla podobnych aktywów finansowych.  

 

9.9.3. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 

Jeżeli występują obiektywne przesłanki, że nastąpiła utrata wartości składnika aktywów finansowych 

dostępnego do sprzedaży, to kwota stanowiąca różnicę pomiędzy ceną nabycia tego składnika aktywów 

(pomniejszona o wszelkie spłaty kapitału i – w przypadku aktywów finansowych wycenianych według 

zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej – amortyzację) i jego 

bieżącą wartością godziwą, pomniejszoną o wszelkie odpisy z tytułu utraty wartości tego składnika 

uprzednio ujęte w rachunku zysków i strat, zostaje wyksięgowana z kapitału własnego i przeniesiona do 

rachunku zysków i strat. Nie można ujmować w rachunku zysków i strat odwrócenia odpisu z tytułu utraty 

wartości instrumentów kapitałowych kwalifikowanych jako dostępne do sprzedaży. Jeżeli w następnym 

okresie wartość godziwa instrumentu dłużnego dostępnego do sprzedaży wzrośnie, a wzrost ten może być 

obiektywnie łączony ze zdarzeniem następującym po ujęciu odpisu z tytułu utraty wartości  

w rachunku zysków i strat, to kwotę odwracanego odpisu ujmuje się w rachunku zysków i strat.  

 

9.10. Wbudowane instrumenty pochodne 

Wbudowane instrumenty pochodne są oddzielane od umów i traktowane jak instrumenty pochodne, jeżeli 

spełnione są następujące warunki: 

 charakter ekonomiczny i ryzyko wbudowanego instrumentu nie są ściśle związane  

z ekonomicznym charakterem i ryzykiem umowy, w którą dany instrument jest wbudowany; 

 samodzielny instrument z identycznymi warunkami realizacji jak instrument wbudowany spełniałby 

definicję instrumentu pochodnego; 

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

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

pochodne, które nie są uznane za instrumenty zabezpieczające. 

 

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

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

umowy zasadniczej (głównego kontraktu) obejmuje również sytuacje, gdy waluta umowy zasadniczej jest 

walutą zwyczajową dla kontraktów zakupu lub sprzedaży pozycji niefinansowych na rynku dla danej 

transakcji.  

 

Oceny, czy dany wbudowany instrument pochodny podlega wydzieleniu Grupa dokonuje na moment jego 

początkowego ujęcia. W przypadku instrumentów wbudowanych nabytych w transakcji połączenia jednostek 

gospodarczych Grupa nie dokonuje ponownej oceny wbudowanych instrumentów pochodnych na dzień 

połączenia (są one oceniane na dzień pierwotnego ujęcia w jednostce nabytej). 

 

9.11. Zapasy  

Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia/kosztu wytworzenia i możliwej do 

uzyskania ceny sprzedaży netto. 

 

Koszty poniesione na doprowadzenie każdego składnika zapasów do jego aktualnego miejsca i stanu – 

zarówno w odniesieniu do bieżącego, jak i poprzedniego roku – są ujmowane w następujący sposób: 

 

MATERIAŁY – w cenie nabycia ustalonej metodą „pierwsze weszło-pierwsze wyszło”; 

PRODUKTY GOTOWE I 

PRODUKTY W TOKU 

– koszt bezpośrednich materiałów i robocizny oraz odpowiedni narzut pośrednich 

kosztów produkcji ustalony przy założeniu normalnego wykorzystania mocy 

produkcyjnych, z wyłączeniem kosztów finansowania zewnętrznego; 

TOWARY – w cenie nabycia ustalonej metodą „pierwsze weszło-pierwsze wyszło”; 

 

Ceną sprzedaży netto możliwą do uzyskania jest szacowana cena sprzedaży dokonywana w toku zwykłej 

działalności gospodarczej, pomniejszona o koszty wykończenia i szacowane koszty niezbędne do 

doprowadzenia sprzedaży do skutku. 

 

9.12. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 

Należności z tytułu dostaw i usług są ujmowane i wykazywane według kwot pierwotnie zafakturowanych,  

z uwzględnieniem odpisu na wątpliwe należności. Odpis na należności oszacowywany jest wtedy, gdy 

ściągnięcie pełnej kwoty należności przestało być prawdopodobne.  

 

W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wartość należności jest ustalana poprzez 

zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy 

zastosowaniu stopy dyskontowej odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie. 

Jeżeli zastosowana została metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie należności w związku 

z upływem czasu jest ujmowane jako przychody finansowe. 
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Pozostałe należności obejmują w szczególności zaliczki przekazane z tytułu przyszłych zakupów zapasów  

i usług, należności budżetowe, należności z tytułu zarachowanych przychodów, pozostałe rozrachunki 

handlowe z tytułu wadium i kaucji.  

 

Zaliczki są prezentowane zgodnie z charakterem aktywów, do jakich się odnoszą – odpowiednio jako 

aktywa trwałe lub obrotowe. Jako aktywa niepieniężne zaliczki nie podlegają dyskontowaniu.  

 

9.13.  Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 

Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe wykazane w bilansie obejmują środki pieniężne w banku  

i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nieprzekraczającym trzech 

miesięcy. 

 

Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w skonsolidowanym rachunku przepływów 

pieniężnych składa się z określonych powyżej środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, pomniejszonych 

o niespłacone kredyty w rachunkach bieżących. 

 

9.14. Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki i papiery dłużne 

W momencie początkowego ujęcia, wszystkie kredyty bankowe, pożyczki i papiery dłużne są ujmowane 

według ceny nabycia odpowiadającej wartości godziwej otrzymanych środków pieniężnych, pomniejszonej 

o koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki. 

 

Po początkowym ujęciu oprocentowane kredyty, pożyczki i papiery dłużne są wyceniane według 

zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. 

 

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

oraz dyskonta lub premie uzyskane w związku z zobowiązaniem. 

 

Przychody i koszty są ujmowane w rachunku zysków i strat z chwilą usunięcia zobowiązania z bilansu,  

a także w wyniku rozliczenia metodą efektywnej stopy procentowej. 

 

9.15. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.  

 

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy obejmują zobowiązania 

finansowe przeznaczone do obrotu oraz zobowiązania finansowe pierwotnie zakwalifikowane do kategorii 

wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy. Zobowiązania finansowe są klasyfikowane jako 

przeznaczone do obrotu, jeżeli zostały nabyte dla celów sprzedaży w niedalekiej przyszłości. Instrumenty 

pochodne, włączając wydzielone instrumenty wbudowane, są również klasyfikowane jako przeznaczone do 

obrotu, chyba że są uznane za efektywne instrumenty zabezpieczające. Zobowiązania finansowe mogą być 

przy pierwotnym ujęciu zakwalifikowane do kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik 

finansowy, jeżeli poniższe kryteria są spełnione: (i) taka kwalifikacja eliminuje lub  znacząco obniża 

niespójność traktowania, gdy zarówno wycena jak i zasady rozpoznawania strat lub zysków podlegają 
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innym regulacjom; lub (ii) zobowiązania są częścią grupy zobowiązań finansowych, które są zarządzane  

i oceniane w oparciu o wartość godziwą, zgodnie z udokumentowaną strategią zarządzania ryzykiem; lub 

(iii) zobowiązania finansowe zawierają wbudowane instrumenty pochodne, które powinny być oddzielnie 

ujmowane. Na dzień 31 grudnia 2007 roku żadne zobowiązania finansowe nie zostały zakwalifikowanie do 

kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy (na dzień 31 grudnia 2006 roku: zero). 

 

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy są wyceniane w wartości 

godziwej, uwzględniając ich wartość rynkową na dzień bilansowy bez uwzględnienia kosztów transakcji 

sprzedaży. Zmiany w wartości godziwej tych instrumentów są ujmowane w rachunku zysków i strat jako 

koszty lub przychody finansowe.  

 

Inne zobowiązania finansowe, niebędące instrumentami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej 

przez wynik finansowy, są wyceniane według zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej 

stopy procentowej. 

 

Grupa wyłącza ze swojego bilansu zobowiązanie finansowe, gdy zobowiązanie wygasło – to znaczy, kiedy 

obowiązek określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł. Zastąpienie dotychczasowego 

instrumentu dłużnego przez instrument o zasadniczo różnych warunkach dokonywane pomiędzy tymi 

samymi podmiotami Grupa ujmuje jako wygaśniecie pierwotnego zobowiązania finansowego i ujęcie 

nowego zobowiązania finansowego. Podobnie znaczące modyfikacje warunków umowy dotyczącej 

istniejącego zobowiązania finansowego Grupa ujmuje jako wygaśniecie pierwotnego i ujecie nowego 

zobowiązania finansowego. Powstające z tytułu zamiany różnice odnośnych wartości bilansowych wykazuje 

się w rachunku zysków i strat. 

 

Pozostałe zobowiązania obejmują w szczególności zobowiązania wobec urzędu skarbowego z tytułu 

podatku od towarów i usług i podatku dochodowego, zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych, 

zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń, zobowiązania z tytułu wyceny długoterminowych 

kontraktów informatycznych oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych zaliczek, które będą rozliczone 

poprzez dostawę towarów, usług lub środków trwałych. Pozostałe zobowiązania niefinansowe ujmowane są 

w kwocie wymagającej zapłaty. 

 

9.16. Rezerwy 

Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Grupie ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo 

oczekiwany) wynikający ze zdarzeń przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku 

spowoduje konieczność wypływu korzyści ekonomicznych oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania 

kwoty tego zobowiązania. Jeżeli Grupa spodziewa się, że koszty objęte rezerwą zostaną zwrócone, na 

przykład na mocy umowy ubezpieczenia, wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odrębny składnik 

aktywów, ale tylko wtedy, gdy jest rzeczą praktycznie pewną, że zwrot ten rzeczywiście nastąpi. Koszty 

dotyczące danej rezerwy są wykazane w rachunku zysków i strat po pomniejszeniu o wszelkie zwroty.  

 

W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest ustalana poprzez 

zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy 
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zastosowaniu stopy dyskontowej odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie 

oraz ewentualnego ryzyka związanego z danym zobowiązaniem. Jeżeli zastosowana została metoda 

polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie rezerwy w związku z upływem czasu jest ujmowane jako koszty 

finansowe. 

 

9.17. Odprawy emerytalne  

Zgodnie z zakładowymi systemami wynagradzania pracownicy spółek Grupy mają prawo do odpraw 

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

Wysokość odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych zależy od stażu pracy oraz średniego 

wynagrodzenia pracownika. Grupa tworzy rezerwę na przyszłe zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych 

w celu przyporządkowania kosztów do okresów, których dotyczą. Według MSR 19 odprawy emerytalne są 

programami określonych świadczeń po okresie zatrudnienia. Koszty z tytułu odpraw uznawane są na bazie 

memoriałowej w oparciu o szacowane wartości i ujmowane w rachunku zysków i strat zgodnie z miejscem 

ich powstawania. 

 

9.18. Przychody 

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

ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny 

sposób. Przychody są rozpoznawane po pomniejszeniu o podatek od towarów i usług (VAT) oraz rabaty. 

Przy ujmowaniu przychodów obowiązują również kryteria przedstawione poniżej. 

 

9.18.1. Sprzedaż towarów i produktów  

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

i produktów zostały przekazane nabywcy oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny 

sposób.  

 

9.18.2. Świadczenie usług 

Na dzień bilansowy przychody z tytułu wykonania niezakończonej usługi są ujmowane na podstawie 

stopnia zaawansowania ich realizacji. Procentowy stan zaawansowania realizacji usługi ustalany jest jako 

stosunek kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu do szacowanych 

kosztów niezbędnych do zrealizowania zlecenia lub udziałem nakładu wykonanej pracy w stosunku do 

całkowitych nakładów pracy. 

 

Jeśli stopień zaawansowania wykonania usługi nie może być na dzień bilansowy wiarygodnie oszacowany, 

przychód ustala się w wysokości poniesionych w danym okresie sprawozdawczym kosztów, nie wyższych 

jednak od kosztów, których pokrycie w przyszłości przez zamawiającego jest prawdopodobne.  

 

9.18.3. Odsetki 

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

efektywnej stopy procentowej, stanowiącej stopę dyskontującą przyszłe wpływy pieniężne przez szacowany 

okres życia instrumentów finansowych) w stosunku do wartości bilansowej netto danego składnika 

aktywów finansowych. 
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9.18.4. Dywidendy 

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

 

9.18.5. Przychody z tytułu wynajmu (leasingu operacyjnego) 

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

wynajmu w stosunku do otwartych umów. 

 

9.18.6. Dotacje rządowe  

Jeżeli istnieje uzasadniona pewność, że dotacja zostanie uzyskana oraz spełnione zostaną wszystkie 

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

 

Jeżeli dotacja dotyczy danej pozycji kosztowej, wówczas jest ona ujmowana jako pomniejszenie kosztów, 

które dotacja ta ma w zamierzeniu kompensować. Jeżeli dotacja dotyczy składnika aktywów, wówczas jej 

wartość godziwa jest ujmowana jako pomniejszenie wartości odnośnego środka trwałego, a następnie 

stopniowo, drogą równych odpisów rocznych, odpisywana do rachunku zysków i strat przez szacowany 

okres użytkowania związanego z nią składnika aktywów. 

 

9.19. Podatki 

 

9.19.1. Podatek bieżący 

Zobowiązania i należności z tytułu bieżącego podatku za okres bieżący i okresy poprzednie wycenia się 

w wysokości kwot przewidywanej zapłaty na rzecz organów podatkowych (podlegających zwrotowi od 

organów podatkowych) z zastosowaniem stawek podatkowych i przepisów podatkowych, które prawnie lub 

faktycznie już obowiązywały na dzień bilansowy.  

 

9.19.2. Podatek odroczony 

Na potrzeby sprawozdawczości finansowej, podatek odroczony jest obliczany metodą zobowiązań 

bilansowych w stosunku do różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością 

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

 

Rezerwa na podatek odroczony ujmowana jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic 

przejściowych: 

 z wyjątkiem sytuacji, gdy rezerwa na podatek odroczony powstaje w wyniku początkowego ujęcia 

wartości firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy transakcji nie 

stanowiącej połączenia jednostek gospodarczych i w chwili jej zawierania nie mającej wpływu ani 

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

 w przypadku dodatnich różnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych lub 

stowarzyszonych i udziałów we wspólnych przedsięwzięciach – z wyjątkiem sytuacji, gdy terminy 

odwracania się różnic przejściowych podlegają kontroli inwestora i gdy prawdopodobne jest, iż w 

dającej się przewidzieć przyszłości różnice przejściowe nie ulegną odwróceniu. 
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Aktywa z tytułu podatku odroczonego ujmowane są w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic 

przejściowych, jak również niewykorzystanych ulg podatkowych i niewykorzystanych strat podatkowych 

przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty 

dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice, aktywa i straty: 

 z wyjątkiem sytuacji, gdy aktywa z tytułu odroczonego podatku dotyczące ujemnych różnic 

przejściowych powstają w wyniku początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy 

transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek gospodarczych i w chwili jej zawierania nie mają 

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

 w przypadku ujemnych różnic przejściowych z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych lub 

stowarzyszonych oraz udziałów we wspólnych przedsięwzięciach, składnik aktywów z tytułu 

odroczonego podatku jest ujmowany w bilansie jedynie w takiej wysokości, w jakiej jest 

prawdopodobne, iż w dającej się przewidzieć przyszłości ww. różnice przejściowe ulegną 

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

różnic przejściowych. 

 

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na każdy dzień 

bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do 

opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu 

odroczonego podatku dochodowego. Nieujęty składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego podlega ponownej ocenie na każdy dzień bilansowy i jest ujmowany do wysokości 

odzwierciedlającej prawdopodobieństwo osiągnięcia w przyszłości dochodów do opodatkowania, które 

pozwolą na odzyskanie tego składnika aktywów. 

 

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

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

składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki 

podatkowe (i przepisy podatkowe) obowiązujące na dzień bilansowy lub takie, których obowiązywanie 

w przyszłości jest pewne na dzień bilansowy. 

 

Podatek dochodowy dotyczący pozycji ujmowanych bezpośrednio w kapitale własnym jest ujmowany 

w kapitale własnym, a nie w rachunku zysków i strat. 

 

Grupa kompensuje ze sobą aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z rezerwami z tytułu 

odroczonego podatku dochodowego wtedy i tylko wtedy, gdy posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł 

prawny do przeprowadzenia kompensat należności ze zobowiązaniami z tytułu bieżącego podatku 

i odroczony podatek dochodowy ma związek z tym samym podatnikiem i tym samym organem 

podatkowym.  

 

9.19.3. Podatek od towarów i usług 

Przychody, koszty, aktywa i zobowiązania są ujmowane po pomniejszeniu o wartość podatku od towarów 

i usług, z wyjątkiem: 



GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS  

ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE  

ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2008 ROKU  

 

36 

 

KWOTY PODANE SĄ W TYSIĄCACH ZŁOTYCH (PLN) 

 

 gdy podatek od towarów i usług zapłacony przy zakupie aktywów lub usług nie jest możliwy do 

odzyskania od organów podatkowych; wtedy jest on ujmowany odpowiednio jako część ceny 

nabycia składnika aktywów lub jako część pozycji kosztowej oraz 

 należności i zobowiązań, które są wykazywane z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów 

i usług. 

Kwota netto podatku od towarów i usług możliwa do odzyskania lub należna do zapłaty na rzecz organów 

podatkowych jest ujęta w bilansie jako część należności lub zobowiązań.  

 

9.20. Zysk netto na akcję 

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

średnią ważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.  

 

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

przypadającego na zwykłych akcjonariuszy przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych 

występujących w ciągu roku obrotowego skorygowaną o wpływ elementów rozwadniających. 

 

10. Informacje dotyczące segmentów działalności 

Podstawowy wzór podziału sprawozdawczości Grupy oparty jest na segmentach branżowych,  

a uzupełniający na segmentach geograficznych. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem odbywają się 

w podziale na segmenty, uwzględniające rodzaj oferowanych wyrobów i usług. Każdy z segmentów stanowi 

strategiczną jednostkę gospodarczą, oferującą inne wyroby i obsługującą inne rynki.  

 

Segmentacja produktowa Grupy obejmuje: ERP duże, ERP małe, outsourcing i e-learning oraz systemy 

mobilne.    

 

Segment ERP duże – to oparte o technologię Oracle lub Microsoft rozwiązania informatyczne klasy ERP, 

które wspomagają zarządzanie średnim i dużym przedsiębiorstwem. Aplikacje wspierają procesy biznesowe 

oraz procesy obiegu informacji, pokrywając większość obszarów działalności firmy, m.in.: finanse i 

księgowość, 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 ERP małe – to komplet aplikacji do zarządzania w małych przedsiębiorstwach, wspierający pracę 

działów: sprzedaży, finansów i księgowości oraz kadr. Oprogramowanie można wykorzystać w każdej 

branży. Zaletami tych systemów są prosta instalacja, łatwa konfiguracja i intuicyjna obsługa.  

 

Segment outsourcing i e-learning obejmuje takie obszary, jak: kolokacja, hosting, storage (kopie 

zapasowe oraz archiwizacja danych), sieć, monitoring, bezpieczeństwo, dostawa technologii, projektowanie 

i wdrażanie systemów do zarządzania szkoleniami i kompetencjami, dostarczanie dedykowanych e-szkoleń, 

udostępnianie gotowych e-kursów i platform e-learningowych, usługi wsparcia mentorskiego, konsulting 

oraz coaching. Outsourcing informatyczny umożliwia klientom nie tylko kontrolowanie kosztów związanych 

z rozwojem infrastruktury IT, ale też optymalne wykorzystanie zasobów oraz zarządzanie procesami 
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informatycznymi w firmie. Usługi outsourcingu oferowane przez GK Asseco BS świadczone są w oparciu o 

własne Data Center, posiadające najwyższej klasy, certyfikowanych specjalistów oraz infrastrukturę 

techniczną, która gwarantuje najwyższy stopień bezpieczeństwa danych. E-learning dzięki wspomaganiu 

rozwoju kompetencji strategicznych w przedsiębiorstwach wspiera realizację celów biznesowych Klientów.  

 

Segment systemy mobilne obejmuje rozwiązania dedykowane przedsiębiorstwom działającym w oparciu o 

sieci przedstawicieli terenowych. Oferowane systemy stanowią autorskie rozwiązanie i posiadają moduły, 

które obsługują następujące obszary: funkcje sprzedażowe i okołosprzedażowe, elektroniczną wymianę 

komunikatów w ramach łańcucha dostaw na platformie komunikacyjno – integracyjnej, analizy 

sprzedażowe, kompleksowe rozliczanie transakcji factoringowych. W ofercie firmy znajdują się również 

systemy terminalowe. Aplikacje mobilne oferowane przez Grupę wykorzystują m.in.: firmy z branży FMCG, 

farmaceutycznej czy finansowej.  

 

Koszty i przychody korporacyjne nieprzypisane segmentom dotyczą tych aspektów działalności Grupy, 

które nie są powiązane z działalnością informatyczną. W ich skład wchodzą koszty i przychody finansowe 

(w tym odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, koszty leasingu finansowego, różnice 

kursowe od zobowiązań finansowych w walucie obcej), pozostałe przychody i koszty operacyjne. Aktywa 

segmentu obejmują głównie rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne, zapasy, należności i środki 

pieniężne. Nie obejmują natomiast inwestycji w jednostki podporządkowane i innych inwestycji, aktywów 

finansowych. Zobowiązania segmentu obejmują głównie zobowiązania handlowe i inne zobowiązania 

krótkoterminowe. Nie obejmują natomiast kredytów i pożyczek oraz rezerw. 

 

10.1.1. Segmenty branżowe 

W poniższych tabelach przedstawione zostały dane dotyczące przychodów i zysków oraz niektórych 

aktywów i zobowiązań poszczególnych segmentów branżowych Grupy za I półrocze zakończone dnia 

30 czerwca 2008 roku oraz dnia 30 czerwca 2008 roku lub odpowiednio na dzień 30 czerwca 2008 roku lub 

na dzień 30 czerwca 2007 roku. 

 

OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 

30 CZERWCA 2008 ROKU LUB NA 

DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU 

(NIEBADANE) 

ERP 

DUŻE 

ERP 

MAŁE 

OUTSOURCING 

I E-LEARNING 

SYSTEMY 

MOBILNE 
RAZEM 

ELIMINACJE 

ORAZ 

DZIAŁALNOŚĆ 

KORPORACYJNA 

DZIAŁALNOŚĆ 

OGÓŁEM 

Sprzedaż na rzecz klientów 

zewnętrznych 35 908 6 306 15 497 22 095 79 806 – 79 806 

Sprzedaż między segmentami 24 – – – 24 (24) 0 

Przychody segmentu ogółem 35 932 6 306 15 497 22 095 79 830 (24) 79 806 

Wynik 

    

 

  Zysk segmentu 11 570 3 212 2 467 7 163 24 412 (1) 24 411 

Koszty nieprzypisane 

    

 (11 053) (11 053) 

Pozostałe przychody /koszty 

operacyjne netto – – – – – 96 96 

Przychody/koszty finansowe 

netto – – – – 

– 

395 395 

Zysk przed opodatkowaniem – – – – – – 13 849 
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Podatek dochodowy – – – – – – (2 628) 

Zysk netto za rok obrotowy – – – – – – 11 221 

Zysk netto przypadający na 

akcjonariuszy jednostki 

dominującej – – – – – – 10 157 

Aktywa i zobowiązania 

    

 

  Aktywa segmentu 28 321 4 360 21 084 30 140 83 905 – 83 905 

Aktywa nieprzypisane – – – – – 177 443 177 443 

Aktywa ogółem 28 321 4 360 21 084 30 140 83 905 177 443 261 348 

Zobowiązania segmentu 8 672 798 5 821 4 799 20 090 – 20 090 

Zobowiązania nieprzypisane – – – – – 3 277 3 277 

Kapitały własne 

    

 237 981 237 981 

Pasywa ogółem 8 672 798 5 821 4 799 20 090 241 258 261 348 

Pozostałe informacje 

dotyczące segmentu 

       Nakłady inwestycyjne: 3 928 1 159 2 782 1 186 9 055 102 9 157 

Amortyzacja rzeczowych 

aktywów trwałych 544 197 1 036 1 153 2 930 40 2 970 

Amortyzacja wartości 

niematerialnych 420 772 182 185 1 559 2 1 561 

 

 

 

 

 

 

OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 

CZERWCA 2007 ROKU LUB NA 

DZIEŃ 30 CZERWCA 2007 ROKU 

(NIEBADANE) 

ERP  

DUŻE 

ERP  

MAŁE 

OUTSOURCING  

I E-LEARNING 
RAZEM 

DZIAŁALNOŚĆ 

KORPORACYJNA 

DZIAŁALNOŚĆ 

OGÓŁEM 

Przychody       

Sprzedaż na rzecz klientów 

zewnętrznych 6 156 597 15 843 22 596 – 22 596 

Sprzedaż między segmentami – – – – – – 

Przychody segmentu ogółem 6 156 597 15 843 22 596 – 22 596 

Wynik       

Zysk segmentu 3 410 203 2 518 6 131 – 6 131 

Koszty nieprzypisane – – – – (2 304) (2 304) 

Pozostałe przychody / koszy 

operacyjne netto 

– – – – – 12 

Przychody / koszty finansowe 

netto – – – – – 346 

Zysk przed opodatkowaniem – – – – – 4 185 

Podatek dochodowy – – – – – (561) 

Zysk netto za rok obrotowy – – – – – 3 624 
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10.1.2. Segmenty geograficzne 

Grupa działa przede wszystkim na terenie Polski. Przychody, nakłady i aktywa dotyczące segmentów poza 

terenem Polski wynoszą mniej niż 10% odpowiednich wartości. 

 

11. Przychody i koszty 

 

11.1. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 

OKRES 6 MIESIĘCY 

 ZAKOŃCZONY DNIA  

30 CZERWCA 2008  

(NIEBADANE) 

OKRES 6 MIESIĘCY 

ZAKOŃCZONY DNIA  

30 CZERWCA 2007 

(NIEBADANE) 

Zysk na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych  84 – 

Rozwiązanie rezerwy  0 – 

Otrzymane odszkodowania 95 – 

Pozostałe 87 29 

Refaktury 116 – 

 382 29 

 

11.2. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 

OKRES 6 MIESIĘCY 

ZAKOŃCZONY DNIA  

30 CZERWCA 2008 

(NIEBADANE) 

OKRES 6 MIESIĘCY 

ZAKOŃCZONY DNIA 

 30 CZERWCA 2007 

(NIEBADANE) 

Darowizny przekazane podmiotom niepowiązanym  (45) – 

Pozostałe koszty operacyjne  (137) (17) 

Koszty napraw powypadkowych  (17) – 

Kradzież środków trwałych  (80) – 

Kary i odszkodowania  (7) – 

 

(286) (17) 

Aktywa i zobowiązania       

Aktywa segmentu 19 342 4 119 14 529 37 990 – 37 990 

Aktywa nieprzypisane – – – – 87 438 87 438 

Aktywa ogółem 19 342 4 119 14 529 37 990 87 438 125 428 

Zobowiązania segmentu 8 117 635 4 885 13 637 – 13 637 

Zobowiązania nieprzypisane – – – – 8 103 8 103 

Kapitały własne – – – – 103 688 103 688 

Pasywa ogółem 8 117 635 4 885 13 637 111 791 125 428 

Pozostałe informacje 

dotyczące segmentu       

Nakłady inwestycyjne: – – – – – 1 694 

Amortyzacja rzeczowych aktywów 

trwałych 85 30 1 170 1 285 – 1 285 

Amortyzacja wartości 

niematerialnych 84 95 140 319 – 319 
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11.3. PRZYCHODY FINANSOWE 

OKRES 6 MIESIĘCY 

ZAKOŃCZONY DNIA  

30 CZERWCA 2008 

(NIEBADANE) 

OKRES 6 MIESIĘCY 

ZAKOŃCZONY DNIA  

30 CZERWCA 2007 

(NIEBADANE) 

Przychody z tytułu odsetek bankowych 537 374 

Zyski ze sprzedaży innych inwestycji 24 14 

Pozostałe przychody finansowe 9 – 

 570 388 

  

11.4. KOSZTY FINANSOWE 

OKRES 6 MIESIĘCY 

ZAKOŃCZONY DNIA  

30 CZERWCA 2008 

(NIEBADANE) 

OKRES 6 MIESIĘCY 

ZAKOŃCZONY DNIA  

30 CZERWCA 2007 

(NIEBADANE) 

Odsetki od leasingu finansowego (73) – 

Opłaty i prowizje bankowe (9) (10) 

Pozostałe koszty odsetkowe (3) – 

Ujemne różnice kursowe  (87) (6) 

Pozostałe koszty finansowe  (3) (26) 

 (175) (42) 

 

11.5. KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW 

OKRES 6 MIESIĘCY 

ZAKOŃCZONY DNIA 

 30 CZERWCA 2008 

(NIEBADANE) 

OKRES 6 MIESIĘCY 

ZAKOŃCZONY DNIA  

30 CZERWCA 2007 

(NIEBADANE) 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów (17 472) (1 740) 

Zużycie materiałów i energii  (1 686) (312) 

Usługi obce  (12 763) (6 996) 

Wynagrodzenia  (24 148) (6 123) 

Świadczenia na rzecz pracowników  (4 643) (1 353) 

Amortyzacja  (4 532) (1 604) 

Podatki i opłaty (421) (104) 

Pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                       (1 197) (537) 

Razem (66 862) (18 769) 

   

Zmiana stanu produktów (414) – 

Koszty sprzedaży (5 056) (1 563) 

Koszty ogólnego zarządu  (10 075) (2 304) 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług   (51 317) (14 902) 

Razem  (66 862) (18 769) 
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11.6. KOSZTY AMORTYZACJI I ODPISY AKTUALIZUJĄCE  

UJĘTE W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 

OKRES 6 MIESIĘCY 

ZAKOŃCZONY DNIA  

30 CZERWCA 2008 

(NIEBADANE) 

OKRES 6 MIESIĘCY 

ZAKOŃCZONY DNIA  

30 CZERWCA 2007 

(NIEBADANE) 

Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży: 

 

 

Amortyzacja środków trwałych 3 081 1 110 

Amortyzacja wartości niematerialnych 178 3 

Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży   

Amortyzacja środków trwałych 161 72 

Amortyzacja wartości niematerialnych 1 – 

Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu:   

Amortyzacja środków trwałych 1 017 379 

Amortyzacja wartości niematerialnych  94 40 

 

11.7. KOSZTY ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH 

 

OKRES 6 MIESIĘCY 

ZAKOŃCZONY DNIA 30 

CZERWCA 2008 

(NIEBADANE) 

OKRES 6 MIESIĘCY 

ZAKOŃCZONY DNIA 30 

CZERWCA 2007 

(NIEBADANE) 

Wynagrodzenia 24 219 4 592 

Utworzenie rezerwy emerytalnej  40 154 

Utworzenie rezerwy  na niewykorzystane urlopy 759 710 

Wykorzystanie rezerwy na premie  (870) 667 

Razem 24 148 6 123 

Świadczenia na rzecz pracowników, w tym: 4 424 1 303 

Koszty ubezpieczeń społecznych 3553 1101 

ZFŚS 219 50 

Razem 4 643 1 353 

 

12.  Podatek dochodowy 

12.1. Obciążenie podatkowe  

Główne składniki obciążenia podatkowego za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008 roku i 30 

czerwca 2007 roku przedstawiają się następująco: 

 

 

OKRES 6 MIESIĘCY 

ZAKOŃCZONY DNIA  

30 CZERWCA 2008 

(NIEBADANE) 

OKRES 6 MIESIĘCY 

ZAKOŃCZONY DNIA 

 30 CZERWCA 2007 

(NIEBADANE) 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat 

  Bieżący podatek dochodowy (1 354) 0 

Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego (1 525) 0 

Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych 171 – 

Odroczony podatek dochodowy (1 274) (561) 

Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych (1 274) (561) 

Obciążenie podatkowe wykazane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat (2 628) (561) 
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12.2. Uzgodnienie efektywnej stawki podatkowej   

Uzgodnienie podatku dochodowego od wyniku finansowego brutto przed opodatkowaniem według 

ustawowej stawki podatkowej, z podatkiem dochodowym liczonym według efektywnej stawki podatkowej 

Grupy za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008 roku i 30 czerwca 2007 roku przedstawia się 

następująco: 

 

 

OKRES 6 MIESIĘCY 

ZAKOŃCZONY DNIA 

30 CZERWCA 2008 

(NIEBADANE) 

OKRES 6 MIESIĘCY 

ZAKOŃCZONY DNIA 

 30 CZERWCA 2007 

(NIEBADANE) 

Wynik finansowy brutto przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej 13 849 4 185 

Wynik finansowy przed opodatkowaniem z działalności zaniechanej – – 

Wynik finansowy brutto przed opodatkowaniem 13 849 4 185 

Podatek według ustawowej stawki podatkowej obowiązującej w Polsce, 

wynoszącej 19% (2006: 19%) 

2 631 795 

Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych (171) – 

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (w tym amortyzacja 

wartości firmy) 

168 19 

Pozostałe - 37 

Odwrócenie odpisu aktywa z tytułu jego nierealizowalności – (290) 

Podatek według efektywnej stawki podatkowej wynoszącej 0,1897 (za rok 

2007: 0,1340) 

2 628 561 

Podatek dochodowy (obciążenie) wykazany w skonsolidowanym rachunku 

zysków i strat 

(2 628) 561 

Podatek dochodowy przypisany działalności zaniechanej – – 

 

(2 628) 561 

 

12.3. Odroczony podatek dochodowy 

 

Odroczony podatek dochodowy wynika z następujących pozycji:  

 

 
SKONSOLIDOWANY BILANS 

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK 

ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 6 

MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 

 

30 CZERWCA 

2008 

(NIEBADANE) 

31 GRUDNIA 

2007 

30 CZERWCA 

2008 

(NIEBADANE) 

30 CZERWCA 

2007 

(NIEBADANE) 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 

    Przyspieszona amortyzacja podatkowa (263) (223) (40) – 

Przeszacowanie gruntów i budynków do wartości 

godziwej (-) (143) (145) 2 – 

Zarachowane przychody ze sprzedaży (529) (660) 131 (353) 

Przychody finansowe z tytułu zarachowanych odsetek (5) (6) 1 23 

Inne  (23) (36) 13 0 

Rezerwa brutto z tytułu podatku odroczonego  (963) (1 070) 
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Aktywa z tytułu podatku odroczonego 

    Odprawy emerytalne jednostki 67 60 7 0 

Amortyzacja bilansowa 174 180 (6) 10 

Rezerwy na premie, urlopy, koszty szacowane 938 1 109 (171) 31 

Odpisy aktualizujące majątek obrotowy 144 291 (147) 310 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 206 392 (186) 20 

Niewypłacone wynagrodzenia 315 326 (11) (19) 

Straty możliwe do odliczenia od przyszłych dochodów 

do opodatkowania - 877 

 

(877) 

 

(610) 

Odpis dotyczący braku możliwości realizacji aktywa z 

tytułu podatku odroczonego - - - 942 

Czynsze inicjalne od umów leasingowych 26 - 26 - 

Inne 2 18 (16) 27 

Aktywa brutto z tytułu podatku odroczonego 1 872 3 253 

  Aktywa netto z tytułu podatku odroczonego 909 2 183 

  Aktywa z tytułu podatku odroczonego BO spółek 

przejętych  

   

(942) 

Obciążenie z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego     (1 274) (561) 

 

13.  Majątek socjalny oraz zobowiązania ZFŚS  

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z późniejszymi zmianami 

stanowi, że Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający powyżej 20 

pracowników na pełne etaty. Grupa tworzy taki fundusz i dokonuje okresowych odpisów w wysokości 

odpisu podstawowego. Celem Funduszu jest subsydiowanie działalności socjalnej Grupy, pożyczek 

udzielonych jej pracownikom oraz pozostałych kosztów socjalnych.  

 

Grupa skompensowała aktywa Funduszu ze swoimi zobowiązaniami wobec Funduszu, ponieważ aktywa te 

nie stanowią oddzielnych aktywów Grupy. W związku z powyższym, saldo netto na dzień 30 czerwca 2008 

roku wynosi 54 tysiące PLN (na dzień 30 czerwca 2007 roku – 64 tysiące PLN). 

 

Tabele poniżej przedstawiają analitykę aktywów, zobowiązań oraz kosztów Funduszu.  

 

 30 CZERWCA 2008 

(NIEBADANE) 

31 GRUDNIA 2007 

Pożyczki udzielone pracownikom 125 80 

Środki pieniężne  540 132 

Fundusz Socjalny (-zobowiązanie) 719 176 

Saldo po skompensowaniu 54 36 
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 OKRES 6 MIESIĘCY 

ZAKOŃCZONY DNIA 

30 CZERWCA 2008 

(NIEBADANE) 

OKRES 6 MIESIĘCY 

ZAKOŃCZONY DNIA 

30 CZERWCA 2007 

(NIEBADANE) 

Odpisy na Fundusz w okresie obrotowym 219 50 

14. Zysk przypadający na jedną akcję 

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

przypadającego na zwykłych akcjonariuszy jednostki dominującej przez średnią ważoną liczbę 

wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu. 

 

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

przypadającego na zwykłych akcjonariuszy (po potrąceniu odsetek od umarzalnych akcji 

uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe) przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji 

zwykłych występujących w ciągu okresu (skorygowaną o wpływ opcji rozwadniających oraz 

rozwadniających umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe). 

 

Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące zysku oraz akcji, które posłużyły do wyliczenia 

podstawowego i rozwodnionego zysku na jedną akcję: 

 

 OKRES 6 MIESIĘCY 

ZAKOŃCZONY DNIA  

30 CZERWCA 2008 

(NIEBADANE) 

OKRES 6 MIESIĘCY 

ZAKOŃCZONY DNIA  

30 CZERWCA 2007 

(NIEBADANE) 

Zysk netto z działalności kontynuowanej 11 221 3 624 

Strata na działalności zaniechanej – – 

Zysk netto 11 221 3 624 

Odsetki od umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje 

zwykłe 

– – 

Zysk netto, zastosowany do obliczenia rozwodnionego zysku na jedną 

akcję 11 221 3 624 

 

 

OKRES 6 MIESIĘCY 

ZAKOŃCZONY DNIA  

30 CZERWCA 2008 

(NIEBADANE) 

OKRES 6 MIESIĘCY 

ZAKOŃCZONY DNIA  

30 CZERWCA 2007 

(NIEBADANE) 

Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do 

obliczenia podstawowego zysku na jedną akcję 30 215 340 6 084 497 

Wpływ rozwodnienia: – – 

Opcje na akcje – – 

Umarzalne akcje uprzywilejowane – – 

Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do 

obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję 30 215 340 6 084 497 
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 OKRES 6 MIESIĘCY 

ZAKOŃCZONY DNIA  

30 CZERWCA 2008 

(NIEBADANE) 

OKRES 6 MIESIĘCY 

ZAKOŃCZONY DNIA 

30 CZERWCA 2007 

(NIEBADANE) 

Zysk na jedną akcję 0,37 0,60 

 

W okresie między dniem bilansowym a dniem sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie 

wystąpiły żadne inne transakcje dotyczące akcji zwykłych lub potencjalnych akcji zwykłych. 

 

15. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty 

 

Jednostka dominująca nie wypłaciła dywidendy z akcji zwykłych za 2007 rok. Na Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu z dnia 15 maja 2008 r. akcjonariusze Spółki podjęli uchwałę o przeznaczeniu całego zysku 

wypracowanego w roku 2007 w wysokości 12 410 tys. zł na pokrycie strat z lat ubiegłych. 

 

Zaliczka na poczet dywidendy za 2008 rok nie została wypłacona. 

 

16.  Rzeczowe aktywa trwałe   

 

I PÓŁROCZE ZAKOŃCZONE DNIA 

30 CZERWCA 2008 ROKU 

GRUNTY I 

BUDYNKI 

MASZYNY I 

URZĄDZENIA 

ŚRODKI 

TRANSPORTU 

INNE 

ŚRODKI 

TRWAŁE 

OGÓŁEM 

Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2008 roku 6 215 19 721 4 446 1 204 31 586 

Nabycia 355 1 858 1 871 234 4 318 

Sprzedaż – (21) (70) (2) (93) 

Likwidacja – (366) (61) (2) (429) 

Wartość brutto na dzień 30 czerwca 2008 roku 

(niebadane)  6 570 21 192 6 186 1 434 35 382 

Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 1 

stycznia 2008 roku (1 068) (12 091) (465) (407) (14 031) 

Odpis amortyzacyjny za okres (240) (1 844) (666) (220) (2 970) 

Sprzedaż – 21 67 2 90 

Likwidacja – 310 17 1 328 

Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 30 

czerwca 2008 roku (niebadane) (1 308) (13 604) (1 047) (624) (16 583) 

Wartość netto na dzień 1 stycznia 2008 roku 5 147 7 630 3 981 797 17 555 

Wartość netto na dzień 30 czerwca 2008 roku  

(niebadane) 5 262 7 588 5 139 810 18 799 

OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA  

30 CZERWCA 2007 

GRUNTY I 

BUDYNKI 

MASZYNY I 

URZĄDZENIA 

ŚRODKI 

TRANSPORTU 

INNE 

ŚRODKI 

TRWAŁE 

OGÓŁEM 

Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2007 roku 2 090 13 117 758 529 16 494 

Nabycia 76 723 – 295 1 094 

Połączenie  2 354 1 355 1 560 56 5 325 

Sprzedaż – – – – 0 

Likwidacja – (15) – – (15) 
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Wartość brutto na dzień 30 czerwca 2007 roku 

(niebadane) 4 520 15 180 2 318 880 22 898 

Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień  

1 stycznia 2007 roku (827) (10 343) (72) (433) (11 675) 

Odpis amortyzacyjny za okres (130) (1 009) (113) (33) (1 285) 

Sprzedaż – – – – 0 

Likwidacja – 15 – 9 24 

Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień  

30 czerwca 2007 roku (niebadane) (957) (11 337) (185) (457) (12 936) 

Wartość netto na dzień 1 stycznia 2007 roku 1 263 2 774 686 96 4 819 

Wartość netto na dzień 30 czerwca 2007 roku 

(niebadane) 3 563 3 843 2 133 423 9 962 

 

Wartość bilansowa środków transportu użytkowanych na dzień 30 czerwca 2008 roku na mocy umów 

leasingu finansowego oraz umów dzierżawy z opcją zakupu wynosi 2 583 tysiące PLN (na dzień 30 czerwca 

2007: 1 423 tysiące PLN);. Na aktywach użytkowanych na mocy umów leasingowych oraz umów dzierżawy 

z opcją zakupu nie został ustanowiony zastaw pod zabezpieczenie związanych z nimi zobowiązań z tytułu 

leasingu finansowego oraz umów dzierżawy z opcją zakupu.  

 

Grunty i budynki o wartości bilansowej 2 276 tysięcy PLN (na dzień 30 czerwca 2007 roku: 2 276 tysięcy 

PLN) objęte są hipoteką ustanowioną w celu zabezpieczenia niewykorzystanej linii kredytowej.  

17. Leasing 

17.1. Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego – Grupa jako leasingobiorca 

 

Na dzień 30 czerwca 2008 roku oraz na dzień 31 grudnia 2007 roku przyszłe minimalne opłaty z tytułu 

umów nieodwoływalnego leasingu operacyjnego przedstawiają się następująco: 

 

 30 CZERWCA 2008 

(NIEBADANE) 

31 GRUDNIA 2007 

W okresie 1 roku 997 1 024 

W okresie od 1 do 5 lat 3 745 3 826 

Powyżej 5 lat 3 570 4 018 

 8 312 8 868 

 

17.2. Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego i umów dzierżawy z opcją 

zakupu 

 

Na dzień 30 czerwca 2008 roku oraz na dzień 31 grudnia 2007 roku przyszłe minimalne opłaty leasingowe 

z tytułu tych umów oraz wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych netto przedstawiają się 

następująco: 

 



GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS  

ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE  

ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2008 ROKU  

 

47 

 

KWOTY PODANE SĄ W TYSIĄCACH ZŁOTYCH (PLN) 

 

 

30 CZERWCA 2008 

(NIEBADANE) 
31 GRUDNIA 2007 

OPŁATY 

MINIMALNE 

WARTOŚĆ 

BIEŻĄCA OPŁAT 

OPŁATY 

MINIMALNE 

WARTOŚĆ 

BIEŻĄCA OPŁAT 

W okresie 1 roku 834 716 703 607 

W okresie od 1 do 5 lat 1 601 1 470 1 230 1 097 

Powyżej 5 lat  

Minimalne opłaty leasingowe ogółem 2 435 2 186 1 933 1 704 

Minus koszty finansowe (249)  (229)  

Wartość bieżąca minimalnych opłat 

leasingowych 
2 186 2 186 1 704 1 704 

krótkoterminowe  716  607 

długoterminowe  1470  1 097 

 

18. Wartości niematerialne 

 

OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA  

30 CZERWCA 2008 ROKU 

PATENTY I 

LICENCJE 

WNIP NIE ODDANE 

DO UŻYTKOWANIA 
INNE OGÓŁEM 

Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2008 roku 12 107 1 923 813 14 843 

Nabycia 662 4 086 90 4 838 

Wartość brutto na dzień 30 czerwca 2008 roku 12 769 6 009 903 19 681 

Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 1 

stycznia 2008 roku (8 192)  

 

– (559) (8 751) 

Odpis amortyzacyjny za okres (1 474) 

 

(87) (1 561) 

Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 30 

czerwca 2008  roku (9 666) – (646) (10 312) 

Wartość netto na dzień 1 stycznia 2008 roku 3 915 1 923 254 6 092 

Wartość netto na dzień 30 czerwca 2008 roku 

 

3 103 

 

6 009 

 

257 

 

9 369 

 

OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA  

30 CZERWCA 2007 ROKU 

PATENTY I 

LICENCJE 

WNIP NIE ODDANE 

DO UŻYTKOWANIA 
INNE OGÓŁEM 

Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2007 roku 1 961 

 

– 1 961 

Nabycia 252 

 

348 600 

Połączenie 6 477 958 511 7 946 

Wartość brutto na dzień 30 czerwca 2007 roku 8 690 958 859 10 507 

Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 1 

stycznia 2007 roku (1 637) 

 

– (1 637) 

Połączenie (3 614) 

 

(508) (4 122) 

Odpis amortyzacyjny za okres (311) 

 

(8) (319) 

Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 30 

czerwca 2007 (5 562)   (516) (6 078) 

Wartość netto na dzień 1 stycznia 2007 roku 324 0 – 324 

Wartość netto na dzień 30 czerwca 2007 roku 3 128 958 343 4 429 
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19. Połączenia jednostek gospodarczych i nabycia udziałów mniejszości 

 

1. Połączenie 

W dniu 29 marca 2007 roku Zarządy spółek Asseco Business Solutions S.A., Safo Sp. z o.o., Softlab Sp. z 

o.o., Softlab Trade Sp. z o.o. oraz WA-PRO Sp. z o.o. podpisały Plan Połączenia. 

 

Połączenie spółek Asseco Business Solutions S.A. oraz Safo Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Softlab Trade Sp. 

z o.o. i WA-PRO Sp. z o.o nastąpiło poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Asseco Business Solutions 

S.A. o wartości 65.069.570 złotych w drodze emisji 6.506.957 sztuk Akcji Serii B o wartości nominalnej 10 

złotych każda akcja (Akcje Połączeniowe). Akcje te mają pokrycie w ustalonym dla potrzeb połączenia 

majątku spółek Safo Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Softlab Trade Sp. z o.o. oraz WA-PRO Sp. z o.o. i 

zostały wydane ich wspólnikom. W wyniku połączenia Spółki przejmowane zostały rozwiązane bez 

przeprowadzenia likwidacji.  

 

Akcje Połączeniowe zostały wydane wspólnikom Safo Sp. z o.o., Softlab Trade Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o. 

i WA-PRO Sp. z o.o. w proporcji do posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym odpowiednio 

Safo Sp. z o.o., Softlab Trade Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o. oraz WA-PRO Sp. z o.o., przy zastosowaniu 

następującego stosunku wymiany udziałów: 

• 2.348,68 Akcji Połączeniowych za 1 udział Safo Sp. z o.o.; 

• 219,37 Akcji Połączeniowych za 1 udział Softlab Trade Sp. z o.o.; 

• 4.451,05 Akcji Połączeniowych za 1 udział Softlab Sp. z o.o.; 

• 8.838,38 Akcji Połączeniowych za 1 udział WA-PRO Sp. z o.o.; 

z zastrzeżeniem niżej wymienionych reguł dotyczących przyznania Akcji Połączeniowych. 

 

Liczbę Akcji Połączeniowych, które otrzymał każdy wspólnik Safo Sp. z o.o., Softlab Trade Sp. z o.o., 

Softlab Sp. z o.o. i WA-PRO Sp. z o.o. ustalono poprzez pomnożenie posiadanej przez niego liczby udziałów 

w kapitale zakładowym odpowiednio Safo Sp. z o.o., Softlab Trade Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o. i WA-PRO 

Sp. z o.o. w odpowiednim dniu uchwały połączeniowej podjętej przez Zgromadzenie Wspólników danej 

spółki Przejmowanej przez odpowiednie Parytety Wymiany i zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób 

iloczynu, (jeżeli iloczyn taki nie będzie stanowił liczby całkowitej) w dół do najbliższej liczby całkowitej. 

 

Każdy wspólnik Safo Sp. z o.o., Softlab Trade Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o. i WA-PRO Sp. z o.o., któremu  

w wyniku zaokrąglenia nie zostanie przydzielona ułamkowa część Akcji Połączeniowych, był uprawniony do 

otrzymania dopłaty w gotówce. 

 

Podstawą ustalenia przez Zarządy Spółek Parytetów Wymiany były: 

 przyszła przewidywana wycena rynkowa spółki połączonej z uwzględnieniem efektów synergii   

wynikających z Połączenia, 

 oszacowanie efektów synergii w odniesieniu do każdej ze spółek, 

 wycena Asseco Business Solutions S.A., Softlab Trade Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o. oraz WA-PRO 

Sp. z o.o. oparta na wartościach rynkowych łączących się Spółek,  
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 wielkość udziałów poszczególnych wspólników w poszczególnych łączących się spółkach  

i  wynikowa wielkość ich udziałów w Spółce połączonej. 

 

Połączenie zostało zarejestrowane w dniu 1 czerwca 2007 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Przedstawione poniżej rozliczenie skutków finansowych połączenia spółek nastąpiło w oparciu o ustalone 

wartości godziwe możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych. 

Wartość firmy została ustalona w wysokości PLN 79 406 tys. 

 

 

SAFO SOFTLAB 

SOFTLAB  

TRADE WA-PRO RAZEM 

AKTYWA 

     Aktywa trwałe  5 654 233 1 128 2 268 9 283 

Rzeczowe aktywa trwałe 3 789 208 508 820 5 325 

Wartości niematerialne  1 020 9 524 1 321 2 874 

Rozliczenia międzyokresowe 119 

  

23 142 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 726 16 96 104 942 

Aktywa obrotowe 11 085 1 683 5 485 2 804 21 057 

Zapasy 150 

 

43 84 277 

Należności 5 647 1 580 4 824 588 12 639 

Środki pieniężne i depozyty 

krótkoterminowe 3 968 62 301 1 108 5 439 

Aktywa pozostałe 1 320 41 317 1 024 2 702 

SUMA AKTYWÓW 16 739 1 916 6 613 5 072 30 340 

PASYWA 

     Kapitał własny 7 931 1 467 2 277 3 344 15 019 

Zobowiązania 8 808 449 4 336 1 728 15 321 

Kredyty i pożyczki 

   

151 151 

Zobowiązania 8 808 449 4 336 1 577 15 170 

SUMA PASYWÓW 16 739 1 916 6 613 5 072 30 340 

Wartość aktywów netto 7 931 1 467 2 277 3 344 15 019 

Nabywany udział w aktywach netto 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 Wartość nabywanych aktywów 

netto 7 931 1 467 2 277 3 344 15 019 

Cena nabycia 49 389 27 685 4 016 13 335 94 425 

Wartość firmy 41 458 26 218 1 739 9 991 79 406 

 

W ramach identyfikacji aktywów i ustalenia ich wartości godziwych zostały wydzielone i wycenione 

produkty firm Softlab Trade Sp. z o.o. i Safo Sp. z o.o.. Ich wartość godziwą na dzień połączenia ustalono 

na 1 355 tys. PLN. Wartość godziwa oprogramowania na podstawie wyceny metodą odtworzeniową 

pomniejszonej o amortyzację do dnia połączenia. Okres użytkowania odpowiada spodziewanemu okresowi 

otrzymywania pożytków ze sprzedaży oprogramowania. 
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Poniżej zaprezentowano wpływ korekt wynikających z ostatecznego rozliczenia połączenia na kapitał 

własny na dzień 1 stycznia 2008 roku oraz na wynik za 2007 rok. 

 

 

ZYSK NETTO ZA  

2007 ROK 

KAPITAŁ  

WŁASNY 

Informacje finansowe na dzień 31 grudnia 2007 roku według 

zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego za ten okres 13 558 180 099 

Amortyzacja produktów firm Softlab Trade Sp. z o.o. i Safo Sp. z o.o. 

wycenionych do wartości godziwej za okres od dnia połączenia do 

dnia 31 grudnia 2007 roku (414) (414) 

Informacje finansowe na dzień 31 grudnia 2007 roku po zmianach 

wynikających z tymczasowego rozliczenia nabycia spółek 13 144 179 685 

 

Powyższa korekta oprócz wpływu na wynik za rok 2007 zmieniła następujące pozycje bilansowe na dzień 

31 grudnia 2007 roku: 

 zmniejszyła wartość firmy o 1 355 tys. zł; 

 zwiększyła wartość wartości niematerialnych 941 tys. zł. 

 

2. Nabycie Anica System S.A. i powstanie wartości firmy z konsolidacji  

 

W okresie sprawozdawczym i okresach porównywalnych wystąpiły następujące zmiany wartości firmy  

z konsolidacji: 

 

 

I PÓŁROCZE 2008 

ROK ZAKOŃCZONY 

31 GRUDNIA 2007 

 

I PÓŁROCZE 

2007 

Wartość firmy z konsolidacji na początek okresu 44 576 – – 

Zwiększenia wartości firmy z konsolidacji w wyniku 

nabycia  

47 875 

44 576 – 

Razem wartość bilansowa na koniec okresu 92 451 44 576 – 

 

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 0,2 zł każda, stanowiących 60,56% kapitału zakładowego tej spółki i uprawniających 

do 60,56% głosów na WZA. Całkowita wartość transakcji wyniosła 56 064 tys. zł.  

 

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. Wartość 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.  
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Wartość aktywów netto Anica na dzień przejęcia pakietu 39,44% akcji spółki wyniosła 24 785 tys. PLN. 

Nabywany udział w aktywach netto wyniósł 9 775 tys. PLN, zaś wartość transakcji wyniosła 57 651 tys. 

PLN. W związku z tym powstała wartość firmy w wysokości 47 875 tys. PLN. 

 

Powyższa alokacja ma charakter prowizoryczny i ulegnie zmianie na skutek identyfikacji wartości 

godziwych aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych. Zdaniem Zarządu proces ten zakończy się do 

końca 2008 roku. 

20. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 

 

 

30 CZERWCA 2008  

(NIEBADANE) 
31 GRUDNIA 2007 

Obligacje skarbowe 1 054 1 089 

Obligacje pożyczkowe – – 

Pozostałe należności – – 

Inne papiery wartościowe 2 974 4 999 

 
4  028* 6 088** 

 

*  z tego kwota 1 054 ma charakter długoterminowy. 

** z tego kwota 146 ma charakter długoterminowy 

 

Na dzień 30 czerwca 2008 Grupa posiadała następujące obligacje Skarbu Państwa:  

 obligacje zero kuponowe OK0710 o wartości na dzień bilansowy 1 054 tys. zł, data zapadalności -

25/07/2010, 

Poza tym na dzień 30 czerwca 2008 Spółka posiadała następujące dłużne papiery wartościowe: 

 obligacje komercyjne GM 14/07/2008; data zapadalności – 14/07/2008; oprocentowanie 6,74%; 

wartość na dzień bilansowy 2 974 tys. zł; 

 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności  narażone są na ryzyko kredytowe. 

 

21. Świadczenia pracownicze 

 

21.1. Świadczenia emerytalne oraz inne świadczenia po okresie zatrudnienia 

 

Jednostki Grupy wypłacają pracownikom przechodzącym na emerytury kwoty odpraw emerytalnych  

w wysokości określonej przez Kodeks pracy. W związku z tym Grupa tworzy rezerwę na wartość bieżącą 

zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych. Kwotę tej rezerwy oraz uzgodnienie przedstawiające zmiany 

stanu w ciągu okresu obrotowego przedstawiono w poniższej tabeli:  
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 OKRES 6 MIESIĘCY 

 ZAKOŃCZONY  

30 CZERWCA  

2008 ROKU  

(NIEBADANE) 

OKRES 6 MIESIĘCY 

ZAKOŃCZONY  

30 CZERWCA  

2007 ROKU  

(NIEBADANE) 

Na początek okresu na dzień 1 stycznia 313 50 

Utworzenie rezerwy 40 154 

Rozwiązanie rezerwy - - 

Zmiana składu Grupy - - 

Na koniec okresu na dzień 31 grudnia 353 204 

 

Główne założenia przyjęte przez Grupę do wyliczenia kwoty zobowiązania są następujące: 

 

 30 CZERWCA 2008 31 GRUDNIA 2007 

Stopa dyskontowa (%) 5% 5,00% 

Przewidywany wskaźnik inflacji (%) 4% 2,5% 

Wskaźnik rotacji pracowników (%) 12% 10% 

 

22. Zapasy 

 

 30 CZERWCA 2008 

(NIEBADANE) 
31 GRUDNIA 2007 

Materiały (według ceny nabycia) 3 217 

Towary 1 195 890 

Odpis aktualizujący wartość zapasów (81) (96) 

Zapasy ogółem, według niższej z dwóch wartości: ceny 

nabycia (kosztu wytworzenia) oraz wartości netto możliwej 

do uzyskania 

1117 1011 

 

Na dzień 30 czerwca 2008 roku zapasy o wartości 81 tys. PLN zostały objęte odpisem aktualizującym (na 

dzień 31 grudnia 2007 roku: 96 tys. PLN). Utworzenie odpisu dotyczyło zapasów akcesoriów 

komputerowych zalegających w magazynie ponad 12 miesięcy.   

 

Żadna kategoria zapasów nie stanowiła zabezpieczenia kredytów lub pożyczek w okresie 6 miesięcy 

zakończonym 30 czerwca 2008  roku i w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2007 roku. Na dzień 

30 czerwca 2008 roku ani na dzień 30 czerwca 2007 nie było zapasów wycenianych w cenie sprzedaży 

netto. 

 

23. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności  

 

 

30 CZERWCA 2008 

(NIEBADANE) 
31 GRUDNIA 2007 

Należności z tytułu dostaw i usług 23 240 31 559 

Należności od jednostek powiązanych 6 555 4 488 

Należności budżetowe – – 

Pozostałe należności od osób trzecich 5 420 5 782 
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Pozostałe należności od podmiotów powiązanych  – – 

Należności ogółem (netto) 35 215 41 829 

Odpis aktualizujący należności 679 1 536 

Należności brutto 35 894 43 365 

 

Szczegóły transakcji z podmiotami powiązanymi przedstawione są w nocie 31. 

 

Należności z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane i mają zazwyczaj 14-dniowy termin płatności. 

 

Ryzyko kredytowe dotyczące należności nie odbiega od przeciętnego ryzyka kredytowego na rynku 

polskim. 

 

Maksymalne ryzyko kredytowe występujące w odniesieniu do posiadanych przez Grupę należności to ich 

wartość prezentowana w bilansie. Grupa posiada odpowiednią politykę w zakresie dokonywania sprzedaży 

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

kredytowe, ponad poziom określony odpisem aktualizującym nieściągalne należności właściwym dla 

należności handlowych Grupy. 

 

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

w sprawozdaniu finansowym. 

 

Na dzień 30 czerwca 2008 roku należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 679 tys. PLN (na dzień 31 

grudnia 2007 roku: 1 536 tys. PLN) zostały uznane za nieściągalne i w związku z tym objęte odpisem.  

 

Zmiany odpisu aktualizującego należności były następujące: 

 

 

OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY  

30 CZERWCA 2008 ROKU 

(NIEBADANE) 

OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY  

30 CZERWCA 2007 ROKU 

(NIEBADANE) 

Odpis aktualizujący na początek okresu 1 536 5 

Zwiększenie 68 – 

Odpis aktualizujący przejęty w ramach 

połączenia spółek 

– 1601 

Odpisanie niewykorzystanych kwot 

(rozwiązanie odpisu) 

(925) – 

Odpis aktualizujący na koniec okresu 679 1 606 

 

Poniżej przedstawiono analizę należności z tytułu dostaw i usług, które na dzień 31 grudnia 2007 roku i 31 

grudnia 2006 roku były przeterminowane, ale nie uznano ich za nieściągalne: 
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 RAZEM 

NIE- 

PRZETERMINOWANE 

PRZETERMINOWANE, LECZ ŚCIĄGALNE 

< 1 M-CA 1 – 3M-CE 3 -6M-CY 6 – 12 M-CY >12 M-CY 

30 CZERWCA 

2008 

(NIEBADANE) 

29 795 17 324 5 989 3 570 1 928 599 385 

31 GRUDNIA 

2007 
36 047 25 477 7 405 2 514 540 81 30 

  

24. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

 

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

zależy od stopy oprocentowania jednodniowych lokat bankowych. Lokaty krótkoterminowe są dokonywane 

na różne okresy, od jednego dnia do jednego miesiąca, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Grupy 

na środki pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp procentowych. Wartość godziwa 

środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosi 18 307 tysięcy PLN (31 

grudnia 2007: 14 063 tys. PLN). 

 

Na dzień 30 czerwca 2008 roku Grupa dysponowała niewykorzystanymi przyznanymi środkami 

kredytowymi w wysokości 4 000 tysięcy PLN (31 grudnia 2007: 4 000 tysięcy PLN), w odniesieniu do 

których wszystkie warunki zawieszające zostały spełnione. 

 

Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w skonsolidowanym rachunku przepływów 

pieniężnych składało się z następujących pozycji: 

 

 30 CZERWCA 2008 

(NIEBADANE) 
31 GRUDNIA 2007 

Środki pieniężne w banku i w kasie 1 273 2 137 

Lokaty krótkoterminowe 17 034 11 926 

Instrumenty finansowe o wysokiej płynności – 
 

 18 307 14 063 

Środki pieniężne w banku i w kasie przypisane działalności 

zaniechanej  
– 

 

 18 307 14 063 

 

25. Kapitał podstawowy i kapitały zapasowe/ rezerwowe 

 

25.1. Kapitał podstawowy 

 

KAPITAŁ AKCYJNY 

30 CZERWCA 2008 

(NIEBADANE) 
31 GRUDNIA 2007 

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

Akcje zwykłe serii B o wartości nominalnej 5 PLN każda 

Akcje zwykłe serii C o wartości nominalnej 5 PLN każda 

Akcje zwykłe serii D o wartości nominalnej 5 PLN każda 

65 069 570 

28 000 000 

24 021 395 

65 069 570 

28 000 000 

– 

 167 090 965 143 069 570 
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W ciągu roku obrotowego kapitał zakładowy został podwyższony o kwotę 24 021 tysięcy PLN poprzez 

emisję 4 804 279 nowych akcji zwykłych o wartości 5 PLN każda. 

 

 

ILOŚĆ 

 (TYS. SZT.) 

WARTOŚĆ (TYS. 

PLN) 

Akcje zwykłe wyemitowane i w pełni opłacone   

Na dzień 1 stycznia 2008 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 dzień 30 czerwca 2008 roku (niebadane) 33 418 167 091 

Na dzień 1 stycznia 2007 roku 5 000 50 000 

Wyemitowane w dniu 1.06.2007 roku dla wspólników spółek 

przejmowanych 

6 507 65 069 

Na dzień 30 czerwca 2007 roku (niebadane) 11 507 115 069 

 

W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A. w dniu 30 kwietnia 2008 r. 

w związku z emisją 4.804.279 akcji serii D do wartości 167 090 965,00 złotych,  udział Asseco Poland S.A. 

w kapitale zakładowym Asseco Business Solutions S.A. spadł z 54,27% do 46,47%. Asseco Poland S.A. 

posiada 10.000.000 akcji serii A oraz 5.528.570 akcji serii B. 

 

25.1.1. Wartość nominalna akcji 

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

 

25.1.2. Prawa akcjonariuszy 

Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi. W Spółce nie ma akcji uprzywilejowanych. 

 

25.1.3.  Akcjonariusze o znaczącym udziale 

 30 CZERWCA 2008 

(NIEBADANE) 
31 GRUDNIA 2007 

Asseco Poland S.A.   

udział w kapitale 46,47% 54,3% 

udział w głosach 46,47% 54,3% 

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.   

udział w kapitale 6,04% 7,06% 

udział w głosach 6,04% 7,06% 

Pioneer Pekao Investment Management S.A.   

udział w kapitale –% 5,08% 

udział w głosach –% 5,08% 

 

25.2. Kapitał zapasowy 

Kapitał zapasowy powstał z nadwyżki wartości emisyjnej akcji serii C nad ich wartością nominalną w kwocie 

33 600 tys. PLN, która została pomniejszona o koszty emisji akcji ujęte jako zmniejszenie kapitału 

zapasowego w kwocie 3 683 tys. PLN oraz o koszty związane z podwyższeniem kapitału w związku  

z połączeniem w kwocie 319 tys. PLN. Ponadto kapitał zapasowy został utworzony z nadwyżki wartości 
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emisyjnej akcji serii D nad ich wartością nominalną w kwocie 33 630 tys. PLN, która została pomniejszona 

o koszty emisji akcji ujęte jako zmniejszenie kapitału zapasowego w kwocie 805 tys. PLN. W sumie kapitał 

zapasowy na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosi 62 423 tys. PLN.   

 

25.3. Niepodzielony wynik finansowy oraz ograniczenia w wypłacie dywidendy 

Zgodnie z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych, jednostka dominująca jest obowiązana utworzyć kapitał 

zapasowy na pokrycie straty. Do tej kategorii kapitału przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok 

obrotowy wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu spółki dominującej, dopóki kapitał ten nie osiągnie 

co najmniej jednej trzeciej kapitału podstawowego jednostki dominującej. O użyciu kapitału zapasowego  

i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie; jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej 

trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w jednostkowym 

sprawozdaniu finansowym jednostki dominującej i nie podlega ona podziałowi na inne cele. 

 

Na dzień 30 czerwca 2008 roku nie istnieją inne ograniczenia dotyczące wypłaty dywidendy.  

 

25.4. Udziały mniejszości  

 

 30 CZERWCA 2008 

(NIEBADANE) 
31 GRUDNIA 2007 

Na początek okresu  8 708 0 

Dywidendy wypłacone przez jednostki zależne 0 0 

Nabycie akcji spółki Anica System SA 0 7 961 

Zmiany w strukturze udziałowców w jednostkach zależnych (9 772) 0 

Udział w wyniku jednostek zależnych 1 064 747 

Na koniec okresu 0 8 708 

 

26. Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki 

 

Grupa posiada otwarte linie kredytowe. Kredyt w rachunku bieżącym udzielony przez Citibank Handlowy na 

kwotę maksymalną 2 000 tys. PLN jest oprocentowany stawką Wibor 1M+ marża i zabezpieczony wekslem. 

Kredyt w rachunku bieżącym udzielony przez bank BPH na kwotę maksymalną 2 000 tys. PLN jest 

oprocentowany stawką Wibor 1M+ marża i zabezpieczony hipoteką kaucyjną na nieruchomości biurowej  

o wartości 2 276 tys. PLN oraz wekslem własnym.  

 

Na dzień 30 czerwca 2008 roku Grupa nie posiadała zadłużenia z tytułu w/w kredytów. 

 

27. Rezerwy 

 

27.1. Zmiany stanu rezerw 

 

KOSZTY ZWIĄZANE Z 

TOCZĄCYMI SIĘ 

SPRAWAMI 

SĄDOWYMI 

ODPRAWY 

EMERYTALNE 
INNE REZERWY OGÓŁEM 

Na dzień 1 stycznia 2008 roku – 313 – 313 
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Nabycie jednostki zależnej – – – – 

Utworzone w ciągu roku obrotowego – 40 – 40 

Wykorzystane – – – – 

Rozwiązane – – – – 

Na dzień 30 czerwca 2008 roku (niebadane)   – 353 – 353 

Krótkoterminowe na dzień 30 czerwca 2008 

roku 
– – – – 

Długoterminowe na dzień 30 czerwca 2008 

roku 
– 353 – 353 

 
– 353 – 353 

Na dzień 1 stycznia 2007 roku 77 50 – 127 

Nabycie jednostki zależnej – – – – 

Utworzone w ciągu roku obrotowego – 154 – 154 

Wykorzystane – – – – 

Rozwiązane – – – – 

Na dzień 30 czerwca 2007 roku (niebadane) 77 204 – 281 

Krótkoterminowe na dzień 30 czerwca 2007 

roku 
– 57 – 57 

Długoterminowe na dzień 30 czerwca 2007 

roku 
77 147 – 224 

 
77 204 – 281 

 

28. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (krótkoterminowe) 

 

 30 CZERWCA 2008 

(NIEBADANE)  
31 GRUDNIA 2007 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 

 

 

Wobec jednostek powiązanych 417 460 

Wobec jednostek pozostałych 8 025 15 794 

 8 442 16 254 

Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i 

innych 

 

 

Podatek VAT 1 222 2 310 

Podatek zryczałtowany u źródła 3 10 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 679 667 

Podatek dochodowy od osób prawnych 419 1 293 

Zobowiązania wobec ZUS 1 485 1 534 

Inne zobowiązania budżetowe 76 0 

 3 884 5 814 

Zobowiązania finansowe 

 

 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego (krótkoterminowe) 716 607 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego (długoterminowe) 1 470 1 097 

 2 186 1 704 

Pozostałe zobowiązania 

 

 

Zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń 834 842 

Zobowiązania z tytułu wyceny długoterminowych 

kontraktów IT 878 1014 
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Zobowiązania z tytułu dostaw niezafakturowanych 110 349 

Zaliczki otrzymane na dostawy 18 26 

Inne zobowiązania 561 69 

 2 401 2 300 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu: 

 

 

Niewykorzystanych urlopów 2 388 1 629 

Premii 2 406 3 276 

Inne 230 1 325 

 5 024 6 230 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu: 

 

 

Przedpłat 374 841 

Usług serwisowych opłaconych z góry 167 623 

Pozostałych przychodów 24 37 

 565 1 501 

 

Zasady i warunki płatności powyższych zobowiązań finansowych: 

 

Szczegóły transakcji z podmiotami powiązanymi przedstawione są w punkcie 31 dodatkowych informacji  

i objaśnień. 

 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług są nieoprocentowane i zazwyczaj rozliczane w terminach  

21-dniowych. 

 

Pozostałe zobowiązania są nieoprocentowane, ze średnim 14-dniowym terminem płatności. 

 

Kwota wynikająca z różnicy pomiędzy zobowiązaniami a należnościami z tytułu podatku od towarów i usług 

jest płacona właściwym władzom podatkowym w okresach miesięcznych. 

 

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowią przede wszystkim rezerwy na niewykorzystane 

urlopy, rezerwy na wynagrodzenia okresu przeznaczone do wypłaty w okresach następnych, wynikające  

z zasad systemów premiowych obowiązujących w Grupie Asseco Business Solutions oraz rezerwy na koszty 

bieżącej działalności Spółek Grupy. 

 

Saldo rozliczeń międzyokresowych przychodów dotyczy głównie przedpłat za świadczone usługi, takie jak 

serwisy oraz opieka informatyczna. 

 

29. Zobowiązania warunkowe 

 

 30 CZERWCA 2008 

(NIEBADANE) 
31 GRUDNIA 2007 

Zobowiązania z tytułu gwarancji bankowych udzielonych w głównej 

mierze jako zabezpieczenie wykonania umów handlowych  
875 2 782 

Zobowiązania z tytułu gwarancji bankowych udzielonych jako 

zabezpieczenie płatności 
300 300 
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Weksle własne wystawione sprzedawcom hurtowym 1 680 1 680 

Inne zobowiązania warunkowe – 8  

Razem zobowiązania warunkowe  2 855 4 770 

 

29.1. Sprawy sądowe 

Na dzień 30 czerwca 2008 roku Asseco Business Solutions S.A. jest stroną postępowania sądowego, 

wytoczonego przez osobę fizyczną współpracującą z Softlab Trade. Spółka Softlab Trade została pozwana  

o ustalenie istnienia stosunku pracy. Sąd I instancji wydał wyrok oddalający powództwo. Powód złożył 

apelację. Orzeczenie w przedmiocie apelacji jeszcze nie zapadło. Ewentualna przegrana Spółki nie będzie 

miała znaczącego wpływu na jej sytuację finansową. 

 

29.2. Rozliczenia podatkowe 

Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności podlegające regulacjom (na przykład sprawy celne 

czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów administracyjnych, które uprawnione są do 

nakładania wysokich kar i sankcji. Brak odniesienia do utrwalonych regulacji prawnych w Polsce powoduje 

występowanie w obowiązujących przepisach niejasności i niespójności. Często występujące różnice  

w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno wewnątrz organów państwowych, 

jak i pomiędzy organami państwowymi i przedsiębiorstwami, powodują powstawanie obszarów niepewności 

i konfliktów. Zjawiska te powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest znacząco wyższe niż istniejące 

zwykle w krajach o bardziej rozwiniętym systemie podatkowym. 

 

Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli przez okres pięciu lat, począwszy od końca roku,  

w którym nastąpiła zapłata podatku. W wyniku przeprowadzanych kontroli dotychczasowe rozliczenia 

podatkowe Grupy mogą zostać powiększone o dodatkowe zobowiązania podatkowe. Zdaniem Grupy na 

dzień 30 czerwca 2008 roku utworzono odpowiednie rezerwy na rozpoznane i policzalne ryzyko podatkowe. 

 

30. Dotacje rządowe  

 

Asseco Business Solutions S.A. realizuje projekt pod nazwą „Stworzenie systemu logistyczno-

sprzedażowego dla MSP" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu 

Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006”. Przedsięwzięcie prowadzi Pion 

Biznesowy Softlab w partnerstwie z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego  

w Warszawie (WSPiZ). Głównym celem projektu jest stworzenie nowego produktu w postaci 

informatycznego systemu wspomagania zarządzania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W ramach 

współpracy WSPiZ przeprowadziła badania nad sektorem MSP  pod kątem specyficznych potrzeb z zakresu 

kompleksowych rozwiązań informatycznych. Efektem tych działań jest stworzony opis wymagań sektora 

MSP wobec systemu informatycznego. Działania Asseco BS S.A. polegały na stworzeniu informatycznego 

systemu wspomagania zarządzania dla MSP.  

 

Realizacja ww. działań zakończyła się w czerwcu 2008 roku. Całkowita kwota dotacji przeznaczona na ten 

cel to 1 322 tys. zł. W sierpniu 2008 roku Spółka otrzymała płatność w kwocie 559 tys. zł. Obecnie wniosek 

o płatność końcową  na kwotę 763 tys. zł. czeka na rozpatrzenie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego. 
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31. Informacje o podmiotach powiązanych 

 

Następująca tabela przedstawia łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi za  

I półrocze bieżącego i poprzedniego roku obrotowego: 

  

PODMIOT POWIĄZANY  SPRZEDAŻ NA 

RZECZ 

PODMIOTÓW 

POWIĄZANYCH 

ZAKUPY OD 

PODMIOTÓW 

POWIĄZANYCH 

NALEŻNOŚCI OD 

PODMIOTÓW 

POWIĄZANYCH 

ZOBOWIĄZANIA 

WOBEC PODMIOTÓW 

POWIĄZANYCH 

Jednostka 

dominująca:      

Asseco Poland S.A. 

I półrocze 

2008 
5 375 170 5 361 310 

 2007 rok 1 875 428 1 201 347 

Pozostałe jednostki:      

Asseco Systems Sp. z 

o.o. 

I półrocze 

2008 
1 764 154 1 278 5 

 2007 rok 1 092 1 604 111 7 

Pozostałe jednostki 

I półrocze 

2008 
3 – 1 – 

 2007 rok 4 – – – 

 

31.1. Jednostka dominująca całej Grupy 

Jednostką dominującą całej Grupy jest Asseco Poland S.A. Przedstawione powyżej transakcje  

z jednostkami powiązanymi miały charakter rynkowy i były realizowane w ramach statutowej działalności 

poszczególnych jednostek z Grupy Asseco Poland S.A. 

 

W I półroczu zakończonym 30 czerwca 2008 roku nie wystąpiły transakcje pomiędzy Grupą a Asseco 

Poland, które nie były transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych.  

 

31.2. Wynagrodzenie wyższej kadry kierowniczej Grupy 

 

31.2.1.  Wynagrodzenie wypłacone lub należne członkom Zarządu oraz członkom Rady 
Nadzorczej Grupy 

 
 OKRES 6 MIESIĘCY 

ZAKOŃCZONY DNIA 30 

CZERWCA 2008 

(NIEBADANE) 

OKRES 6 MIESIĘCY 

ZAKOŃCZONY DNIA 30 

CZERWCA 2007 

(NIEBADANE) 

Zarząd jednostki dominującej   

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 

(wynagrodzenia i narzuty) 

2 111 711 

Rada Nadzorcza jednostki dominującej   

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 

(wynagrodzenia i narzuty) 

– – 

Zarządy jednostek zależnych   

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 1 352 – 
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(wynagrodzenia i narzuty) 

Rada Nadzorcza jednostek zależnych   

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 

(wynagrodzenia i narzuty) 

13 – 

Razem 3 476 711 

 

32. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym 

 

Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Grupa, należą obligacje, umowy leasingu 

finansowego i dzierżawy z opcją zakupu, środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe. Głównym celem tych 

instrumentów finansowych jest pozyskanie środków finansowych na działalność Grupy. Grupa posiada też 

inne instrumenty finansowe, takie jak należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstają 

bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności. 

 

Zasadą stosowaną przez Grupę obecnie i przez cały okres objęty przeglądem jest nieprowadzenie obrotu 

instrumentami finansowymi. 

 

Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Grupy obejmują ryzyko stopy 

procentowej, ryzyko związane z płynnością, ryzyko walutowe oraz ryzyko kredytowe. Zarząd weryfikuje  

i uzgadnia zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka – zasady te zostały w skrócie omówione 

poniżej. Grupa monitoruje również ryzyko cen rynkowych dotyczące wszystkich posiadanych przez nią 

instrumentów finansowych. Wielkość tego ryzyka w okresie została przedstawiona w nocie 31.3. 

 

32.1. Ryzyko stopy procentowej 

Narażenie Grupy na ryzyko wywołane zmianami stóp procentowych dotyczy przede wszystkim 

długoterminowych zobowiązań finansowych – zobowiązań z tytułu leasingu finansowego. Na dzień  

30 czerwca 2008 roku Grupa nie posiadała długoterminowych zobowiązań finansowych z tytułu kredytów  

i pożyczek. 

Ryzyko stopy procentowej – wrażliwość na zmiany 

Poniższa tabela przedstawia wrażliwość wyniku finansowego brutto na racjonalnie możliwe zmiany stóp 

procentowych przy założeniu niezmienności innych czynników (w związku z zobowiązaniami o zmiennej stopie 

procentowej). Nie przedstawiono wpływu na kapitał własny Grupy.  

 

 WARTOŚĆ 

BILANSOWA 

ZWIĘKSZENIE/ 

ZMNIEJSZENIE 

WPŁYW NA WYNIK  

FINANSOWY BRUTTO 

Okres zakończony 30 czerwca 2008 roku    

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 

oparte na zmiennej stopie procentowej WIBOR 

2 186 +1% -18 

- 1 % 18 

Okres zakończony 31 grudnia 2007 roku    

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 

oparte na zmiennej stopie procentowej WIBOR 

1 704 +1% +15 

- 1 % - 15 
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32.2. Ryzyko walutowe 

Grupa narażona jest na ryzyko walutowe z tytułu transakcji zawieranych w walutach obcych. Są to zarówno 

kontrakty przychodowe, jak i kosztowe dotyczące dostaw sprzętu oraz licencji. 

 

W okresie 6 miesięcy 2008 roku około 5% zawartych przez Grupę transakcji sprzedaży wyrażonych jest  

w walutach innych niż waluta sprawozdawcza jednostki operacyjnej dokonującej sprzedaży, podczas gdy 

większość kosztów wyrażonych jest w tejże walucie sprawozdawczej. Z uwagi na znikomą ilość transakcji w 

walutach obcych oraz krótkoterminowy charakter ekspozycji na ryzyko Grupa nie zabezpiecza transakcji 

denominowanych w walutach obcych.  

 

Ze względu na fakt, iż ryzyko walutowe jest nieznaczne, Grupa nie posiada procedur w zakresie 

zarządzania ryzykiem walutowym. Grupa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń. 

 

Grupa nie wykorzystuje instrumentów finansowych w celach spekulacyjnych.   

 

Metody przyjęte przy przeprowadzaniu analizy wrażliwości 

Do wyznaczenia wartości, względem których przeprowadzona została analiza wrażliwości na zmiany kursów 

walutowych mogących mieć wpływ na wynik Grupy wykorzystano historyczne kursy wyznaczone przez 

Narodowy Bank Polski. 

 

Na 30 czerwca 2008 roku dla pary EUR / PLN przyjęto wartości – 7,02% i 6,53% natomiast dla pary USD / 

PLN są to wartości -13,58% i 15,62% (na 31 grudnia 2007 roku: EUR / PLN – 4,80% i + 3,60%, USD / 

PLN – 10,9% i + 9,2%). 

Dla pary EUR / PLN przyjęto wartości – 7,02% i 6,53% natomiast dla pary USD / PLN są to wartości -

13,58% i 15,62%.  

 

Poniższa tabela przedstawia wrażliwość wyniku finansowego brutto (w związku ze zmianą wartości godziwej 

aktywów i zobowiązań pieniężnych) oraz kapitału własnego Grupy na racjonalnie możliwe wahania kursu 

dolara i euro przy założeniu niezmienności innych czynników.  

 

 

 

WZROST/ SPADEK  

KURSU WALUTY 

 SPADEK KURSU WALUTY 

WPŁYW NA WYNIK 

FINANSOWY BRUTTO 

WPŁYW NA 

KAPITAŁ WŁASNY 

30 czerwca 2008 – EUR/PLN + 6,53% 52 - 

 - 7,02% (56)  

30 czerwca 2008 – USD/PLN + 15,62% 39 - 

 - 13,58% (34)  

31 grudnia 2007 – EUR/PLN +3,6% 5 - 

 - 4,8% (6) - 

31 grudnia 2007 – EUR/PLN +9,2% 12 - 

 - 10,9%  (14) - 
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32.3. Ryzyko cen towarów 

Istnieją następujące czynniki ryzyka cenowego w działalności Grupy Asseco Business Solutions: 

 konkurencja - we wszystkich segmentach działalności Grupy występuje silna konkurencja zarówno 

ze strony polskich, jak i zagranicznych przedsiębiorstw informatycznych. Najwięksi gracze na 

polskim globalnym rynku, działający dotychczas jedynie na rynku dużych przedsiębiorstw, 

wprowadzają do swojej oferty rozwiązania oraz metodologię wdrożenia dla średnich 

przedsiębiorstw. 

 kursy walut – Grupa zawiera krótkoterminowe umowy w walutach obcych. Są to zarówno kontrakty 

przychodowe jak i kosztowe dotyczące dostaw sprzętu oraz licencji Oracle i Microsoft SQL. Grupa 

nie stosuje zabezpieczeń ze względu na krótkoterminowy charakter ekspozycji na ryzyko. 

 

32.4. Ryzyko kredytowe 

Ryzyko kredytowe, na które narażona jest Grupa może wynikać z: 

 wiarygodności kredytowej klientów, stąd też Grupa zawiera transakcje wyłącznie z renomowanymi 

firmami o dobrej zdolności kredytowej. Wszyscy klienci, którzy pragną korzystać z kredytów 

kupieckich, poddawani są procedurom wstępnej weryfikacji. Ponadto, dzięki bieżącemu 

monitorowaniu stanów należności, narażenie Grupy na ryzyko nieściągalnych należności jest 

nieznaczne.  

 ryzyka kredytowego wynikającego z wiarygodności kredytowej instytucji finansowych 

(banków/brokerów) – stąd też współpraca z renomowanymi instytucjami finansowymi,  

 wiarygodności kredytowej podmiotów, których papiery wartościowe są przedmiotem inwestycji. 

 

W celu ograniczenia tego ryzyka Grupa skupia się na realizacji kontraktów klientom o sprawdzonej 

wiarygodności i dobrej sytuacji finansowej, współpracuje też z renomowanymi bankami o dobrej pozycji 

finansowej oraz inwestuje w obligacje skarbowe oraz obligacje i certyfikaty depozytowe dużych podmiotów 

o silnym finansowym standingu . 

 

W odniesieniu do innych aktywów finansowych Grupy, takich jak środki pieniężne i ich ekwiwalenty, aktywa 

finansowe dostępne do sprzedaży, ryzyko kredytowe Spółki powstaje w wyniku niemożności dokonania 

zapłaty przez drugą stronę umowy, a maksymalna ekspozycja na to ryzyko równa jest wartości bilansowej 

tych instrumentów. 

 

W Grupie nie występują istotne koncentracje ryzyka kredytowego. 

 

32.5. Ryzyko związane z płynnością 

Grupa monitoruje ryzyko braku funduszy przy pomocy narzędzia okresowego planowania płynności. 

Narzędzie to uwzględnia terminy wymagalności/ zapadalności zarówno inwestycji jak i aktywów 

finansowych (np. konta należności, pozostałych aktywów finansowych) oraz prognozowane przepływy 

pieniężne z działalności operacyjnej. 
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Celem Grupy jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania, poprzez 

korzystanie z rozmaitych źródeł finansowania, takich jak kredyty w rachunku bieżącym, kredyty bankowe, 

obligacje, akcje uprzywilejowane, umowy leasingu finansowego oraz umowy dzierżawy z opcją zakupu. 

Grupa zabezpiecza płynność poprzez posiadanie czynnych linii kredytowych w rachunku bieżącym. 

Przejściowo wolne środki pieniężne są lokowane w bezpieczne krótkoterminowe papiery dłużne oraz lokaty 

bankowe o terminie zapadalności od 1 dnia do 3 m-cy. 

 

Tabela poniżej przedstawia zobowiązania finansowe Grupy na dzień 30 czerwca 2008 roku oraz na dzień  

31 grudnia 2007 roku i na dzień 30 czerwca 2007 roku wg daty zapadalności na podstawie umownych 

niezdyskontowanych płatności. 

 

30 CZERWCA 2008 ROKU 

(NIEBADANE) 
NA ŻĄDANIE 

PONIŻEJ  

3 MIESIĘCY 

OD 3 DO  

12 MIESIĘCY 

OD 1 ROKU DO  

5 LAT 
RAZEM 

Zobowiązania z tytułu dostaw i 

usług, zobowiązania finansowe  

oraz pozostałe zobowiązania 

- 

12 438 3 005 1 982 17 425 

 

- 12 438 3 005 1 982 17 425 

31 GRUDNIA 2007 ROKU NA ŻĄDANIE 
PONIŻEJ  

3 MIESIĘCY 

OD 3 DO  

12 MIESIĘCY 

OD 1 ROKU DO  

5 LAT 
RAZEM 

Zobowiązania z tytułu dostaw i 

usług, zobowiązania finansowe  

oraz pozostałe zobowiązania - 21 445 3 530 1 597 26 572 

 

- 21 445 3 530 1 597 26 572 

 

33. Instrumenty finansowe 

 

33.1. Wartości godziwe poszczególnych klas instrumentów finansowych 

Poniższa tabela przedstawia porównanie wartości bilansowych i wartości godziwych wszystkich 

instrumentów finansowych Grupy, w podziale na poszczególne klasy i kategorie aktywów i zobowiązań.  

 

 

ZGODNIE Z 

MSR 39 

30 CZERWCA 

2008 ROKU 

(NIEBADANE) 

31 GRUDNIA 

2007 

30 CZERWCA 

2008 ROKU 

(NIEBADANE) 

31 GRUDNIA 

2007 

Aktywa finansowe 

     Aktywa finansowe utrzymywane do 

terminu wymagalności UdtW 4 028 6 088 4 020 6 088 

Aktywa finansowe dostępne do 

sprzedaży DDS 52 

 

52 

 Należności z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe należności PiN 35 215 41 829 35 215 41 829 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PiN 18 307 14 063 18 307 14 063 

 

57 602 61 980 57 594 61 980 

Zobowiązania finansowe 
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Zobowiązania z tytułu leasingu 

finansowego i umów dzierżawy z opcją 

zakupu PZFwgZK 2 186 1 704 2 186 1 704 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 

oraz pozostałe zobowiązania PZFwgZK 15 239 24 868 15 239 24 868 

  

17 425 26 572 17 425 26 572 

 

Użyte skróty: 

 

UdtW – Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, 

WwWGpWF  – Aktywa/zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, 

PiN – Pożyczki udzielone i należności, 

DDS – Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, 

PZFwgZK  – Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 

 

 

33.2. Ryzyko stopy procentowej 

W poniższej tabeli przedstawiona została wartość bilansowa instrumentów finansowych Grupy narażonych 

na ryzyko stopy procentowej, w podziale na poszczególne kategorie wiekowe. 

 

30 CZERWCA 2008 ROKU (NIEBADANE) - 

OPROCENTOWANIE STAŁE 

<1ROK 1–2 LAT 2-3 LAT 3-4 LAT 4-5 LAT OGÓŁEM 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego i 

umów dzierżawy z opcją zakupu 
716 601 508 353 8 2 186 

 

31 GRUDNIA 2007ROKU – OPROCENTOWANIE  

STAŁE 

<1ROK 1–2 LAT 2-3 LAT 3-4 LAT 4-5 LAT OGÓŁEM 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego i 

umów dzierżawy z opcją zakupu 
607 586 329 182 – 1 704 

 

Oprocentowanie instrumentów finansowych o stałym oprocentowaniu oraz odsetki od instrumentów 

finansowych zerokuponowych są stałe przez cały okres do upływu terminu zapadalności/wymagalności tych 

instrumentów i, tak jak pozostałe instrumenty finansowe Grupy, które nie zostały ujęte w powyższych 

tabelach, nie podlegają ryzyku stopy procentowej. Ryzyku stopy procentowej podlegają natomiast 

zobowiązania z tytułu leasingu. 

 

34. Zarządzanie kapitałem 

Głównym celem zarządzania kapitałem Grupy jest zabezpieczenie zdolności Grupy do kontynuacji działania 

przy równoczesnym utrzymywaniu optymalnej struktury kapitałowej, pozwalającej na redukcję kosztów 

zaangażowanego kapitału i zwiększanie wartości Grupy dla akcjonariuszy. 

 

Grupa może wpływać na wzrost wysokość kapitału i zarządzać jego strukturą poprzez bieżące starania dla 

uzyskania dobrego wyniku finansowego, poprzez regulowanie wysokości wypłacanej akcjonariuszom 

dywidendy, zwrot kapitału akcjonariuszom oraz poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości 
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nominalnej dotychczasowych. W roku zakończonym dnia 30 czerwca 2008 roku i 30 czerwca 2007 roku nie 

wprowadzono żadnych zmian do celów, zasad i procesów obowiązujących w tym obszarze. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 22 kwietnia 2008 r. podjęło 

uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru poprzez emisję 4.804.279 

akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 5 PLN każda. W dniu 30 kwietnia 2008 roku 

podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Po podwyższeniu kapitał zakładowy Asseco Business Solutions 

S.A. wynosi 167 090 965 PLN i dzieli się na 33.418.193 akcje o wartości 5 złotych każda, dających łącznie 

33.418.193 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 

Do zadłużenia netto Grupa wlicza oprocentowane kredyty i pożyczki, zobowiązania z tytułu dostaw i usług  

i inne zobowiązania, pomniejszone o środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych. Kapitał obejmuje 

zamienne akcje uprzywilejowane, kapitał własny należny akcjonariuszom jednostki dominującej 

pomniejszony o kapitały rezerwowe z tytułu niezrealizowanych zysków netto. 

 

 

30 CZERWCA 2008 

(NIEBADANE) 
31 GRUDNIA 2007 

Oprocentowane kredyty i pożyczki - - 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 17 425 26 572 

Minus środki pieniężne i ich ekwiwalenty (18 307) (14 063) 

Zadłużenie netto (882) 12 509 

Kapitał własny 237 981 179 685 

Kapitał razem 237 981 179 685 

Kapitał i zadłużenie netto 237 099 192 194 

 

35. Struktura zatrudnienia 

 

Przeciętne zatrudnienie w Grupie w okresie zakończonym dnia 30 czerwca 2008 oraz 31 grudnia 2007 roku 

i 30 czerwca 2007 roku kształtowało się następująco: 

 

 30 CZERWCA 2008 

(NIEBADANE) 
31 GRUDNIA 2007 

30 CZERWCA 2007 

(NIEBADANE) 

Zarząd Jednostki Dominującej 7 7 4 

Zarządy Jednostek z Grupy 2 2 – 

Administracja 68 46 26 

Działy handlowe 44 44 5 

Działy produkcji 381 345 34 

Działy serwisowe 80 94 5 

Działy wdrożeniowe 27 30 – 

Działy utrzymania 30 26 – 

Dział szkoleń 17  – 

Dział Elearning   24 
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Dział Outsourcing   33 

Ośrodek przetwarzania danych   22 

Pozostali 3 4 – 

Razem 659 598 153 

 
36. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym 

 

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.  

Z dniem 4 lipca 2008 r. do Zarządu Asseco BS doręczona została rezygnacja Pani Ewa Góral  

z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. 

 

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. 

Asseco Poland, wykonując swoje uprawnienia do odwoływania i powoływania członków Rady Nadzorczej 

Asseco Business Solutions, 7 lipca 2008 r. w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji członka Rady 

Nadzorczej Pani Ewy Góral, na jej miejsce powołało do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana 

Konrada Michała Marchlewskiego.   

 

Asseco Poland jest akcjonariuszem Asseco BS posiadającym 15 528 570 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, 

stanowiących 46,47% udziału w kapitale zakładowym.  

 

Uprawnienia Asseco Poland w zakresie odwoływania i powoływania członków rady Nadzorczej określa §13 

ust. 3 pkt 1 Statutu Asseco Business Solutions S.A., który brzmi: 

 

„3. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana w następujący sposób:  

1) trzech (3) członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje ASSECO Poland S.A., tak długo jak 

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

Spółki.”   

Podpisy Członków Zarządu 
 

 Imię i Nazwisko 
 

Stanowisko/Funkcja Podpis 

 Romuald Rutkowski Prezes Zarządu  

   Maciej Maniecki Wiceprezes Zarządu  

 Marek Dutkowski Wiceprezes Zarządu  

 Wojciech Frysztak Wiceprezes Zarządu  

 Cezary Maciejewski Wiceprezes Zarządu 

 

 

 Wiktor Ząbek Wiceprezes Zarządu  

 Małgorzata Lipińska Członek Zarządu 

 

 

 Grzegorz Pitek Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg 

rachunkowych 
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I.  ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I START  

ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2008 ROKU   

 

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I START 

ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY  

30 CZERWCA 2008 ROKU 

 

 

NOTY 

ZA OKRES 6 MIESIĘCY  

ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 

2008 

(NIEBADANE) 

 

2007 

(NIEBADANE) 

(PRZEKSZTAŁCONE) 

Działalność kontynuowana    

Przy Przychody ze sprzedaży  4 57 735 22 596 

Koszt własny sprzedaży  (36 673) (14 902) 

Zysk brutto ze sprzedaży  21 062 7 694 

Koszty sprzedaży  (4 768) (1 563) 

Koszty ogólnego zarządu  (7 707) (2 304) 

 

Zysk netto ze sprzedaży  8 587 3 827 

 

Pozostałe przychody operacyjne  211 29 

Pozostałe koszty operacyjne  (166) (17) 

Zysk z działalności operacyjnej  8 632 3 839 

Przychody finansowe  269    388 

Koszty finansowe  (154) (42) 

Zysk brutto  8 747 4 185 

Podatek dochodowy 7 (1 628) (561) 

Zysk netto z działalności kontynuowanej  7 119 3 624 

Działalność zaniechana    

Zysk netto za okres  7 119 3 624 

 

   

ZYSK NA JEDNĄ AKCJĘ   

– podstawowy z zysku za okres 0,24 0,60 

– podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej za okres 0,24 0,60 

– rozwodniony z zysku za okres 0,24 0,60 

– rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej za okres 0,24 0,60 
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II. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY BILANS  

ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2008 ROKU   

 
 

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY BILANS 

ZA OKRES 6 MIESIĘCY  

ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2008 ROKU 

 

NOTY 

30 CZERWCA 

2008 ROKU 

(NIEBADANE) 

31 GRUDNIA  

2007 ROKU 

(PRZEKSZTAŁCONE) 

 

AKTYWA    

Aktywa trwałe   216 092 153 915 

Rzeczowe aktywa trwałe 8 11 551 10 223 

Wartości niematerialne  9 094 5 671 

Wartość firmy  13 79 406 79 406 

Akcje i udziały w jednostkach powiązanych  114 276 56 625 

Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności  1 054 146 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego  662 1 795 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  49 49 

Aktywa obrotowe  36 248 41 900 

Zapasy 9 447 441 

Należności z tytułu dostaw i usług   23 462 25 832 

Pozostałe należności  4 275 4 666 

Rozliczenia międzyokresowe  959 778 

Aktywa finansowe utrzymane do terminu wymagalności  2 974 5 942 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży  52  

Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe  

5 

             4 079 4 241 

SUMA AKTYWÓW  252 340 195 815 

PASYWA    

Kapitał podstawowy 12 167 091 143 069 

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej  62 423 29 598 

Zyski (straty) z lat ubiegłych i wynik okresu bieżącego  4 281 (2 838) 

Kapitał własny ogółem  233 795 169 829 

Zobowiązania długoterminowe  2 310 1 885 

Rezerwy 10 328 288 

Długoterminowe zobowiązania finansowe  1 470 1 097 

Pozostałe zobowiązania długoterminowe  512 500 

Zobowiązania krótkoterminowe  16 235 24 101 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług   6 938 12 434 

Zobowiązania budżetowe  2 386 3 305 

Zobowiązania finansowe  716 607 

Pozostałe zobowiązania  1 807 1 491 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

 3 942 

446 

4 775 

1 489 

Zobowiązania razem  18 545 25 986 

SUMA PASYWÓW  252 340 195 815 
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III.  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2008 ROKU   

ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2007 ROKU   

  

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN  

W KAPITALE WŁASNYM 

ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 

 30 CZERWCA 2008 ROKU 

 

KAPITAŁ PODSTAWOWY 

NADWYŻKA ZE SPRZEDAŻY 

AKCJI POWYŻEJ ICH WARTOŚCI 

NOMINALNEJ 

ZYSKI ZATRZYMANE / 

NIEPOKRYTE STRATY 

KAPITAŁ WŁASNY 

OGÓŁEM 

Na dzień 1 stycznia 2008 roku 143 069 29 598 (2 424) 170 243 

Korekty wynikające z tymczasowego rozpoznania 
wartości firmy 

0 0 (414) (414) 

Na dzień 1 stycznia 2008 roku (przekształcone) 143 069 29 598 (2 838) 169 829 

Zysk netto za okres 0 0 7 119 7 119 

Przychody/koszty za okres ogółem 0 0 7 119 7 119 

Emisja kapitału akcyjnego  24 022 33 630 0 57 652 
Koszty emisji akcji 0 (805) 0 (805) 

Na dzień 30 czerwca 2008 roku 
(niebadane) 

167 091 62 423 4 281 
 

233 795 
 

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN  

W KAPITALE WŁASNYM 

ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 

 30 CZERWCA 2007 ROKU 

KAPITAŁ PODSTAWOWY ZYSKI ZATRZYMANE / NIEPOKRYTE STRATY 
KAPITAŁ WŁASNY 

OGÓŁEM 

Na dzień 1 stycznia 2007 roku 
 

50 000 

 

(14 834) 

 

35 166 

Zysk netto za okres  3 624 3 624 

Przychody/koszty za okres ogółem  3 624 3 624 

Emisja kapitału akcyjnego 65 069  65 069 

Koszty podniesienia kapitału zakładowego    (319) (319) 

Na dzień 30 czerwca 2007 roku 

(niebadane) 
115 069 (11 529) 103 540 
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IV. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 

ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2008 ROKU   

 

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY  

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 

ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2008 ROKU 

NOTY 

ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 

CZERWCA 

2008 

(NIEBADANE) 

2007 

(NIEBADANE) 

(PRZEKSZTAŁCONE) 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej    

Zysk brutto  8 747 4 185 

Korekty o pozycje:  (2 023) (2 460) 

Amortyzacja  3 193 1 604 

Zmiana stanu zapasów  (6) (2 206) 

Zmiana stanu należności  2 765 (738) 

Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek  (5 574) (3 386) 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  (2 057) 657 

Zmiana stanu rezerw  40 (1) 

(Przychody) z tytułu odsetek  (112) - 

(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej  (272) 1 610 

Inne  - - 

Środki pieniężne netto wygenerowane z działalności 

operacyjnej  

 6 724 1 725 

Podatek dochodowy zapłacony  (1 008)  

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  5 716  1 725 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej    

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych   89 - 

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych utrzymywanych do 

terminu wymagalności 

  

2 191 

 

25 680 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych  (2 156) (1 094) 

Nabycie rzeczowych wartości niematerialnych   (4 799) (252) 

Nabycie jednostek powiązanych  (804) (24 067) 

Odsetki otrzymane  112  

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  (5 367) 267 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej    

Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek /kredytów  - 1 646 

Spłata odsetek  (73) - 

Spłata zobowiązania z tytułu leasingu  (438) - 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej  (511) 1 646 

Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i 

ich ekwiwalentów  

 (162) 3 638 

Różnice kursowe netto    

Środki pieniężne na początek okresu 5 4 241 1 115 

Środki pieniężne na koniec okresu, w tym 5 4 079 4 753 

O ograniczonej możliwości dysponowania    
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1. Informacje ogólne 

 
Spółka Asseco Business Solutions S.A. jest spółką akcyjną z siedzibą w Lublinie, której akcje znajdują się  

w publicznym obrocie. 

  

Asseco Business Solutions S.A. („Spółka” „jednostka”) została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 18 

maja 2001 roku. Siedziba Spółki mieści się w Lublinie, ul. Lucyny Herc 58, 20-328 Lublin. 

 

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”. 

 

Asseco Business Solutions dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw.  

W portfolio Spółki znajdują się indywidualnie dostosowywane systemy klasy ERP wspomagające 

zarządzanie firmą, specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania personelem, gotowe aplikacje dla 

sektora MSP, a także usługi outsourcingu, e-learningu oraz konsultingu informatycznego. Spółka oferuje 

usługi obejmujące 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 

bezpieczeństwa, niezawodności i efektywności pracy systemów. 

 

Podmiotem bezpośrednio dominującym Spółki 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. 

 

Sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions S.A. obejmuje okres zakończony dnia 30 czerwca 2008 

roku oraz zawiera dane porównawcze w zakresie danych bilansowych na dzień 31 grudnia 2007 roku oraz 

odnośnie rachunku zysków i strat, sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych oraz rachunku 

przepływów pieniężnych za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2007 roku. 

 

Dnia 15 września 2008 roku niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki za okres 6 

miesięcy zakończony 30 czerwca 2008 roku zostało przez Zarząd zatwierdzone do publikacji. 
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Spółka sporządziła również śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy 

zakończony 30 czerwca 2008 roku, które dnia 15 września 2008 roku zostało przez Zarząd zatwierdzone do 

publikacji. 

 

2. Podstawa sporządzenia oraz zasady (polityki) rachunkowości 

 
2.1.  Podstawa sporządzenia 

Niniejsze śródroczne 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 dzień zatwierdzenia niniejszego 

śródrocznego skróconego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces 

wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Spółkę działalność, w zakresie stosowanych przez 

Spółkę zasad rachunkowości nie ma 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”).  

 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego 

sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie 

kontynuowania działalności przez Spółkę. 

 

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień 

wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie z sprawozdaniem finansowym 

Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2007 roku. 

 

2.2.  Istotne zasady (polityki) rachunkowości  

Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego sprawozdania 

finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego 

Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2007 roku, z wyjątkiem zastosowania następujących zmian do 

standardów oraz nowych interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu 

lub po 1 stycznia 2008 roku.  

 

KIMSF 11 MSSF 2 - Wydanie akcji w ramach Grupy i transakcje w nabytych akcjach własnych  

KIMSF 11 zawiera wskazówki czy transakcje, w których jednostka emituje instrumenty kapitałowe  

w ramach zapłaty za otrzymane przez nią towary lub usługi, bądź też, gdy zapłatą są wyemitowane 

instrumenty kapitałowe jednostki tej samej grupy kapitałowej, należy traktować jako rozliczane  

w instrumentach kapitałowych czy też rozliczane w środkach pieniężnych. Interpretacja określa również 

sposób postępowania w sytuacjach, gdy jednostka wykorzystuje posiadane akcje własne w celu rozliczenia 

zobowiązań w ramach transakcji płatności w formie akcji własnych.  
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Spółka nie dokonuje płatności w formie akcji własnych za jako wynagrodzenie za świadczone na jej rzecz 

usługi. Zastosowanie tej interpretacji nie miało wpływu na niniejsze sprawozdanie finansowe. 

 

3. Sezonowość działalności 

Działalność 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 większość klientów Spółki roku kalendarzowego za rok obrachunkowy, co przekłada się na 

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

przełomie roku lub na początku roku następnego.  

 

W przypadku sprzedaży infrastruktury hardware’owej oraz usług e-learningowych wyróżnia się IV kwartał, 

tradycyjna pora realizowania budżetów szkoleniowych oraz wydatków inwestycyjnych zaplanowanych przez 

Klientów na dany rok. W pozostałych miesiącach roku sprzedaż wspomnianych usług podlega wahaniom 

bez widocznej powtarzalności.  

 

Dane w rachunku zysków i strat za okres porównawczy obejmują dane Asseco Business Solutions do  

31 maja 2007 oraz dane po połączeniu ze spółkami Safo Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Softlab Trade Sp. z 

o.o. i WA-PRO Sp. z o.o. 

  

4. Informacje dotyczące segmentów działalności 

 
Podstawowy wzór podziału sprawozdawczości Spółki oparty jest na segmentach branżowych, 

a uzupełniający na segmentach geograficznych. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem odbywają się 

w podziale na segmenty, odpowiednio do rodzaju oferowanych wyrobów i usług. Każdy z segmentów 

stanowi strategiczną jednostkę, oferującą inne wyroby i obsługującą inne rynki.  Segmentacja produktowa 

Spółki obejmuje: ERP duże, ERP małe, outsourcing i e-learning.    

 

Segment ERP duże – to oparte o technologię Oracle lub Microsoft rozwiązania informatyczne klasy ERP, 

które wspomagają zarządzanie średnim i dużym przedsiębiorstwem. Aplikacje wspierają procesy biznesowe 

oraz procesy obiegu informacji, pokrywając większość obszarów działalności firmy, m.in.: finanse  

i księgowość, 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 ERP małe – to komplet aplikacji do zarządzania w małych przedsiębiorstwach, wspierający pracę 

działów: sprzedaży, finansów i księgowości oraz kadr. Oprogramowanie można wykorzystać w każdej 

branży. Zaletami tych systemów są prosta instalacja, łatwa konfiguracja i intuicyjna obsługa.  

 

Segment outsourcing i e-learning obejmuje takie obszary, jak: kolokacja, hosting, storage (kopie 

zapasowe oraz archiwizacja danych), sieć, monitoring, bezpieczeństwo, dostawa technologii, projektowanie 

i wdrażanie systemów do zarządzania szkoleniami i kompetencjami, dostarczanie dedykowanych e-szkoleń, 

udostępnianie gotowych e-kursów i platform e-learningowych, usługi wsparcia mentorskiego, konsulting 

oraz coaching. Outsourcing informatyczny umożliwia klientom nie tylko kontrolowanie kosztów związanych 
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z rozwojem infrastruktury IT, ale też optymalne wykorzystanie zasobów oraz zarządzanie procesami 

informatycznymi w firmie. Usługi outsourcingu oferowane przez GK Asseco BS świadczone są w oparciu  

o własne Data Center, posiadające najwyższej klasy, certyfikowanych specjalistów oraz infrastrukturę 

techniczną, która gwarantuje najwyższy stopień bezpieczeństwa danych. E-learning dzięki wspomaganiu 

rozwoju kompetencji strategicznych w przedsiębiorstwach wspiera realizację celów biznesowych Klientów.  

 

Koszty i przychody korporacyjne nieprzypisane segmentom dotyczą tych aspektów działalności Spółki, 

które nie są powiązane z działalnością informatyczną. W ich skład wchodzą koszty i przychody finansowe 

(w tym odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, koszty leasingu finansowego, różnice 

kursowe od zobowiązań finansowych w walucie obcej), pozostałe przychody i koszty operacyjne. 

 

Aktywa segmentu obejmują głównie rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne, zapasy, należności  

i środki pieniężne. Nie obejmują natomiast inwestycji w jednostki podporządkowane i innych inwestycji, 

aktywów finansowych. Zobowiązania segmentu obejmują głównie zobowiązania handlowe i inne 

zobowiązania krótkoterminowe. Nie obejmują natomiast kredytów i pożyczek oraz rezerw. 

 

W okresie porównawczym do 31 maja 2007 roku Spółka oferowała wyłącznie usługi outsourcingu  

i e-learningu. Rozwiązania te stanowiły jedyny segment jej działalności. Od dnia 1 czerwca 2007 roku, po 

połączeniu Asseco Business Solutions S.A. ze spółkami: Safo Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Softlab Trade 

Sp. z o.o. i WA-PRO Sp. z o.o., portfolio produktowe Spółki wzbogaciło się o segmenty ERP duże oraz ERP 

małe. W poniższych tabelach przedstawione zostały dane dotyczące przychodów i zysków poszczególnych 

segmentów branżowych Spółki za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008 roku i dnia 30 

czerwca 2007 roku. 

OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 

30 CZERWCA 2008 ROKU  

(NIEBADANE) 

ERP 

MAŁE 

ERP 

DUŻE 

OUTSOURCING  

I E-LEARNING 
RAZEM 

DZIAŁALNOŚĆ 

KORPORACYJNA 

DZIAŁALNOŚĆ 

OGÓŁEM 

Przychody       

Sprzedaż na rzecz klientów 

zewnętrznych 6 306 35 932 15 497 57 735 – 57 735 

Sprzedaż między segmentami – – – – – – 

Przychody segmentu ogółem 6 306 35 932 15 497 57 735 – 57 735 

Wynik       

Zysk segmentu 3 212 11 524 2 467 17 203 – 17 203 

Koszty nieprzypisane – – – – (8 616) (8 616) 

Pozostałe przychody / koszty 

operacyjne netto      45 

Przychody / koszty finansowe netto – – – – – 115 

Zysk przed opodatkowaniem – – – – – 8 747 

Podatek dochodowy – – – – – (1 628) 

Zysk netto za rok obrotowy – – – – – 7 119 
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OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 

30 CZERWCA 2007 ROKU 

(NIEBADANE) 

ERP 

MAŁE 

ERP 

DUŻE 

OUTSOURCING  

I E-LEARNING 
RAZEM 

DZIAŁALNOŚĆ 

KORPORACYJNA 

DZIAŁALNOŚĆ 

OGÓŁEM 

Przychody       

Sprzedaż na rzecz klientów 

zewnętrznych 597 6 156 15 843 22 596 – 22 596 

Sprzedaż między segmentami – – – – – – 

Przychody segmentu ogółem 597 6 156 15 843 22 596 – 22 596 

Wynik       

Zysk segmentu 203 3 410 2 518 6 131 – 6 131 

Koszty nieprzypisane – – – – (2 304) (2 304) 

Pozostałe przychody / koszy 

operacyjne netto 

– – – – – 12 

Przychody / koszty finansowe netto – – – – – 346 

Zysk przed opodatkowaniem – – – – – 4 185 

Podatek dochodowy – – – – – (561) 

Zysk netto za rok obrotowy – – – – – 3 624 

 

5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

 
Dla celów śródrocznego skróconego rachunku przepływów pieniężnych, środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

składają się z następujących pozycji: 

 

 30 CZERWCA 2008 

           ( NIEBADANE) 

31 GRUDNIA 2007 

            (NIEBADANE) 

Środki pieniężne w banku i w kasie 671 1 714 

Lokaty krótkoterminowe 3 408 2 527 

  4 079 4 241 

Środki pieniężne w banku i w kasie przypisane 

działalności zaniechanej 

- - 

 

6. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty 

 
Spółka nie wypłaciła dywidendy z akcji zwykłych za 2007 rok. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  

z dnia 15 maja 2008 r. akcjonariusze Spółki podjęli uchwałę o przeznaczeniu całego zysku wypracowanego 

w roku 2007 w wysokości 12 410 tys. zł na pokrycie strat z lat ubiegłych. 

 

Zaliczka na poczet dywidendy za 2008 rok nie była wypłacana. 

 

7. Podatek dochodowy 

 

Główne składniki obciążenia podatkowego w rachunku zysków i strat przedstawiają się następująco: 
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 ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY  

30 CZERWCA 

 2008  

(NIEBADANE) 

2007 

(NIEBADANE) 

Bieżący podatek dochodowy (495) – 

Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego (666) – 

Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych 171 – 

Odroczony podatek dochodowy (1 133) (561) 

Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych (1 133) (561) 

Obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat (1 628) (561) 

 

8. Rzeczowe aktywa trwałe 

 

8.1. Kupno i sprzedaż 

W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2008 roku, Spółka nabyła rzeczowe aktywa trwałe  

o wartości 3 172 tys. PLN (w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2007 roku: 1 094 tys. PLN). 

 

W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2008 roku Spółka sprzedała składniki rzeczowych 

aktywów trwałych o wartości netto 4 tys. PLN (w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2007 roku 

Spółka nie sprzedawała składników rzeczowych aktywów trwałych) osiągając zysk netto na sprzedaży 85 

tys. PLN. 

 

9. Zapasy 

 

W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2008 roku, Spółka zawiązała odpis aktualizujący 

zapasy na kwotę 81 tys. PLN (w okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2007 roku Spółka nie 

obniżyła wartości zapasów). Kwota odpisu została ujęta jako pozostałe koszty rodzajowe w pozycji „Koszty 

wytworzenia”. 

 

10. Rezerwy  

 

 

REZERWA NA ODPRAWY 

EMERYTALNE 

REZERWA NA KOSZTY 

SPORÓW SĄDOWYCH 
OGÓŁEM 

Na dzień 1 stycznia 2008 roku 288 – 288 

Utworzone w ciągu okresu 40 – 40 

Wykorzystane – – – 

Rozwiązane – – – 

Korekta z tytułu różnic kursowych – – – 

Korekta stopy dyskontowej – – – 

Na dzień 30 czerwca 2008 roku 328 – 328 

Krótkoterminowe na dzień 30 czerwca 2008 roku – – – 

Długoterminowe na dzień 30 czerwca 2008 roku 328 – 328 

 328 – 328 

Na dzień 1 stycznia 2007 roku 50 77 127 

Utworzone w okresu 154 – 154 

Wykorzystane – – – 
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Rozwiązane – – – 

Korekta z tytułu różnic kursowych – – – 

Korekta stopy dyskontowej – – – 

Na dzień 30 czerwca 2007roku 204 77 281 

Krótkoterminowe na dzień 30 czerwca 2007 roku – 77 77 

Długoterminowe na dzień 30 czerwca 2007 roku 204 – 204 

 204 77 281 

 

11. Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki 

 
11.1. Zaciągnięcie i spłata kredytów bankowych i pożyczek 

Spółka posiada otwarte linie kredytowe. Kredyt w rachunku bieżącym udzielony przez Citibank Handlowy 

na kwotę maksymalną 2 000 tys. PLN jest oprocentowany stawką Wibor 1M+ marża i zabezpieczony 

wekslem. Kredyt w rachunku bieżącym udzielony przez bank BPH na kwotę maksymalną 2 000 tys. PLN 

jest oprocentowany stawką Wibor 1M+ marża i zabezpieczony hipoteką kaucyjną na nieruchomości 

biurowej o wartości 2 276 tys. PLN oraz wekslem własnym.  

 

Na dzień 30 czerwca 2008 roku Spółka nie posiadała zadłużenia z tytułu w/w kredytów.  

 

12. Kapitałowe papiery wartościowe 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 22 kwietnia 2008 r. podjęło 

uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru poprzez emisję 4.804.279 

akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 5 PLN każda. W dniu 30 kwietnia 2008 roku 

podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Po podwyższeniu kapitał zakładowy Asseco Business Solutions 

S.A. wynosi 167 090 965 PLN i dzieli się na 33.418.193 akcje o wartości 5 złotych każda, dających łącznie 

33.418.193 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 

 

ILOŚĆ 

(TYS. SZT.) 

WARTOŚĆ  

(TYS. PLN) 

Akcje zwykłe wyemitowane i w pełni opłacone   

Na dzień 1 stycznia 2008 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 dzień 30 czerwca 2008 roku  33 418 167 091 

Na dzień 1 stycznia 2007 roku 5 000 50 000 

Wyemitowane w dniu 1.06.2007 roku dla wspólników spółek 

przejmowanych__ 

6 506 65 069 

Na dzień 30 czerwca 2007 roku  11 506 115 069 

 

W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A. w dniu 30 kwietnia 2008 r. 

w związku z emisją 4.804.279 akcji serii D do wartości 167 090 965,00 złotych,  udział Asseco Poland S.A. 
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w kapitale zakładowym Asseco Business Solutions S.A. spadł z 54,27% do 46,47%. Asseco Poland S.A. 

posiada 10.000.000 akcji serii A oraz 5.528.570 akcji serii B. 

 

Znaczącym akcjonariuszem Asseco Business Solutions S.A., którego liczba głosów na Walnym 

Zgromadzeniu przekracza próg 5%, obok Asseco Poland S.A., jest podmiot z sektora finansowego - ING 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (6,04%).  

 

13. Połączenie jednostek gospodarczych 

 

W dniu 29 marca 2007 roku Zarządy spółek Asseco Business Solutions S.A., Safo Sp. z o.o., Softlab Sp. z 

o.o., Softlab Trade Sp. z o.o. oraz WA-PRO Sp. z o.o. podpisały Plan Połączenia. 

 

Połączenie spółek Asseco Business Solutions S.A. oraz Safo Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Softlab Trade Sp. 

z o.o. i WA-PRO Sp. z o.o nastąpiło poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Asseco Business Solutions 

S.A. o wartości 65.069.570 złotych w drodze emisji 6.506.957 sztuk Akcji Serii B o wartości nominalnej 10 

złotych każda akcja (Akcje Połączeniowe). Akcje te mają pokrycie w ustalonym dla potrzeb połączenia 

majątku spółek Safo Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Softlab Trade Sp. z o.o. oraz WA-PRO Sp. z o.o. i 

zostały wydane ich wspólnikom. W wyniku połączenia Spółki przejmowane zostały rozwiązane bez 

przeprowadzenia likwidacji.  

 

Akcje Połączeniowe zostały wydane wspólnikom Safo Sp. z o.o., Softlab Trade Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o. 

i WA-PRO Sp. z o.o. w proporcji do posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym odpowiednio 

Safo Sp. z o.o., Softlab Trade Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o. oraz WA-PRO Sp. z o.o., przy zastosowaniu 

następującego stosunku wymiany udziałów: 

 2.348,68 Akcji Połączeniowych za 1 udział Safo Sp. z o.o.; 

 219,37 Akcji Połączeniowych za 1 udział Softlab Trade Sp. z o.o.; 

 4.451,05 Akcji Połączeniowych za 1 udział Softlab Sp. z o.o.; 

 8.838,38 Akcji Połączeniowych za 1 udział WA-PRO Sp. z o.o.; 

z zastrzeżeniem niżej wymienionych reguł dotyczących przyznania Akcji Połączeniowych. 

Liczbę Akcji Połączeniowych, które otrzymał każdy wspólnik Safo Sp. z o.o., Softlab Trade Sp. z o.o., 

Softlab Sp. z o.o. i WA-PRO Sp. z o.o. ustalono poprzez pomnożenie posiadanej przez niego liczby udziałów 

w kapitale zakładowym odpowiednio Safo Sp. z o.o., Softlab Trade Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o. i WA-PRO 

Sp. z o.o. w odpowiednim dniu uchwały połączeniowej podjętej przez Zgromadzenie Wspólników danej 

spółki Przejmowanej przez odpowiednie Parytety Wymiany i zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób 

iloczynu, (jeżeli iloczyn taki nie będzie stanowił liczby całkowitej) w dół do najbliższej liczby całkowitej. 

 

Każdy wspólnik Safo Sp. z o.o., Softlab Trade Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o. i WA-PRO Sp. z o.o., któremu w 

wyniku zaokrąglenia nie zostanie przydzielona ułamkowa część Akcji Połączeniowych, był uprawniony do 

otrzymania dopłaty w gotówce. 

 

Podstawą ustalenia przez Zarządy Spółek Parytetów Wymiany były: 

 przyszła przewidywana wycena rynkowa spółki połączonej z uwzględnieniem efektów synergii 

wynikających z Połączenia, 
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 oszacowanie efektów synergii w odniesieniu do każdej ze spółek, 

 wycena Asseco Business Solutions S.A., Softlab Trade Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o. oraz WA-PRO 

Sp. z o.o. oparta na wartościach rynkowych łączących się Spółek,  

 wielkość udziałów poszczególnych wspólników w poszczególnych łączących się spółkach i wynikowa 

wielkość ich udziałów w Spółce połączonej. 

 

Połączenie zostało zarejestrowane w dniu 1 czerwca 2007 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Przedstawione poniżej rozliczenie skutków finansowych połączenia spółek nastąpiło w oparciu o ustalone 

wartości godziwe możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych. 

Wartość firmy została ustalona w wysokości PLN 79 406 tys. 

 

 SAFO SOFTLAB SOFTLAB  TRADE WAPRO RAZEM 

AKTYWA      

Aktywa trwałe  5 654 233 1 128 2 268 9 283 

Rzeczowe aktywa trwałe 3 789 208 508 820 5 325 

Wartości niematerialne  1 020 9 524 1 321 2 874 

Rozliczenia międzyokresowe 119   23 142 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 
726 16 96 104 942 

Aktywa obrotowe     11 085      1 683      5 485      2 804  21 057 

Zapasy 150  43 84 277 

Należności 5 647 1 580 4 824 588 12 639 

Środki pieniężne i depozyty 

krótkoterminowe 
3 968 62 301 1 108 5 439 

Aktywa pozostałe 1 320 41 317 1 024 2 702 

SUMA AKTYWÓW 16 739 1 916 6 613 5 072 30 340 

PASYWA      

Kapitał własny 7 931 1 467 2 277 3 344 15 019 

Zobowiązania 8 808 449 4 336 1 728 15 321 

Kredyty i pożyczki    151 151 

Zobowiązania 8 808 449 4 336 1 577 15 170 

SUMA PASYWÓW 16 739 1 916 6 613 5 072 30 340 

Wartość aktywów netto 7 931 1 467 2 277 3 344 15 019 

Nabywany udział w aktywach netto 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%  

Wartość nabywanych aktywów netto 7 931 1 467 2 277 3 344 15 019 

Cena nabycia 49 389 27 685 4 016 13 335 94 425 

Wartość firmy 41 458 26 218 1 739 9 991 79 406 

 

W ramach identyfikacji aktywów i ustalenia ich wartości godziwych zostały wydzielone i wycenione 

produkty firm Softlab Trade Sp. z o.o. i Safo Sp. z o.o.. Ich wartość godziwą na dzień połączenia ustalono 

na 1 355 tys. PLN. Wartość godziwa oprogramowania na podstawie wyceny metodą odtworzeniową 

pomniejszonej o amortyzację do dnia połączenia. Okres użytkowania odpowiada spodziewanemu okresowi 

otrzymywania pożytków ze sprzedaży oprogramowania. 
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Poniżej zaprezentowano wpływ korekt wynikających z ostatecznego rozliczenia połączenia na kapitał 

własny na dzień 1 stycznia 2008 roku oraz na wynik za 2007 rok. 

 

 

ZYSK NETTO ZA 2007 

ROK 
KAPITAŁ WŁASNY 

Informacje finansowe na dzień 31 grudnia 2007 roku według 

zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego za ten okres 12 410 170 243 

Amortyzacja produktów firm Softlab Trade Sp. z o.o. i Safo Sp. z o.o. 

wycenionych do wartości godziwej za okres od dnia połączenia do 

dnia 31 grudnia 2007 roku (414) (414) 

Informacje finansowe na dzień 31 grudnia 2007 roku po zmianach 

wynikających z tymczasowego rozliczenia nabycia spółek 11 996 169 829 

 

Powyższa korekta oprócz wpływu na wynik za rok 2007 zmieniła następujące pozycje bilansowe na dzień 

31 grudnia 2007 roku: 

 zmniejszyła wartość firmy o 1 355 tys. zł; 

 zwiększyła wartość wartości niematerialnych 941 tys. zł. 

 

Gdyby Spółki połączyły się 1 stycznia 2007 roku, przychody połączonych spółek za okres od dnia 1 stycznia 

2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wyniosły by 112 696 tys. zł, a zysk netto 14 876 tys. zł.  

 

14.  Zmiany szacunków 

 

Założenia dotyczące przyszłości oraz przyjęte szacunki są spójne z założeniami i szacunkami przyjętymi  

i opisanymi przez Spółkę w sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2007 roku.  

 

15. 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 sprawozdaniu finansowym Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2007 roku. 

 

16. Zarządzanie kapitałem  

 

Cele i zasady zarządzania kapitałem stosowane przez Spółkę są spójne z celami i zasadami, które były 

opisane w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2007 roku. 

 

17. Zobowiązania warunkowe obowiązujące  

 

 30 CZERWCA 

2008 

31 GRUDNIA 2007 

Zobowiązania z tytułu gwarancji bankowych udzielonych w głównej 

mierze jako zabezpieczenie wykonania umów handlowych  
– 1 858 

Inne zobowiązania warunkowe – 8  
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Razem zobowiązania warunkowe  – 1 866 

 

18. Transakcje z podmiotami powiązanymi  

 

Poniższa tabela przedstawia łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi w okresie 

sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2008 i 2007 roku: 

 

 
19.  Zdarzenia następujące po dniu bilansowym 

 

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.  

Z dniem 4 lipca 2008 r. do Zarządu Asseco BS doręczona została rezygnacja Pani Ewa Góral  

z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. 

 

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. 

Asseco Poland, wykonując swoje uprawnienia do odwoływania i powoływania członków Rady Nadzorczej 

Asseco Business Solutions, 7 lipca 2008 r. w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji członka Rady 

Nadzorczej Pani Ewy Góral, na jej miejsce powołało do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana 

Konrada Michała Marchlewskiego.   

 

Asseco Poland jest akcjonariuszem Asseco BS posiadającym 15 528 570 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, 

stanowiących 46,47% udziału w kapitale zakładowym.  

 

Uprawnienia Asseco Poland w zakresie odwoływania i powoływania członków rady Nadzorczej określa §13 

ust. 3 pkt 1 Statutu Asseco Business Solutions S.A., który brzmi: 

 

„3. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana w następujący sposób:  

 

PODMIOT POWIĄZANY 
 

SPRZEDAŻ 

PODMIOTOM 

POWIĄZANYM 

ZAKUPY OD 

PODMIOTÓW 

POWIĄZANYCH 

NALEŻNOŚCI 

OD 

PODMIOTÓW 

POWIĄZANYCH 

ZOBOWIĄZANIA WOBEC 

PODMIOTÓW 

POWIĄZANYCH 

JEDNOSTKA DOMINUJĄCA      

ASSECO POLAND S.A. 
2008 

niebadane 5 375 170 5 361 313 

 2007 512 5 641 135 

JEDNOSTKI ZALEŻNE:      

ANICA SYSTEM S.A. 
2008 

niebadane 22 2 - - 

 2007 - - - - 

POZOSTAŁE JEDNOSTKI:      

 
2008 

niebadane 1 767 134 1 279 5 

 2007 - - - 488 
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1) trzech (3) członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje ASSECO Poland S.A., tak długo jak 

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

Spółki.”   

 

 

Podpisy Członków Zarządu 
 

 Imię i Nazwisko 
 

Stanowisko/Funkcja Podpis 

 Romuald Rutkowski Prezes Zarządu  

   Maciej Maniecki Wiceprezes Zarządu  

 Marek Dutkowski Wiceprezes Zarządu  

 Wojciech Frysztak Wiceprezes Zarządu  

 Cezary Maciejewski Wiceprezes Zarządu 
 

 

 Wiktor Ząbek Wiceprezes Zarządu  

 Małgorzata Lipińska Członek Zarządu 
 

 

 Grzegorz Pitek Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg 
rachunkowych 
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I.  WSTĘP 

 

Asseco Business Solutions (Asseco BS, Spółka) dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne dla 

przedsiębiorstw. Kompleksowa oferta firmy obejmuje gotowe programy dla małych spółek marki WA-PRO, 

indywidualnie dostosowywane systemy ERP Safo i Softlab, system do zarządzania kapitałem ludzkim marki 

KOMA a także usługi outsourcingu IT, e-learningu marki Incenti. Za zarządzanie i rozwój poszczególnych 

marek odpowiedzialne są Piony Biznesowe. Asseco Business Solutions posiada swoje biura w 11 miastach 

Polski oraz sieć ponad 500 Partnerów Handlowych na terenie całego kraju. Partnerami technologicznymi i 

biznesowymi Asseco BS są największe światowe koncerny, m.in.: Oracle, Microsoft, HP, SkillSoft, IBM. 

Wśród użytkowników rozwiązań Asseco BS znajdują się takie firmy jak: Grupa Ambra, Grupa Atlas, 

Bakalland, CEDC, Centrum Medyczne Damiana, Deni Cler, Emperia Holding, Euro-net (RTV Euro AGD), 

Frito Lay, Germanos Polska, ING Bank Śląski, Komfort, PKP Energetyka, Polmos Lublin, Soudal czy 

Telekomunikacja Polska.  

 

Spółka Asseco Business Solutions S.A. powstała w 2001 roku pod nazwą Incenti S.A., jako odpowiedź na 

rosnące zapotrzebowanie rynku na usługi sieciowe, zwłaszcza typu application service provider oraz baz 

danych. W 2005 roku nastąpiła zmiana akcjonariatu Spółki – Prokom Software S.A. odkupił pakiet akcji 

będących w posiadaniu Telekomunikacji Polskiej S.A. Całość akcji przeniesiono aportem na Softbank S.A., 

a w wyniku jego połączenia z Asseco Poland S.A. w styczniu 2007 roku - na Asseco Poland S.A. W lutym 

2007 roku Spółka zmieniła nazwę na Asseco Business Solutions S.A. Kolejny krok stanowiło połączenie 

Asseco Business Solutions S.A. z czterema firmami prowadzącymi działalność w obszarze systemów ERP. 

29 marca 2007 roku został podpisany plan połączenia spółek: Safo Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Softlab 

Trade Sp. z o.o., WA-PRO Sp. z o.o. z Asseco Business Solutions S.A. Formalna konsolidacja nastąpiła  

1 czerwca 2007 r. W efekcie powstał jeden z największych polskich producentów oferujący własne 

rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw – systemy ERP oraz outsourcing i e-learning.  

 

Kolejnym etapem w rozwoju Spółki Asseco BS był jej debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych  

w Warszawie. Pierwsza publiczna emisja akcji miała miejsce 19 listopada 2007 r. Z rynku kapitałowego 

pozyskano 61 600 tys. PLN.  

 

Realizując cele emisji, 30 listopada 2007 r. Asseco Business Solutions S.A. zakupiło od Asseco Poland  S.A. 

60,56% akcji lubelskiej firmy Anica System S.A. Wartość transakcji wyniosła 56 064 tys. PLN. Dzięki 

zawarciu wspomnianej umowy powstała Grupa Kapitałowa Asseco Business Solutions (Grupa, Grupa 

Kapitałowa Asseco BS, GK Asseco BS), w skład której wchodzą spółki: Asseco Business Solutions S.A.  

i Anica System S.A.  

 

22 kwietnia Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Asseco BS podjęło decyzję o emisji akcji serii D. Środki  

z emisji przeznaczono na zakup pozostałego pakietu 39,44% akcji lubelskiej spółki. Tym samym Asseco BS 

stało się właścicielem 100% udziałów Anica System, zaś dotychczasowe kompetencje Spółki zostały 

poszerzone o systemy mobilne, integracyjne i analityczne dla przedsiębiorstw działających w oparciu  

o sieci przedstawicieli terenowych.  
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Asseco Business Solutions należy do Grupy Asseco (GK Asseco) będącej jednym z największych 

producentów i dostawców oprogramowania własnego w Europie Środkowo-Wschodniej.  

 

II.  WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU 

 

Asseco Business Solutions prowadzi prace badawczo-rozwojowe (R&D) w celu udoskonalania oferty  

i doboru zaawansowanych technologii do tworzenia nowych produktów i usług.  

 

W omawianym okresie sprawozdawczym rozpoczęły się prace nad wzbogaceniem oferty Asseco Business 

Solutions o nową odsłonę systemu mobilnego dla małych przedsiębiorstw. Projekt prowadzony jest przez 

zespół składający się z pracowników Pionu Biznesowego WA-PRO oraz spółki Anica System. Wymagania 

rynkowe oraz rzeczywistość biznesowa pokazały, iż istnieje zapotrzebowanie małych podmiotów na 

zaawansowane rozwiązania mobilne. Dzięki tym systemom przedstawiciele handlowi oraz menedżerowie, 

których praca wymaga częstych wyjazdów, mogą być w stałym kontakcie z firmą, mając natychmiastowy 

dostęp do informacji o zaopatrzeniu, stanie magazynu czy etapie realizacji zamówienia. W ramach prac nad 

systemem mobilnym inżynierowie Grupy wykorzystują technologię Microsoft .NET.    

 

Obecnie trwają też prace nad dostosowaniem systemu SOFTLAB SQL, który do tej pory oferowany był tylko 

średnim i dużym firmom, do wymagań przedsiębiorstw z sektora MSP. Wraz z rozwojem firm rosną także 

ich potrzeby dotyczące systemów informatycznych. W związku z tym Asseco BS podjęło decyzję  

o uzupełnieniu swojej oferty, o produkt skierowany do tej grupy klientów, dla których gotowe 

oprogramowanie przestaje być wystarczające i wymaga rozwinięcia do indywidualnie dostosowywanych 

aplikacji klasy ERP. Nowy produkt umożliwi rozwijającym się partnerom Asseco BS migrację z programów 

marki WA-PRO, czyli gotowych rozwiązań przeznaczonych dla małych podmiotów, na bardziej 

zaawansowany i kastomizowalny system klasy ERP SOFTLAB SQL. System ten będzie wspomagał 

przedsiębiorstwa w takich obszarach jak m.in.: sprzedaż i logistyka, finanse i księgowość oraz kadry  

i płace. Nowy system to efekt elastycznego dopasowywania oferty Asseco BS do wymagań rynku.  

W ramach prac nad oprogramowaniem opracowywane są funkcjonalności, które mają odpowiadać specyfice 

przedsiębiorstw z sektora MSP. Nowy produkt Asseco Business Solutions umożliwi migrację  

w ramach jednego dostawcy. Pozwoli to na sprawne przeprowadzenie wdrożenia, dzięki know-how 
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specjalistów obydwu Pionów Biznesowych Softlab i WA-PRO oraz doświadczeniu wypracowanemu przez 

kilka lat dotychczasowej współpracy. Produkt wejdzie do sprzedaży w przyszłym roku.   

 

W ramach rozwoju portfolio usługowego Grupy, w ostatnim półroczu Pion Biznesowy Incenti położył nacisk 

na rozwój usług Microsoft. Usługi te obejmują między innymi utrzymanie i rozwój infrastruktury oraz 

rozwiązania bezpieczeństwa, jak również dostarczanie narzędzi usprawniających komunikację między 

pracownikami firmy. Inżynierowie wdrażający usługi w technologii  Microsoft posiadają certyfikaty MCSE, 

MCTS, MCITP oraz referencje ze zrealizowanych projektów, które potwierdzają ich umiejętności techniczne 

oraz niezbędną wiedzę. Ponadto Asseco Business Solutions posiada tytuł Gold Certified Partner, który 

potwierdza kompetencje inżynierów Spółki w zakresie technologii Microsoft.  

 

Obok wcześniej wspomnianych projektów w działaniach z zakresu R&D w Pionie Biznesowym Safo 

prowadzony jest projekt o nazwie „Delta”. Jego celem jest stworzenie nowej generacji oprogramowania  

w oparciu o trójwarstwową architekturę i wykorzystanie standardów JEE. W ramach projektu prace 

prowadzone są w trzech obszarach: ERP, WMS oraz BI. Projekt jest realizowany z własnych środków,  

a jego pierwsze wyniki są oczekiwane jeszcze w bieżącym roku. Obecnie przygotowywane są wdrożenia 

pilotażowe pierwszych modułów systemów ERP i WMS. Kontynuowane są prace nad pozostałymi modułami. 

 

Na początku 2008 roku Asseco Business Solutions podpisało porozumienie o współpracy z Politechniką 

Śląską, z siedzibą w Gliwicach. Współpraca oparta jest na wymianie wiedzy. Dzięki niej Assceo Business 

Solutions może korzystać z dorobku naukowego, edukacyjnego, doświadczeń i osiągnięć badawczych 

pracowników uczelni, szczególnie w obszarach takich, jak: nowe technologie, zaawansowane narzędzia 

informatyczne oraz inżynieria oprogramowania. Studenci Politechnik Śląskiej będą mieli zaś szanse odbycia 

praktyk i staży oraz realizację prac dyplomowych proponowanych przez Asseco Business Solutions.  

 

Asseco BS realizuje również projekt pod nazwą „Stworzenie systemu informatycznego logistyczno-

sprzedażowego dla MSP", który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie 

prowadzi Pion Biznesowy Softlab wspólnie z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania im.  

L. Koźmińskiego w Warszawie (WSPiZ). W ramach współpracy WSPiZ opracowała wytyczne dla tworzonej 

aplikacji. Obecnie Spółka zakończyła etap budowy wersji beta systemu. Prowadzone są prace 

przygotowujące produkt do wdrożenia. Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na koniec 

bieżącego roku. 

 

W zakresie oprogramowania dla małych firm Pion Biznesowy WA-PRO jest w trackie prac nad stworzeniem 

nowej generacji oferowanych przez siebie systemów w technologii Microsoft .NET.  

 

Prace badawczo-rozwojowe prowadzone są też w obszarze produkowanych przez Anica System rozwiązań 

informatycznych. W strukturze organizacyjnej Anica System wydzielony jest dział badawczo-rozwojowy, 

którego celem jest prowadzenie systematycznych prac mających na celu: stałą optymalizację istniejących 

aplikacji, badanie możliwości zastosowania nowych technologii do posiadanych już produktów, integrację 

systemów Anica System z produktami tworzonymi w ramach GK Asseco BS oraz w ramach całej Grupy 

Asseco czy wreszcie tworzenie nowych produktów. 
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III. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ GRUPY  

 
Zgodnie z zakładaną przez Zarząd Asseco BS strategią rozwoju organicznego, w kolejnym półroczu Grupa 

ma skupić się na utrzymaniu tempa wzrostu oraz wysokich wskaźników rentowności. Drogą do osiągnięcia 

wyznaczonych celów jest nie tylko podnoszenie efektywności procesów sprzedażowych, ale też rozwój 

oferowanych produktów i usług, które pozwolą na jeszcze skuteczniejsze dotarcie do grupy docelowej oraz 

jej rozszerzenie – zwłaszcza w zakresie systemów ERP.  

 

W fazie realizacji znajduje się przedsięwzięcie mające na calu stworzenie szkoleń e-learningowych marki 

Incenti dołączanych do programów Pionu Biznesowego WA-PRO. Szkolenia te w sposób łatwy i przystępny 

będą uczyć zasad użytkowania programów oraz ich obsługi. W bieżącym roku Pion Biznesowy WA-PRO 

zamierza włączyć do swojego portfolio sprzęt IT firmy Vobis. Dzięki temu marka będzie oferować 

kompletne rozwiązania, zarówno warstwie software’owej, jaki i hardware’owej.     

 

W ramach dostosowywania oferty usług outsourcingu oraz e-learningu do zmieniającej się rzeczywistości 

rynkowej Pion Biznesowy Incenti położy nacisk na udoskonalenie rozwiązań pod kątem wymagań klientów 

oraz podnoszenia jakości świadczonych usług poprzez starania o certyfikacje ISO. Działalność 

outsourcingowa będzie się skupiać na sektorze przedsiębiorstw oraz dużych projektach wdrożeniowych, 

realizowanych w ramach GK Asseco. Będzie też rozwijana oferta e-learningowa dla obecnych grup 

docelowych (duże przedsiębiorstwa, korporacje, administracja państwowa), ale także dla sektora MSP.  

 

Na możliwość rozwoju wpłynąć może też fakt, iż w kwietniu br. Asseco Business Solutions przejęło pakiet 

pozostałych 39,44% akcji lubelskiej firmy Anica System S.A., co spowodowało, że umocniona została 

pozycja Grupy w segmencie rozwiązań mobilnych. Anica System zamierza umacniać swoją pozycję na 

rynku wdrożeń zagranicznych, prowadząc aktywne działania handlowe mające na celu pozyskanie nowych 

projektów. Spółka prowadzi też zaawansowane prace nad stworzeniem nowych wersji rozwiązań 

dedykowanych  nowym segmentom rynku. Monitorując rynek Anica System obserwuje wzrost 

zainteresowania produktami oferowanymi przez siebie, przez nowe, nieobsługiwane dotąd branże. 

Tendencja ta występuje szczególnie w obszarze rozwiązań mobilnych (ebi.mobile) wspomagających 

zarządzanie sieciami pracowników terenowych, jak również rozwiązań platformowych (ebi.connector), 

umożliwiających wymianę danych pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha dystrybucyjnego. Na 

stałym, wysokim poziomie utrzymuje się zainteresowanie zakupem nowych funkcjonalności przez 

dotychczasowych klientów. Warty podkreślenia jest fakt znaczącego zwiększenia udziału firmy w rynku 

systemów centralnego przetwarzania danych. W bieżącym roku Anica System pozyskała i zrealizowała kilka 

tego typu projektów. Największa ich liczba była prowadzona dla klientów z sektora finansowego. 

Równolegle do działań rozwojowych Anica System pracuje nad rozszerzeniem posiadanego udziału  

w rynku systemów factoringowych oraz systematycznie realizuje proces podłączanie nowych firm do 

platformy obsługującej wymianę danych handlowych pomiędzy producentami a dystrybutorami w branży 

FMCG. 

 

Grupa planuje też skorzystać ze środków unijnych. Wsparcie z UE zostanie wykorzystane  na stworzenie 

nowych rozwiązań informatycznych w zakresie oprogramowania ERP i rozwój projektów e-learningowych.   
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GK Asseco BS planuje zacieśnić współpracę z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Asseco. 

W kwietniu 2008 roku zakończył się proces połączenia Asseco Poland S.A. z Prokom Software SA. Po fuzji 

Asseco Poland znalazło się w gronie dziesięciu największych pod względem kapitalizacji spółek 

informatycznych w Europie. Celem nawiązania bliższej współpracy jest zwiększenie potencjału handlowego, 

zasięgu geograficznego Spółek z Grupy Asseco BS oraz wykorzystanie efektu synergii firm  

z Grupy Asseco. 

 

IV. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA GRUPY, OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH 

WIELKOŚCI EKONOMICZNO – FINANSOWYCH 

 

 W omawianym okresie sprawozdawczym przychody GK Asseco BS ze sprzedaży wyniosły 79 806 

tys. PLN. co stanowi wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 253%. W analogicznym do 

omawianego okresie porównawczym przychodu ze sprzedaży osiągnęły poziom 22 596 tys. PLN.  

 

 Wzrost ten spowodowany był zwiększeniem liczby realizowanych kontraktów handlowych oraz  

połączeniem Asseco BS w czerwcu 2007 ze spółkami przyłączonymi: Safo Sp. z o.o., Softlab Sp. z 

o.o., Softlab Trade Sp. z o.o., WA-PRO Sp. z o.o.  

 

 Zwiększeniu poziomu przychodów towarzyszył wzrost kosztów własnych sprzedaży oraz 

pozostałych kosztów operacyjnych. Jednak tempo wzrostu kosztów było niższe niż w przypadku 

przychodów, co przełożyło się  na wysokie wskaźniki rentowności. Marża operacyjna wyniosła 

16,8%.  

 

 W I półroczu 2008 roku zysk netto Grupy wyniósł 11 221 tys. PLN. W okresie porównawczym,  

w roku ubiegłym zamknął się on kwotą 3 624 tys. PLN. Stanowi to wzrost o 210%.  

 

 Dzięki utrzymaniu dyscypliny kosztowej, wzrostowi przychodów oraz ciągłej pracy nad poprawą 

rentowności oferowanych produktów w I półroczu 2008 Grupa wypracowała marżę brutto ze 

sprzedaży na poziomie 35,7% w porównaniu do 34,1% w odniesieniu do analogicznego okresu  

w roku poprzednim.     

 

 W I półroczu 2008 r. EBITDA osiągnęła poziom 17 985 tys. PLN, wobec 5 443 tys. PLN  

w I półroczu 2007 r., a EBIT 13 454 tys. PLN wobec 3 839 tys. PLN w okresie porównawczym 

poprzedniego roku.   

 

 Grupa planuje rozwój w kolejnych latach w tempie szybszym niż przewidywany rozwój rynku  

w obszarach, w których świadczy usługi oraz utrzymanie wskaźników rentowności na poziomie 

zbliżonym do obecnego. 

 

 Na dzień 30 czerwca 2008 roku aktywa i pasywa Grupy składały się z następujących pozycji: 
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Aktywa trwałe  

w tym:  

          Rzeczowe aktywa trwałe 18 799 

          Wartości niematerialne 9 368 

          Wartość firmy  171 857 

          Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 1 054 

          Aktywa z tytułu podatku odroczonego 909 

Należności długoterminowe 372 

          Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 49 

Aktywa obrotowe:  

w tym:  

Zapasy 1 117 

Należności z tytułu dostaw i usług  29 795 

Pozostałe należności  5 420 

Rozliczenia międzyokresowe 1 274 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży  52 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 2 974 

Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe 18 307 

Kapitał własny:   

w tym:  

        Kapitał podstawowy 167 091 

        Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 62 423 

        Zyski zatrzymane/ niepokryte straty  8 467  

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:  

w tym:  

Zobowiązania długoterminowe 2 335 

Zobowiązania krótkoterminowe 15 443 

Rozliczenia międzyokresowe  5 589  

 

V. INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. Informacje o produktach i usługach Grupy  

 
Grupa Kapitałowa Asseco Business Solutions dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne dla 

przedsiębiorstw. Rozwiązania Asseco Business Solutions przeznaczone są dla wszystkich branż  

i segmentów rynku. Od początku istnienia naszych marek produkty i usługi Asseco BS wsparły ponad 66 

tysięcy przedsiębiorstw, uwzględniając ich specyfikę i preferowaną przez klientów technologię. W ofercie 

GK Asseco BS znajdują się indywidualnie dostosowywane systemy klasy ERP marki Safo i Softlab 

wspomagające zarządzanie firmą, specjalistyczne oprogramowanie KOMA eHR do zarządzania personelem, 

gotowe aplikacje marki WA-PRO dla sektora MSP, a także usługi outsourcingu, e-learningu marki Incenti.  

Z rozwój i zarządzanie poszczególnymi  produkty odpowiadają znane i cenione od wielu lat marki: Incenti, 

Koma, Safo, Softlab oraz WA-PRO, które tworzą cztery współpracujące ze sobą Piony Biznesowe.  

 

Portfolio produktowe Grupy podlega segmentacji. Podział ten odpowiada strukturze organizacyjnej oraz 

zarządczej Grupy. Każdy segment stanowi strategiczną jednostkę, oferującą inne produkty i obsługującą 
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inne obszary rynku. Wszystkie rozwiązania oferowane przez GK Asseco BS są komplementarne względem 

siebie. Segmentacja produktowa Grupy obejmuje: ERP duże, ERP małe, outsourcing i e-learning oraz 

systemy mobilne.    

 

Segment ERP duże - to oparte o technologię Microsoft lub Oracle rozwiązania informatyczne klasy ERP, 

które kompleksowo wspomagają zarządzanie średnim i dużym przedsiębiorstwem. Aplikacje wspierają 

procesy biznesowe oraz procesy obiegu informacji, pokrywając większość obszarów działalności firmy. 

Możliwości techniczne systemów pozwalają na wdrożenie ich w różnych architekturach sieciowych. Systemy 

Asseco BS wspomagają zarządzanie takimi obszarami przedsiębiorstwa jak m.in.: logistyka  

i sprzedaż, zaopatrzenie i produkcja, spedycja i transport, finanse i księgowość, Business Intelligence, 

zasoby ludzkie, kadry i płace, serwisy i gospodarka remontowa, relacje z klientami, obieg dokumentów. 

Asseco BS specjalizuje się również w dostarczaniu oprogramowania klasy ERP dla centrów logistycznych, 

magazynów wysokiego składowania, magazynów surowców i wyrobów gotowych a także rozwiązań MRP 

dla branży mleczarskiej.  

 

Segment ERP małe – to komplet aplikacji do zarządzania w małych przedsiębiorstwach, wspierający pracę 

działów: sprzedaży, finansów i księgowości, kadr oraz pracowników mobilnych. Oprogramowanie można 

wykorzystać w każdej branży. Zaletami tych systemów są: prosta instalacja, łatwa konfiguracja  

i intuicyjna obsługa.  

 

Segment outsourcing i e-learning obejmuje takie obszary, jak: kolokacja, hosting, storage (kopie 

zapasowe oraz archiwizacja danych), sieć, monitoring, bezpieczeństwo, dostawa technologii, projektowanie 

i wdrażanie systemów do zarządzania szkoleniami i kompetencjami, dostarczanie dedykowanych e-szkoleń, 

udostępnianie gotowych e-kursów i platform e-learningowych, usługi wsparcia mentorskiego oraz 

konsulting. 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 GK Asseco BS świadczone są w oparciu  

o własne Data Center, posiadające najwyższej klasy certyfikowanych specjalistów oraz infrastrukturę 

techniczną, która gwarantuje najwyższy stopień bezpieczeństwa danych. E-learning, dzięki wspomaganiu 

rozwoju kompetencji strategicznych w przedsiębiorstwach, wspiera realizację celów biznesowych klientów.  

 

Dzięki nabyciu 100 % udziałów w firmie Anica System oferta Grupy Asseco BS została poszerzona  

o kolejny segment działalności, jakim są systemy mobilne dedykowane przedsiębiorstwom działającym  

w oparciu o sieci przedstawicieli terenowych. Produkty Anica System stanowią autorskie rozwiązania, które 

wspomagają działania sprzedażowe i okołosprzedażowe oraz elektroniczną wymianę komunikatów  

w ramach łańcucha dostaw na platformie komunikacyjno – integracyjnej. Aplikacje umożliwiają również 

analizy sprzedażowe i kompleksowe rozliczanie transakcji factoringowych. W ofercie znajdują się również 

systemy terminalowe. Systemy mobilne oferowane przez Grupę wykorzystują m.in.: firmy z branży FMCG, 

farmaceutycznej czy finansowej.  

 

W okresie do 31 maja 2007 Spółka oferowała wyłącznie usługi outsourcingu i e-learningu. Rozwiązania te 

stanowiły jedyny segment jej działalności. Od dnia 1 czerwca 2007 roku, po połączeniu Asseco BS ze 
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spółkami: Safo Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Softlab Trade Sp. z o.o. i WA-PRO Sp. z o.o. portfolio 

produktowe Spółki wzbogaciło się o segmenty ERP duże oraz ERP małe. Od  grudnia 2007 r., po przejęciu 

pakietu akcji Anica System S.A. przez Asseco BS, powstała Grupa Kapitałowa Asseco Business Solutions. 

Włączając w strukturę Grupy lubelską firmę, oferta produktowa poszerzyła się o systemy mobilne. 

 

2. Informacje o rynkach zbytu 

 

Głównym rynkiem zbytu dla Spółek z Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions jest Polska. Jednak 

zarówno Asseco Business Solutions S.A. jak i Anica System S.A. intensywnie pracują nad rozszerzeniem 

sprzedaży na inne kraje. Do chwili obecnej systemy Spółek znalazły swoich nabywców m.in.: na Litwie,  

w Rosji, Bułgarii, na Słowacji, na Węgrzech, w Czechach, Portugalii, Francji, Grecji i Irlandii.        

 

Plany ekspansji rynkowej GK Asseco BS obejmują terytorium Europy Wschodniej i Unii Europejskiej. Grupa 

chce rozwinąć swoją działalność na wspomnianych obszarach poprzez współpracę między innymi  

z przedsiębiorstwami z Grupy Kapitałowej Asseco. 

 

3. Informacje o wybranych umowach realizowanych przez Grupę w omawianym okresie 

sprawozdawczym 

 

Wybrane umowy zawarte w I półroczu 2008 przez Grupę Kapitałową Asseco Business Solutions  

1. Actavis Polska Sp. z o.o. – udostępnienie platformy e-learningowej w modelu ASP przez Pion 

Biznesowy Incenti;  

2. Black Red White S.A. – stworzenie portalu internetowego safo.web; 

3. Betacom S.A. – konsulting w zakresie opracowania procedur zabezpieczeń sieci WAN/LAN przez PB 

Incenti; 

4. Biogran GmbH Sp. z o.o. – wdrożenie specjalistycznego systemu do zarządzania zasobami ludzkimi 

- KOMA eHR; 

5. Cezex Sp. z o.o. – wdrożenie systemu safo.mag; 

6. Centrum Medyczne ENEL-MED. S.A. – wdrożenie programu kadrowo-płacowego systemu  SOFTLAB 

SQL;  

7. P.W. Eksport-Import Hestia Sp. z o.o. – wdrożenie systemu safo.biz; 

8. Investbank S.A. – wdrożenie systemu KOMA eHR; 

9. Kwarcsystem Sp. z o.o. – wdrożenie systemu  SOFTLAB SQL; 

10. Mix Electronics S.A. – wdrożenie bezpiecznych połączeń SSL VPN przez PB Incenti; 

11. Onninen  Sp. z o.o. – realizacja szkolenia e-learningowego przez PB Incenti;  

12. Prima Moda S.A – wdrożenie systemów safo.biz, safo.retail; 

13. Stocznia Gryfia S.A. – wdrożenie specjalistycznego systemu do zarządzania zasobami ludzkimi 

KOMA eHR; 

14. Toyota Motor Manufacturing Poland – wdrożenie systemu KOMA eHR; 

15. Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego Polmos Sp. z o.o. – wdrożenie systemu safo.mag; 

16. Proszkownia Mleka w Piotrkowie Kujawskim Spółka z o.o. – implementacja moduł magazynu 

wysokiego składowania systemu SOFTLAB SQL; 
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Wybrane realizowane umowy w I półroczu 2008 roku przez Grupę Kapitałową Asseco Business 

Solutions  

1. Alima Gerber S.A – wdrożenie systemu ebi.mobile;  

2. BISK S.A. – wdrożenie systemu safo.biz; 

3. BZ WBK Faktor Sp. z o.o. – wdrożenie i utrzymania systemu EBI Faktor; 

4. Carry Sp. z o.o. – wdrożenie program SOFTLAB Lp SQL oraz WEB LPG SOFTLAB SQL; 

5. Coca - Cola HBC Polska Sp. z o.o. – rozszerzenie zakresu umowy głównej (wdrożenie i utrzymanie 

platformy e-learningowej w modelu ASP w OPD marki Incenti oraz pełny konsulting);  

6. Cyfrowy Polsat S.A. – świadczenie przez Pion Biznesowy Incenti usług w zakresie konsulting IT; 

7. Deutsche Bank Polska S.A. – wdrożenie systemu Web Faktor (Client);  

8. Europlant Phytopharm Sp. z o.o. – wdrożenie i utrzymanie systemu ebi.mobile; 

9. Freightliner PL Sp. z o.o. – wdrożenie wybranych modułów systemu SOFTLAB SQL;  

10. Emperia Holding S.A. – wdrożenie systemu business intelligence marki Safo;  

11. Hydrostrefa Marazzi  – wdrożenie system SOFTLAB SQL;   

12. Instytut Lotnictwa – wdrożenie wybranych modułów systemu SOFTLAB SQL;  

13. Inter Cars S.A. – wdrożenie systemu Business Intelligence przez PB Safo;   

14. Izostal S.A. – wdrożenie systemu KOMA eHR;  

15. Karlik Elektrotechnik Sp. z o. o. – wdrożenie wybranych modułów systemu SOFTLAB SQL; 

16. Komfort S.A. – wdrożenie systemu safo.web; 

17. Kosser AD (Bułgaria) – wdrożenie systemu safo.biz; 

18. Kruger Polska Sp. z o.o. – wdrożenie i utrzymanie systemu ebi.mobile;  

19. Lithuanian Snacks (grupa Pepsico) – wdrożenie przez PB Safo w Estonii, Litwie i Łotwie systemu 

obsługi handlu w kanale van-sellingu; 

20. Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A. – wdrożenie systemu safo.biz w zakresie obsługi sprzedaży  

i magazynu wyrobów gotowych; 

21. Opracowanie i wdrożenie e-learningowej usługi szkoleniowej wspomagającej proces szkoleń 

pracowników banków w zakresie obsługi systemu głównego def2000 - od maja 2007 Asseco 

Business Solutions S.A. wraz z Asseco Poland S.A. (liderem konsorcjum) rozpoczęło realizację 

projektu badawczo-rozwojowego, który ma na celu opracowanie i wdrożenie systemu  

e-learningowego, wspomagającego szkolenia pracowników banków spółdzielczych w zakresie 

obsługi systemu głównego def2000; projekt jest współfinansowany w ramach Sektorowego 

Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państw; 

22. Maspex Slovakia – wdrożenie systemu ebi.mobile;  

23. MetLife Sp. z o.o. – wykonanie i dostawa szkolenia e-learningowego; 

24. P.P.H.U. Serpol – wdrożenie systemu safo.mag; 

25. Raiffeisen Bank Polska S.A. – rozszerzenie zakresu funkcjonalnego systemu ebi.faktor;  

26. Ruukki Polska Sp. z o.o. – realizacja szkolenia e-learningowego dedykowanego z zakresu produktów 

oferowanych przez firmę;  

27. PKP Energetyka Sp. z o.o. – rozbudowa sieci LAN przez PB Incenti; 

28. PPUH VOIGT sp. z o.o. – wdrożenie systemu Business Intelligence przez PB Safo;    

29. S.C. Johnson Sp. z o.o. – wdrożenie i utrzymanie systemu ebi.mobile;  
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30. SI Książki.pl – wdrożenie systemu SOFTLAB SQL;   

31. SULIMAR Sp. z.o.o. – wdrożenie systemu SOFTLAB SQL;   

32. Teleaudio Sp. z o.o. – hosting infrastruktury serwerowej w Ośrodku Przetwarzania Danych  Incenti; 

33. TP S.A. – administracja platformą e-learningową SABA przez PB Incenti;    

34. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. – wdrożenie wybranych modułów systemu SOFTLAB SQL;  

35. Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. – wdrożenie sytemu KOMA eHR; 

 

Wybrane zrealizowane projekty w I półroczu 2008 roku przez Grupę Kapitałową Asseco 

Business Solutions 

1. Carmen Group Sp. z o.o. – wdrożenie systemu SOFTLAB SQL;  

2. Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. – wdrożenie modułu controllingu systemu SOFTLAB SQL; 

3. Emperia Holding S.A. – wdrożenie przez PB Safo systemu Business Intelligence  

w wybranych zakresach funkcjonalnych; 

4. Firma Księgarska Jacek Olesiejuk Sp. z o.o. – wdrożenie systemu SOFTLAB SQL; 

5. Górnośląski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. – rozbudowa systemu CPD (Centralnego 

Przetwarzania Danych) przez Anica System; 

6. IMPEXMETAL S.A. – wdrożenie wybranych modułów systemu SOFTLAB SQL; 

7. Izostal S.A. – wdrożenie systemu KOMA eHR;  

8. Kopel – Hurtownie Elektryczne Sp. z o.o. – wdrożenie systemów safo.biz, safo.hr, safo.web; 

9. Merlin.pl – wdrożenie systemów safo.hr, safo.biz; 

10. Mokate S.A. – wdrożenie systemu EBI Mobile;  

11. ND Logistics Poland Sp. z o.o. – wdrożenie wybranych modułów systemu SOFTLAB SQL; 

12. PAGO Sp. z o.o. – wdrożenie systemu SOFTLAB SQL; 

13. Przeniesienie bankowości internetowej Banków Spółdzielczych z Centrum Usług Internetowych  

w Rzeszowie do Ośrodka Przetwarzania Danych (OPD) Pionu Biznesowego Incenti (PB Incenti) we 

Wrocławiu. Strategia Grupy Asseco zakłada, iż PB Incenti odpowiada m.in.: za outsourcing 

przetwarzania danych. Relokacja środowiska bankowości internetowej Banków Spółdzielczych 

została przeprowadzona z sukcesem przez inżynierów OPD. 

14. Viva Manufacturing Poland Sp. z o.o. – wdrożenie modułu finanse i księgowość systemu SOFTLAB 

SQL;  

 

Wybrane najważniejsze wydarzenia w I półroczu 2008 roku w Grupie Kapitałowej Asseco 

Business Solutions 

1. Wyróżnienie Asseco Business Solutions nagrodą Lubelskiego Orła Biznesu za rok 2007. 

2. Wprowadzenie do sprzedaży nowego programu marki WA-PRO – WF-Analizy - programu 

wspomagającego procesy decyzyjne w oparciu o technologię z zakresu hurtowni danych OLAP oraz 

klient-serwer. 

3. Nagroda "Reseller Silver Partner of the Year" w regionie nordyckim, który obejmuje: Szwecję, 

Norwegię, Finlandię, Danię, Islandię, Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię, Ukrainę  i Białoruś. Nagrodę 

przyznała firma Fortinet. Asseco BS dołączyło do programu partnerskiego Fortinetu  

w październiku 2007, w celu wzmacniania oferty produktowej rozwiązań bezpieczeństwa. Program 

partnerski Fortinet adresowany jest do firm z branży informatycznej i telekomunikacyjnej, w tym 
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dla integratorów systemów IT oraz dostawców usług internetowych. Program zakłada trzy stopnie 

partnerstwa: złoty, srebrny i brązowy. 

4. Zakończenie w maju 2008 Profesjonalisty Rynku Pracy (PRP). Projekt skierowany był do 

pracowników publicznych służb zatrudnienia i innych instytucji rynku pracy z terenu całej Polski. 

PRP miał na celu rozwój zawodowych kompetencji pracowników wspomnianych instytucji poprzez 

serię szkoleń e-learningowych. W ramach projektu uczestnicy odbyli ponad 44 tysiące e-kursów. 

Szkolenia ukończyły 3 144 osoby. PRP zakończył się w maju. Udział w projekcie był nieodpłatny. 

PRP był pierwszym przedsięwzięciem współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w całości samodzielnie zrealizowanym przez Asseco BS. 

5. Odnowienie statusu partnerskiego firmy Microsoft Certified Gold Partner na rok 2008/2009. 

Obecnie Asseco Business Solutions - Pion Biznesowy Incenti posiada kompetencje: Advanced 

Infrastructure Solutions oraz Networking Infrastructure Solutions, zaś Piony Biznesowese WA-PRO i 

Softlab posiadają kompetencje ISV/ Software Solutions na rok 2008/2009. 

6. Rozszerzenie oferty WA-PRO o kolejną dedykowana linię programową BUDŻET adresowaną do 

jednostek budżetowych i administracji państwowej. Nowością jest możliwość dzierżawy systemu. 

 

4. Ważne wydarzenia związane z prowadzoną działalnością Grupy  

 

Odwołanie Członka Rady Nadzorczej 

12 marca 2008 r. ze składu Rady Nadzorczej Spółki, a tym samym z pełnienia funkcji Członka Rady 

Nadzorczej, odwołano Pana Jacka Ducha.  

 

Powołanie Członka Rady Nadzorczej 

12 marca 2008 r. do składu Rady Nadzorczej Spółki oraz do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej 

powołano Panią Ewę Góral. 

 

Rezygnacja z przejęcia 100% akcji Asseco Systems S.A. w zamian za emisję aportową akcji  

W dniu 10 kwietnia 2008 r. Zarząd Asseco BS otrzymał od Zarządu Asseco Poland S.A. rezygnację  

z zamiaru wniesienia w formie aportu posiadanego przez Asseco Poland 100% udziału w kapitale 

zakładowym Spółki Asseco Systems S.A. w zamian za emisję akcji przez Asseco Business Solutions S.A. na 

rzecz Asseco Poland S.A. Powyższa rezygnacja była związana ze złożoną Asseco Poland przez spółkę ABG 

S.A. propozycją budowy w Grupie Kapitałowej ASSECO spółki integracyjnej realizującej projekty związane z 

infrastrukturą techniczną i świadczącej usługi w tym zakresie również na rzecz polskiego filaru Grupy 

Kapitałowej Asseco. 

 

Emisja akcji serii D  

W omawianym okresie sprawozdawczym Asseco BS przejęło pakiet 39,44% akcji lubelskiej spółki Anica 

System S.A. Od 30 listopada 2007 Spółka było posiadaczem 60,56% akcji firmy. Środki na zakup 60,56% 

akcji pochodziły z oferty publicznej. Zarząd rekomendował Walnemu Zgromadzeniu emisję 4 804 279 akcji 

zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 5 PLN każda, na przejęcie pozostałych 39,44% akcji 

Anica System S.A. Akcjonariusze Asseco BS w dniu 22 kwietnia 2008 roku na Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu (NWZ) podjęli uchwałę o emisji nowych akcji Spółki.  
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Zmiana statutu Spółki 

Zgodnie z uchwałami podjętymi przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 kwietnia 2008 

zmieniono statut Asseco Business Solutions. Modyfikacji uległy: §5 ust 1 pkt f) 51.85.Z „Sprzedaż hurtowa 

pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych”; §6 „Kapitał zakładowy”,  

§7 "Akcje", §8 "Zbywalność akcji". Pełen wykaz zmian w statucie oraz jego ujednolicona wersja znajduje 

się na stronie internetowej Emitenta: www.assecobs.pl.     

 

Zawarcie znaczącej umowy, przekraczającej 10% kapitału własnego Emitenta   

25 kwietnia 2008 roku zostały podpisane z akcjonariuszami spółki Anica System S.A. umowy,  

w wyniku których Asseco BS przejęło pakiet pozostałych 39,44% akcji kapitału zakładowego Anica System. 

Środki na zakup walorów pochodziły z emisja akcji serii D, która miała charakter aportowy.  Wartość 

nominalna każdej akcji wyniosła 5 PLN, cena emisyjna: 12 PLN. Akcje wyemitowano w zamian za wkłady 

niepieniężne w postaci 1 779 420 akcji Anica System S.A. o wartości nominalnej 0,20 PLN każda. Łączna 

wartość umów wyniosła 24 021 395 PLN, co stanowi ponad 10% kapitałów własnych Asseco Business 

Solutions S.A. 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 firmy. 

 

Podwyższenie kapitału zakładowego  

30 kwietnia 2008 r. Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Asseco Business Solutions S.A. o 4 804 279 akcji 

zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 5 PLN każda. 

 

Po podwyższeniu kapitał zakładowy Asseco Business Solutions S.A. wynosi 167 090 965 PLN  

i dzieli się na 33 418 193 akcje o wartości nominalnej 5 złotych każda dających łącznie 33 418 193 głosy 

na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Kapitał zakładowy dzieli się na akcje zwykłe na okaziciela  

w następujący sposób: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.assecobs.pl/
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Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej 

15 maja 2008 roku wygasł mandat Pana Jarosława Adamskiego - Członka Rady Nadzorczej Asseco 

Business Solutions S.A. Pan Adamski wchodził w skład Rady Nadzorczej od 29 grudnia 2005 r. Mandat 

Pana Adamskiego wygasł z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie 

finansowe Spółki za 2007 rok tj. 15 maja 2008 roku.  

W wyniku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Zarząd Asseco Business Solutions S.A. zwołał na 

dzień 27 czerwca 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu uzupełnienia składu Rady 

Nadzorczej. 

 

Animator rynku  

„W związku z otrzymanym w dniu 3 czerwca 2008 roku komunikatem Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. z dnia 2 czerwca 2008 roku, Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej 

wiadomości, iż Unicredit CA IB Poland S.A. od dnia 3 czerwca 2008 roku będzie pełnić zadania animatora 

rynku dla akcji Spółki Asseco Business Solutions S.A.” 

 

/Raport Bieżący Asseco Business Solutions S.A. nr 27/2008 z dnia 03.06.2008/ 

 

Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej 

27 czerwca 2008 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. postanowiło powołać 

w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jarosława Adamskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej 

na wspólną kadencję.  

 

5. Wydarzenia po dniu bilansowym  

 

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.  

Z dniem 4 lipca 2008 r. do Zarządu Asseco BS doręczona została rezygnacja Pani Ewa Góral  

z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. 

 

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. 

Asseco Poland, wykonując swoje uprawnienia do odwoływania i powoływania członków Rady Nadzorczej 

Asseco Business Solutions, 7 lipca 2008 r., w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji członka Rady 

Nadzorczej Pani Ewy Góral, na jej miejsce powołało do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana 

Konrada Michała Marchlewskiego.   

 

Asseco Poland jest akcjonariuszem Asseco BS posiadającym 15 528 570 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, 

stanowiących 46,47% udziału w kapitale zakładowym.  

 

Uprawnienia Asseco Poland w zakresie odwoływania i powoływania członków rady Nadzorczej określa §13 

ust. 3 pkt 1 Statutu Asseco Business Solutions S.A., który brzmi: 

 

„3. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana w następujący sposób:  
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2) trzech (3) członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje ASSECO Poland S.A., tak długo jak 

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

Spółki.”   

 

6. Czynniki ryzyka związane z prowadzoną działalnością rynkową 

 

Ryzyko związane z sytuacją gospodarczą kraju 

Rozwój sektora usług, w tym informatycznych, jest związany z sytuacją gospodarczą w kraju. Wzrost PKB  

i spadek stopy inflacji pociągają za sobą wzrost poziomu inwestycji rynkowych, wpływając pozytywnie na 

osiągane przez Grupę wyniki. Spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, spadek poziomu inwestycji  

w przedsiębiorstwach, spadek poziomu zamówień publicznych czy wzrost inflacji mogą mieć negatywny 

wpływ na działalność oraz sytuację finansową Grupy, osiągane przez nią wyniki finansowe oraz 

perspektywy rozwoju.  

 

Ryzyko związane z nasileniem konkurencji na rynku krajowym 

Obok faktu, że konkurencja jest bodźcem do rozwoju oraz motywatorem do działania, należy pamiętać, iż 

nasilające się działania ze strony polskich, jak i zagranicznych przedsiębiorstw informatycznych mogą  

w negatywny sposób wpłynąć na działalność lub sytuację finansową Grupy, osiągane przez nią wyniki 

finansowe oraz perspektywy rozwoju. Zarówno spółki rodzime, jak i globalne korporacje dywersyfikują 

swoje portfolio zarówno pod kątem produktowym, jak i grup docelowych, do których docierają. 

 

Ryzyko zmiany przepisów prawnych 

Nowelizacje, niespójność oraz brak jednolitej wykładni przepisów prawa, w szczególności prawa 

podatkowego, Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi, Ustawy o Ofercie Publicznej i Kodeksu Spółek 

Handlowych, pociągają za sobą ryzyko związane z otoczeniem prawnym, w jakim Grupa prowadzi 

działalność. W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe odmiennej interpretacji przepisów 

podatkowych niż Asseco BS, należy liczyć się z negatywnymi konsekwencjami wpływającymi na sytuację 

finansową Grupy oraz osiągane przez nią wyniki finansowe. Rozwój działalności Asseco BS na rynku 

informatycznym jest również silnie uzależniony od praw własności intelektualnej, w szczególności zaś praw 

autorskich do programów komputerowych. Ewentualne (nawet nieuzasadnione) zarzuty dotyczące praw 

autorskich, które mogą zostać podniesione przez osoby trzecie, mogą mieć negatywny wpływ na 

działalność Grupy oraz jej wyniki.  

 

Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych odbiorców 

Asseco Business Solutions S.A. jest spółką specjalizującą się w produkcji oprogramowania ERP oraz 

dostarczaniu takich usług, jak outsourcing oraz e-learning. W przypadku systemów ERP działalność 

Emitenta w praktyce sprowadza się do tworzenia oraz wdrażania wspomnianego oprogramowania  

u pozyskanych klientów. Implementacja oprogramowania oraz zintegrowanie go z istniejącą w firmie 

infrastrukturą jest procesem czasochłonnym. W przypadku realizacji usług outsourcingowych w zależności 

od usługobiorcy, umowa może polegać na prostej kolokacji lub też obejmować bardziej zaawansowany 

poziom, jak np. administracja środowiskiem aplikacyjnym. Asseco Business Solutions świadczy usługi 

outsourcingowe dla dużych przedsiębiorstw o ustabilizowanej pozycji rynkowej. Przychody od firmy Prokom 
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Software S.A. (obecnie Asseco Poland S.A.) stanowią nieco ponad 10% przychodów Emitenta, jednak 

przychody te generowane są przez kilka równolegle prowadzonych projektów informatycznych, takich jak: 

utrzymanie i administracja systemów informatycznych, wsparcie eksploatacji systemów IT, obsługa 

sytuacji nietypowych podczas pracy tych systemów, udostępnianie platformy sprzętowo-systemowej  

i zapewnienie dostępu do aplikacji znajdującej się na tej platformie. W ramach oprogramowania ERP 

również występuje koncentracja przychodów ze sprzedaży, lecz żaden klient nie generuje przychodów 

przekraczających 10% przychodów ze sprzedaży Asseco BS. W sytuacji, gdyby doszło do utraty umów 

zawartych z największymi klientami oznaczać to będzie zmianę wyników finansowych Spółki,  

a w konsekwencji wpływ na sytuację finansową Emitenta.  

 

Ryzyko utraty zaufania odbiorców 

W ramach realizowanych umów relacje z klientami Grupy opierają się na zaufaniu odbiorców. 

Implementacja systemów ERP, realizowanie usług outsourcingowych i e-learningowych lub wdrażanie 

systemów mobilnych, często poprzedzone jest podpisaniem długoletniej umowy z użytkownikami 

systemów. Zaufanie klientów budowane jest również w oparciu o jakość dostarczonych rozwiązań oraz 

jakość obsługi klientów. W przypadku zmiany poziomu jakości, zarówno świadczonych usług, jak i obsługi 

klientów może dojść do utraty zaufania do Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions. Konsekwencją 

tego może być niekorzystna zmiana wizerunku, co może wpłynąć zarówno na bieżącą działalność rynkową, 

jak i pozyskiwanie nowych kontraktów, gdyż istotną rolę w procesie sprzedaży odgrywają referencje od 

dotychczasowych klientów. Utrata zaufania odbiorców miałaby negatywny wpływ na działalność oraz 

sytuację finansową Grupy, osiągane przez nią wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju. 

 

Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych dostawców 

W ramach prowadzonej działalności biznesowej Asseco Business Solutions współpracuje ze światowymi 

korporacjami, które dostarczają rozwiązania informatyczne, oprogramowanie i sprzęt komputerowy.  

W przypadku, gdyby kluczowi dostawcy zmienili strategie współpracy z lokalnymi parterami, co może 

oznaczać np.: faworyzowanie jednego partnera, samodzielne oferowanie swoich usług lub produktów, 

podniesienie ceny oferowanych produktów, może to mieć negatywny wpływ na działalność oraz sytuację 

finansową Emitenta, osiągane przez niego wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju. Szczególnym 

ryzykiem obarczona jest współpraca z firmą Microsoft oraz firmą Oracle, ponieważ są one jedynymi 

dostarczycielami technologii baz danych do głównych systemów klasy ERP, odpowiednio dla systemów Safo 

i Softlab. 

 

Ryzyko związane z realizacją projektów informatycznych 

Dostarczane przez GK Asseco BS systemy często mają wpływ na kluczową działalność gospodarczą klienta. 

Błędne działanie aplikacji może doprowadzić do powstania znacznych strat finansowych u klienta, czego 

konsekwencją mogą być roszczenia prawne mające wpływ na sytuację finansową, reputację oraz 

perspektywy rozwoju Grupy. W skrajnych przypadkach klienci mogą starać się, nawet w razie braku winy 

ze strony Grupy, wypowiedzieć zawartą umowę lub dochodzić zapłaty kar umownych zastrzeżonych na 

wypadek opóźnień w realizacji projektu, które na mocy niektórych umów mogą wynosić do 100% wartości 

zamówienia. Produkty Emitenta budowane są dla stanu prawnego obecnego na dzień wdrożenia. Pomimo 

dużej parametryzacji systemów oraz klauzul w umowach wykluczających zobowiązanie Emitenta do 
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aktualizacji oprogramowania na własny koszt, istnieje ryzyko, że klient w przypadku istotnych zmian 

prawnych będzie dążył do przystosowania oprogramowania do występujących zmian prawnych, co może 

spowodować wzrost kosztów Emitenta. Wystąpienie którejkolwiek z opisanych okoliczności miałyby 

negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Emitenta, osiągane przez niego wyniki finansowe 

oraz perspektywy rozwoju.  

 

Ryzyko związane z zasobami ludzkimi  

Kontrakty Grupy realizowane są z sukcesem przez wysoko wykwalifikowanych pracowników. Na ogólny 

kształt funkcjonowania Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions wpływa też kadra zarządzająca. 

Utrata pracowników - zarówno ekspertów, jak i kadry zarządzającej, spowodowana sytuacją na rynku 

pracy, może wiązać się z ryzykiem obniżenia jakości oferowanych usług oraz z opóźnieniami w ramach 

realizowanych kontraktów. W przypadku bardzo dynamicznego rozwoju Grupy, biorąc pod uwagę popyt 

rynkowy na informatyków może to spowodować trudności w pozyskaniu odpowiednich zasobów 

kierowniczych i operacyjnych, co nie pozostałoby bez wpływu na wyniki Grupy. Podobne skutki mogłoby 

mieć ewentualne niezgodne z prawem działanie naszych pracowników (np.: wyrządzenie szkody 

podmiotom trzecim, nielojalność polegająca m.in. na podejmowaniu przez nich działalności konkurencyjnej, 

ujawnieniu informacji stanowiącej tajemnicę służbową i zawodową).  

 

Ryzyko związane z zawieraniem umów z podmiotami powiązanymi 

W toku prowadzonej działalności Asseco Business Solutions S.A. oraz inne podmioty z Grupy Kapitałowej 

Asseco zawierają transakcje z podmiotami powiązanymi, w tym podmiotami powiązanymi z Emitentem 

kapitałowo oraz podmiotami zależnymi od głównego akcjonariusza Emitenta tj. Asseco Poland S.A. 

Transakcje te zapewniają efektywne prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Grupy Kapitałowej 

Asseco i obejmują, między innymi, wzajemne świadczenie usług, sprzedaż towarów oraz inne transakcje. Z 

uwagi na przepisy podatkowe dotyczące warunków transakcji zawieranych przez podmioty powiązane  

w tym w szczególności stosowanych w tych transakcjach cen („ceny transferowe”) oraz wymogów 

dokumentacyjnych odnoszących się do takich transakcji a także z uwagi na zwiększające się 

zainteresowanie organów podatkowych zagadnieniem cen transferowych oraz warunkami transakcji  

z podmiotami powiązanymi, nie można wykluczyć, iż Emitenta może być przedmiotem kontroli i innych 

czynności sprawdzających podejmowanych przez organy podatkowe w powyższym zakresie. Ponadto na 

gruncie dotychczasowej praktyki podatkowej, działania podatników o charakterze wykraczającym poza 

standardowe operacje cechujące dany rodzaj działalności, w wyniku których mogli oni zmniejszyć swoje 

zobowiązania podatkowe, narażone są na zarzut unikania podatków, co miałoby negatywny wpływ na 

działalność oraz wyniki Emitenta. 

 

Ryzyko związane z wpływem większościowego akcjonariusza na Emitenta 

Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania, większościowy akcjonariusz - Asseco Poland S.A., posiada 

46,47% akcji Emitenta, uprawniających do wykonywania takiego samego procentu głosów na Walnym 

Zgromadzeniu. Zakres uprawnień związanych z posiadanym przez Asseco Poland S.A. udziałem  

w kapitale zakładowym Emitenta może prowadzić do sytuacji, w której pozostali akcjonariusze będą mieć 

ograniczony wpływ na sposób zarządzania i funkcjonowania Emitenta. Ponadto, sposób wykonywania tych 

uprawnień może nie być zbieżny z zamierzeniami pozostałych akcjonariuszy Emitenta. Nie można również 
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zagwarantować, że inny akcjonariusz nie nabędzie pakietu akcji pozwalającego mu, poprzez posiadane 

akcje w kapitale zakładowym oraz powołanych przedstawicieli w Radzie Nadzorczej, wywierać znaczący 

wpływ na działalność Emitenta.  

 

7. Informacje o powiązaniach organizacyjnych oraz kapitałowych Grupy z innymi 

podmiotami 

 Assco BS stanowi jeden z filarów Grupy Kapitałowej Asseco. Spółka w ramach GK Asseco stanowi 

Centrum Kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, outsourcing i e-learning oraz systemy mobilne. 

Asseco Poland jest większościowym akcjonariuszem Asseco BS, posiada 46,47% akcji Spółki, co daje taki 

sam procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

 

 Asseco Business Solutions S.A. jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Asseco BS, która 

funkcjonuje od grudnia 2007.  30 listopada 2007 Asseco BS odkupiło od Asseco Poland ze środków 

pozyskanych z oferty publicznej 60,56% akcji Anica System S.A. W kwietniu 2008 r. ze środków 

uzyskanych z emisji akcji serii D Asseco BS przejęło pakiet pozostałych 39,44% akcji lubelskiej firmy, 

stając się tym samym właścicielem 100% akcji, co uprawnia do tylu samo głosów na WZA.  

 

 Znaczącymi akcjonariuszami Asseco BS, których liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu przekracza 

próg 5% są: Asseco Poland S.A., które kontroluje pakiet 46,47% akcji oraz ING Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych S.A. posiadające 6,04% akcji Asseco BS.   

 

8.  Opis transakcji z podmiotami powiązanymi  

 

NALEŻNOŚCI OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH 
NA DZIEŃ  

30-06-2008 

NA DZIEŃ  

31-12-2007  

Asseco Poland S.A. (jednostka dominująca)     5 361      1 201  

Asseco Systems S.A.     1 278       111  

Pozostałe jednostki powiązane      1    

   

ZOBOWIĄZANIA WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH 
NA DZIEŃ  

30-06-2008 

NA DZIEŃ  

31-12-2007  

Asseco Poland S.A. (jednostka dominująca)      310       347  

Asseco Systems S.A.      5       7  

   

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I USŁUG 

ZA OKRES  

OD 01-01-2008  

DO 30-06-2008 

ZA OKRES  

OD 01-01-2007  

DO 31-12-2007 

Asseco Poland S.A. (jednostka dominująca)     5 375      1 875  

Asseco Systems S.A.     1 764      1 092  

Pozostałe jednostki powiązane      3       4  
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KOSZTY ZAKUPU TOWARÓW I USŁUG 

ZA OKRES  

OD 01-01-2008 

DO 30-06-2008 

ZA OKRES  

OD 01-01-2007 

DO 31-12-2007 

Asseco Poland S.A. (jednostka dominująca)      170       428  

Asseco Systems S.A.      154      1 604  

 

Transakcje zakupu i sprzedaży były realizowane w ramach statutowej działalności spółek z Grupy 

Kapitałowej Asseco Business Solutions. W bieżącym okresie sprawozdawczym Emitent ani jednostka 

zależna nie zawarły transakcji z podmiotami powiązanymi, o łącznej wartości przekraczającej wyrażoną  

w złotych równowartość kwoty 500.000 euro, które nie były transakcjami typowymi i rutynowymi 

zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi. 

 

9. Informacje o zaciągniętych kredytach oraz udzielonych Grupie Kapitałowej Asseco 

Business Solutions gwarancjach i poręczeniach 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
NAZWA 

JEDNOSTKI 

MAKSYMALNA 

WYSOKOŚĆ 

ZADŁUŻENIA 

EFEKTYWNA 

STOPA 

PROCENTOWA 

% 

TERMIN 

SPŁATY 

ZADŁUŻENIE 

NA DZIEŃ  

30-06-

2008 

ZADŁUŻENIE 

NA DZIEŃ  

31-12-

2007 

ZABEZPIE-

CZENIA 

Kredyty w rachunku 

bieżącym 

Bank 

Handlowy 

Citibank 2 000 

WIBOR 1 M 

+marża 

2008-

12-31 

 -   - weksel 

Kredyty w rachunku 

bieżącym 

Bank 

Przemysłowo-

Handlowy 2 000 

WIBOR 1 M 

 + marża  

2008-

12-31 

 -   - 

weksel; 

hipoteka 

kaucyjna 

w wys. 

2276 tys. 

Pożyczka  

Asseco 

Poland 3 000 

WIBOR 6 M 

 + marża  

31-10-

2007 

 -  - weksel 

Kredyt  

Deutsche 

Bank 200 

WIBOR 1 M 

 + marża  

2009-

02-11 

 -   - weksel  

 

RAZEM ZADŁUŻENIE         
      

 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym Emitent ani jednostka od niego zależna nie 

udzieliły poręczeń kredytu lub pożyczki ani gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej 

od tego podmiotu, dla których łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowiłaby 

równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. Grupa Kapitałowa posiada otwarte linie 

kredytowe.  

 

Kredyt w rachunku bieżącym udzielony przez Citibank Handlowy na kwotę maksymalną 2 000 tys. PLN jest 

oprocentowany stawką Wibor 1M+ marża i zabezpieczony wekslem. Kredyt w rachunku bieżącym udzielony 

przez bank BPH na kwotę maksymalną 2 000 tys. PLN jest oprocentowany stawką Wibor 1M+ marża i 
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zabezpieczony hipoteką kaucyjną na nieruchomości biurowej o wartości 2 276 tys. PLN oraz wekslem 

własnym. 

 

10. Informacje na temat emisji papierów wartościowych przez Emitenta w okresie objętym 

raportem 

 

W omawianym okresie sprawozdawczym Asseco Business Solutions wyemitowało akcje serii D  

w zamian za 39,44% akcji Anica System S.A. Emisja aportowa została opisana punkcie  

4 niniejszego sprawozdania „Ważne wydarzenia związane z prowadzoną działalnością Grupy”.     

 

11. Skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej Emitenta 

 

W dniu publikacji niniejszego sprawozdania, tj. 15 września 2008 roku, skład Zarządu Spółki przedstawia 

się w sposób następujący:  

 

IMIĘ I NAZWISKO  FUNKCJA 

Romuald Rutkowski  Prezes Zarządu 

Maciej Maniecki  I Wiceprezes Zarządu 

Marek Dutkowski  Wiceprezes Zarządu 

Wojciech Frysztak  Wiceprezes Zarządu 

Cezary Maciejewski  Wiceprezes Zarządu 

Wiktor Ząbek  Wiceprezes Zarządu 

Małgorzata Lipińska  Członek Zarządu 

 

W dniu publikacji niniejszego sprawozdania tj. 15 września 2008 roku, skład Rady Nadzorczej Spółki 

przestawia się w sposób następujący: 

 

IMIĘ I NAZWISKO  FUNKCJA  

Adam Góral Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Jarosław Adamski  Członek Rady Nadzorczej  

Wojciech Kowalczyk Członek Rady Nadzorczej 

Konrad Michał Marchlewski  Członek Rady Nadzorczej 

Zbigniew Pomianek  Członek Rady Nadzorczej 

 

12. Zmiany w składzie osób zarządzających oraz nadzorujących Emitenta 

 

 12 marca 2008 r. ze składu Rady Nadzorczej Spółki, a tym samym z pełnienia funkcji Członka Rady 

Nadzorczej odwołano Pana Jacka Ducha.  

 

 12 marca 2008 r. do składu Rady Nadzorczej Spółki oraz do pełnienia funkcji Członka Rady 

Nadzorczej powołano Panią Ewę Góral. 

 

 Z dniem 4 lipca 2008 r. do Zarządu Asseco BS doręczona została rezygnacja Pani Ewa Góral  

z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. 
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 Asseco Poland, wykonując swoje uprawnienia do odwoływania i powoływania członków Rady 

Nadzorczej Asseco Business Solutions, 7 lipca 2008 r. w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji 

Członka Rady Nadzorczej Pani Ewy Góral, na jej miejsce powołało do pełnienia funkcji Członka 

Rady Nadzorczej Pana Konrada Michała Marchlewskiego.   

 

13. Zasady powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz uprawnienia osób 

zarządzających w szczególności prawo do podjęcia decyzji o wykupie lub emisji akcji 

 

POWOŁYWANIE  

 Zgodnie z punktem II Regulaminu Prac Zarządu Spółki Asseco Business Solutions S.A., Zarząd składa się 

z 4 (czterech) do 8 (ośmiu) członków w tym Prezesa, I Wiceprezesa, Wiceprezesów oraz Członków 

Zarządu. 

 

 Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na czteroletnią wspólną kadencję. Każdy  

z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. 

 

 Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 

Zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka 

Zarządu. 

 

ODWOŁYWANIE  

Zgodnie z §13 Statutu Asseco Business Solutions S.A. powoływanie, odwoływanie lub zawieszanie członków 

Zarządu należy do obowiązków Rady Nadzorczej.  

 

UPRAWNIENIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH 

 Zgodnie z punktem III Regulaminu Prac Zarządu Spółki Asseco Business Solutions S.A., Zarząd kieruje 

działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz, w zakresie 

wszystkich spraw niezastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia. 

Członkowie Zarządu pełnią swoje obowiązki osobiście. 

 

 Zgodnie z punktem III Regulaminu Prac Zarządu Spółki Asseco Business Solutions S.A., Zarząd kierując 

się interesem Spółki określa strategię oraz główne cele działania Spółki i przedkłada je Radzie Nadzorczej 

do akceptacji, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba  

o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenia jej spraw zgodnie  

z przepisami prawa i dobrą praktyką. 

 

 Zgodnie z §10 Statutu Asseco Business Solutions S.A. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub 

obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. 
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14. Umowy zawarte między Emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące 

rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska 

 

Zgodnie z wiedzą Zarządu w omawianym okresie sprawozdawczym pomiędzy Spółką a osobami 

zarządzającymi nie zostały zawarte żadne umowy, które przewidywałyby rekompensatę w przypadku ich 

rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska.  

 

Jakkolwiek umowy o pracę zawarte między Spółka a osobami zarządzającymi zawierają postanowienia  

o odpłatnym 12 miesięcznym zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Ponadto trzej członkowie 

Zarządu: Romuald Rutkowski, Cezary Maciejewski oraz Wojciech Frysztak są uprawnieni na podstawie 

umowy o pracę do odprawy w wysokości 210 tys. PLN każdy, w przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania 

umowy o pracę, z wyjątkiem sytuacji, gdy następuje ono na podstawie art. 52 Kodeksu Pracy. Zgodnie z 

powołanym przepisem Kodeksu Pracy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z 

winy pracownika w razie: I. ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków 

pracowniczych, II. popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które 

uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub 

zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem, III. zawinionej przez pracownika utraty uprawnień 

koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. 

 

Umowy o pracę zawarte z członkami Zarządu przewidują płatny zakaz konkurencji w okresie dwunastu 

miesięcy po ustaniu stosunku pracy. Trzech członków Zarządu tj. Romuald Rutkowski, Wojciech Frysztak  

i Cezary Maciejewski jest uprawnionych do wypłaty w ramach odszkodowania z tytułu ww. zakazu kwoty 

300 tys. PLN wypłacanego w równych miesięcznych ratach. Czterech członków Zarządu tj. Maciej Maniecki, 

Małgorzata Lipińska, Marek Dutkowski oraz Wiktor Ząbek jest uprawnionych do wypłaty przez okres 

dwunastu miesięcy 100% wynagrodzenia zasadniczego brutto, w ramach odszkodowania  

z tytułu ww. zakazu. Spółka może wypowiedzieć członkowi Zarządu umowę o zakazie konkurencji po 

ustaniu stosunku pracy. Brak jest umów o świadczenie usług zawartych pomiędzy Spółką a członkami Rady 

Nadzorczej, które określałyby świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania takich umów. 

 

15. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści wypłaconych, należnych lub potencjalnie 

należnych osobom wchodzącym w skład Zarządu lub Rady Nadzorczej Emitenta 

 

Informacje o wynagrodzeniach znajdują się w nocie 31.2.1. sprawozdania finansowego.  

 

16. Znaczący akcjonariusze 

 

Zgodnie z wiedzą Zarządu Asseco Business Solutions S.A. stan akcjonariuszy posiadających bezpośrednio 

lub przez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, 

na dzień publikacji raportu, tj. 15 września 2008 roku, przedstawia się następująco: 
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Liczba akcji przypadająca na znaczących akcjonariuszy odpowiada liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu.   

 

Na dzień 30 czerwca 2007 roku: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba akcji przypadająca na znaczących akcjonariuszy odpowiada liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu.  

 

17. Akcje Emitenta będące w posiadaniu Zarządu oraz Rady Nadzorczej 

 

 

LICZBA POSIADANYCH 

AKCJI (odpowiada % 

udziałowi w ogólnej 

liczbie głosów na WZ) 

– STAN NA DZIEŃ  

15-09-2008 

 

ZMIANA OD DNIA 

PRZEKAZANIA 

POPRZEDNIEGO 

RAPORTU  

PÓŁROCZNEGO 

PROCENTOWY 

UDZIAŁ W 

AKCJONARIACIE  

(odpowiada % 

udziałowi w ogólnej 

liczbie głosów na 

WZ) 

ZMIANA OD DNIA 

PRZEKAZANIA 

POPRZEDNIEGO 

RAPORTU PÓŁROCZNEGO 

OSOBY 

ZARZĄDZAJĄCE  

3 332 788 n/d 10,0% n/d 

Marek Dutkowski  394 578  1,2%  

Wojciech Frysztak 822 650  2,5%  

Małgorzata Lipińska  48 144  0,1%  

Cezary Maciejewski  546 058  1,6%  

Maciej Maniecki  920 728  2,8%  

Romuald Rutkowski  426 828  1,3%  
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Wiktor Ząbek  173 802  0,5%  

 

18. Informacje o umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany  

w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy 

 

Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania, tj. 15 września 2008, Zarząd Asseco Business Solutions 

S.A nie dysponuje wiedzą dotyczącą możliwości zawarcia umów, w wyniku których może nastąpić zmiana w 

proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. 

 

19. Posiadacze papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne wraz 

opisem uprawnień 

 

Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki Asseco Business Solutions S.A. w omawianym okresie sprawozdawczym 

nie zostały wyemitowane żadne papiery wartościowe, które dawałyby specjalne uprawnienia kontrolne.  

 

Zgodnie z §7 Statutu Asseco Business Solutions S.A. każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym 

Zgromadzeniu.  

 

Zgodnie z §13 Statutu Asseco Business Solutions S.A.: 

 

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej 

działalności. 

2. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. 

3.   Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana w następujący sposób: 

1) trzech członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje ASSECO Poland S.A., tak długo 

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

zakładowym Spółki.  

2) dwóch członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie, z wyłączeniem 

ASSECO Poland S.A. 

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięcioletniej wspólnej kadencji. Każdy członek Rady 

Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. 

 

20. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych 

 

W omawianym okresie sprawozdawczym Spółka nie realizowała żadnych programów akcji pracowniczych. 

 

21. Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych 

Emitenta oraz wszelkich ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu                

przypadających na akcje Emitenta 

 

Zgodnie z §7 Statutu Asseco Business Solutions S.A. akcje są zbywalne i mogą być obciążane 

ograniczonymi prawami rzeczowymi. 
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22.  Nabycie akcji własnych  

 

W okresie objętym sprawozdaniem Emitent nie nabywał akcji własnych .   

 

23.  Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym  

 

Informacja o instrumentach finansowych w zakresie ryzyk i przyjętych przez jednostkę celach i metodach 

zarządzania ryzykiem finansowym, znajduje się w nocie 32 sprawozdania finansowego.  

 

VI. INNE INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. Data zawarcia umowy z audytorem 

12.09.2008 r.  

 

2. Łączna wysokość wynagrodzenia audytora 

W umowie zawartej 12.09.2008 r. łączna wysokość wynagrodzenia audytora z tytułu badania 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego wynosi 130 tys. PLN. 

 

3. Pozostała łączna wysokość wynagrodzenia audytora należnego lub wypłaconego  

z innych tytułów niż określone w punkcie 2 

Na dzień przekazania raportu, tj. 15 września 2008 r., pozostała łączna wysokość wynagrodzenia audytora 

należnego lub wypłaconego z innych tytułów niż określone w punkcie 2 wynosi 0 PLN.   

 

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU  

 

1. Oświadczenie Zarządu dotyczące przyjętych zasad rachunkowości  

 

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy sprawozdanie 

finansowe Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions za I półrocze 2008 rok oraz dane porównywalne za 

rok I półrocze 2007 sporządzone zostało zgodnie z przyjętą w Grupie polityką rachunkowości oraz 

Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny 

sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions.   

 

Sprawozdanie z działalności Grupy zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji GK Asseco 

Business Solutions w tym opis podstawowych ryzyk i niepewności. 
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Podpisy Członków Zarządu 
 

 Imię i Nazwisko 
 

Stanowisko/Funkcja Podpis 

 Romuald Rutkowski Prezes Zarządu  

   Maciej Maniecki Wiceprezes Zarządu  

 Marek Dutkowski Wiceprezes Zarządu  

 Wojciech Frysztak Wiceprezes Zarządu  

 Cezary Maciejewski Wiceprezes Zarządu 

 

 

 Wiktor Ząbek Wiceprezes Zarządu  

 Małgorzata Lipińska Członek Zarządu 
 

 

 

 

2. Oświadczenie Zarządu dotyczące wyboru podmiotu dokonującego badania półrocznego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

 

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań 

finansowych, dokonujący badania półrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco 

Business Solutions, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz podmiot ten oraz biegli rewidenci, 

dokonujący badania tego sprawozdania, spełniają warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii  

o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 

 

 
Podpisy Członków Zarządu 

 
 Imię i Nazwisko 

 
Stanowisko/Funkcja Podpis 

 Romuald Rutkowski Prezes Zarządu  

   Maciej Maniecki Wiceprezes Zarządu  

 Marek Dutkowski Wiceprezes Zarządu  

 Wojciech Frysztak Wiceprezes Zarządu  

 Cezary Maciejewski Wiceprezes Zarządu 

 

 

 Wiktor Ząbek Wiceprezes Zarządu  

 Małgorzata Lipińska Członek Zarządu 
 

 


