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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH 

DOCHODÓW 

za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2011 roku 

  Nota 

Okres 3 miesięcy 

zakończony 30 
czerwca 2011 

(niebadane) 

Okres 6 miesięcy 

zakończony 30 
czerwca 2011 

(niebadane) 

Okres 3 miesięcy 

zakończony 30 
czerwca 2010 

(niebadane) 

Okres 6 miesięcy 

zakończony 30 
czerwca 2010 

(niebadane) 

      Przychody ze sprzedaży 7 38 362 80 854 37 656 74 336 

Koszt własny sprzedaży 7 (26 996) (52 499) (25 984) (48 457) 

      
Zysk brutto ze sprzedaży 

 

11 366 28 355 11 672 25 879 

      
Koszty sprzedaży 

 
(1 140) (2 376) (744) (1 840) 

Koszty ogólnego zarządu 

 

(3 485) (8 230) (4 207) (8 424) 

      
Zysk netto ze sprzedaży 

 

6 741 17 749 6 721 15 615 

      
Pozostałe przychody operacyjne 7 278 594 208 517 

Pozostałe koszty operacyjne 7 (157) (246) (149) (255) 

      
Zysk z działalności operacyjnej 

 

6 862 18 097 6 780 15 877 

      
Przychody finansowe 7 610 1 268 579 1 080 

Koszty finansowe  7 (51) (58) (14) (33) 

      
Zysk brutto 

 

7 421 19 307 7 345 16 924 

      
Podatek dochodowy 10 (1 487) (3 785) (1 461) (3 312) 

      
Zysk netto z działalności 

kontynuowanej 

 

5 934 15 522 5 884 13 612 

      
Działalność zaniechana 

           
Zysk netto za rok obrotowy 

 

5 934 15 522 5 884 13 612 

      
Inne całkowite dochody 

 

– – – – 

      
Inne całkowite dochody netto  

 

– – – – 

      

Całkowity dochód za okres 

 

5 934 15 522 5 884 13 612 

Zysk na jedną akcję:           

 - podstawowy/rozwodniony z zysku za 

okres sprawozdawczy 

 

0.18 0.46 0.18 0.41 

 - podstawowy/rozwodniony z zysku z 

działalności kontynuowanej za okres 

sprawozdawczy   0.18 0.46 0.18 0.41 
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ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY BILANS 

na dzień 30 czerwca 2011 roku  

 

AKTYWA Nota 
30 czerwca 2011 

(niebadane) 
31 grudnia 2010  

Aktywa trwałe   196 318 198 144 

Rzeczowe aktywa trwałe 11 14 122 15 348 

Wartości niematerialne 12.1 10 187 9 964 

Wartość firmy  12.2 170 938 170 938 

Należności długoterminowe 
 

603 601 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 
 

363 1 291 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
 

105 2 

    
Aktywa obrotowe   72 511 97 504 

Zapasy 13 602 865 

Rozliczenia międzyokresowe  
 

579 387 

Należności z tytułu dostaw i usług  
 

31 892 32 689 

Inne należności 
 

4 312 4 174 

Aktywa finansowe wyceniane w wartościach godziwych przez 

wynik finansowy  
26 39 

Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe 8 35 100 59 350 

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 16 2 117 2 117 

    
SUMA AKTYWÓW   270 946 297 765 

    
PASYWA       

        

Kapitał podstawowy 14 167 091 167 091 

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 
 

62 423 62 423 

Zyski z lat ubiegłych i wynik okresu bieżącego 
 

20 331 34 885 

    
Kapitał własny ogółem   249 845 264 399 

    
Zobowiązania długoterminowe   348 479 

Rezerwy 
 

184 184 

Długoterminowe zobowiązania finansowe 15 17 212 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
 

147 83 

    
Zobowiązania krótkoterminowe   20 753 32 887 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 
 

6 933 8 581 

Zobowiązania budżetowe 
 

5 275 10 341 

Zobowiązania finansowe 15 399 411 

Pozostałe zobowiązania 
 

714 2 343 

Rezerwy 
 

990 1 090 

Rozliczenia międzyokresowe  
 

6 442 10 121 

    
Zobowiązania razem   21 101 33 366 

    
SUMA PASYWÓW   270 946 297 765 
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW 

PIENIĘŻNYCH  

za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2011 roku 
 

  Nota 

Okres 6 miesięcy 

zakończony 30 

czerwca 2011 

(niebadane) 

Okres 6 miesięcy 

zakończony 30 

czerwca 2010 

(niebadane) 

    
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

   

Zysk brutto 
 

19 307 16 924 

    
Korekty o pozycje: 

 
(10 241) (242) 

Amortyzacja 
 

5 392 5 272 

Zmiana stanu zapasów 
 

263 (399) 

Zmiana stanu należności 
 

657 5 744 

Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek 
 

(3 590) (4 640) 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 
 

(3 910) (175) 

Zmiana stanu rezerw 
 

(100) – 

Przychody z tytułu odsetek 
 

(1 219) (935) 

Koszty odsetek 
 

14 32 

(Zysk) na działalności inwestycyjnej 
 

(145) (151) 

Pozostałe 
 

7 – 

Podatek dochodowy zapłacony 
 

(7 610) (4 990) 

    
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej    9 066 16 682 

    
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

   

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 
 

418 596 

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 
 

– 1 110 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych  
 

(1 974) (4 261) 

Nabycie wartości niematerialnych 
 

(2 729) (1 191) 

Nabycie/rozliczenie aktywów finansowych w wartości godziwej przez 

wynik finansowy  
47 – 

Odsetki otrzymane 
 

1 201 795 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej   (3 037) (2 951) 

    
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

   

Dywidendy wypłacone 
 

(30 076) (25 064) 

Spłata odsetek 
 

(14) (32) 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 
 

(207) (518) 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej   (30 297) (25 614) 

    

(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów  
 

(24 268) (11 883) 

Różnice kursowe netto 
 

– – 

Środki pieniężne na początek okresu 8 59 154 48 429 

Środki pieniężne na koniec okresu 8 34 886 36 546 
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W 

KAPITALE WŁASNYM 

za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2011 roku 

 

  
Kapitał 

podstawowy 

Nadwyżka ze 

sprzedaży akcji 

powyżej ich wartości 

nominalnej 

Zyski  z lat 

ubiegłych i wyniki 
okresu bieżącego   

Kapitał własny 

ogółem 

  

Na dzień 1 stycznia 2011 

roku 167 091 62 423 34 885 264 399 

Całkowite dochody za okres – – 15 522 15 522 

Wypłata dywidendy – – (30 076) (30 076) 

     Na dzień 30 czerwca 2011 

roku 
167 091 62 423 20 331 249 845 

     

 

Na dzień 1 stycznia 2010 

roku 167 091 62 423 29 857 259 371 

Całkowite dochody za okres 

  

30 092 30 092 

Wypłata dywidendy – – (25 064) (25 064) 

     Na dzień 31 grudnia 2010 

roku 
167 091 62 423 34 885 264 399 

     
  

Na dzień 1 stycznia 2010 

roku  167 091 62 423 29 857 259 371 

Całkowite dochody za okres – – 13 612 13 612 

Dywidendy – – (25 064) (25 064) 

     Na dzień 30 czerwca 2010 

roku 
167 091 62 423 18 405 247 919 
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DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 

1. Informacje ogólne 

Asseco Business Solutions S.A. („Spółka”) jest spółką akcyjną z siedzibą w Lublinie, której akcje znajdują się w 

publicznym obrocie. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki obejmuje okres 6 miesięcy 

zakończony dnia 30 czerwca 2011 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres 6 miesięcy zakończony dnia 

30 czerwca 2010 roku oraz na dzień 31 grudnia 2010 roku. Sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz noty do 

sprawozdania z całkowitych dochodów obejmują dane za okres 3 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2011 

roku oraz dane porównawcze za okres 3 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2010 roku które nie były 

przedmiotem przeglądu lub badania przez biegłego rewidenta. 

Asseco Business Solutions S.A. została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 18 maja 2001 roku. Siedziba 

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

Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257. Spółce 

nadano numer statystyczny REGON 017293003.  

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 

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

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest „informatyka”. 

Spółka stanowi Centrum Kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i 

średnich przedsiębiorstw i outsourcing oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie. Kompleksowa oferta 

obejmuje dostarczanie, adaptację i konfigurację aplikacji biznesowych dla przedsiębiorstw, projektowanie oraz 

budowę infrastruktury informatycznej u Klienta lub w modelu outsourcingowym, wyposażenie w sprzęt i 

oprogramowanie systemowe renomowanych partnerów, szkolenia dla pracowników Klienta, serwis oraz zdalną 

pomoc dla użytkowników. Asseco Business Solutions dysponuje również własnym Data Center, którego 

parametry eksploatacyjne spełniają najwyższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa, niezawodności i 

efektywności pracy systemów.  

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

posiada 46,67% akcji Spółki, a także zgodnie ze statutem Spółki przysługuje jej prawo do powoływania trzech z 

pięciu członków Rady Nadzorczej tak długo, jak pozostaje akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 

20% akcji w kapitale zakładowym Spółki. 

Dnia 17 sierpnia 2011 roku niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki za okres 6 miesięcy 

zakończony 30 czerwca 2011 roku zostało przez Zarząd zatwierdzone do publikacji.  

2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki 

W skład Zarządu Spółki na dzień 30 czerwca 2011 roku wchodzili: 

Romuald Rutkowski    Prezes Zarządu 

Wojciech Barczentewicz    Wiceprezes Zarządu 

Piotr Masłowski     Wiceprezes Zarządu 

Mariusz Lizon     Członek Zarządu 

 

W pierwszym półroczu 2011 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Emitenta. 

 

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 30 czerwca 2011 roku wchodzili: 

Adam Góral     Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Jarosław Adamski    Członek Rady Nadzorczej 

Wojciech Kowalczyk    Członek Rady Nadzorczej 
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Zbigniew Pomianek    Członek Rady Nadzorczej 

Adam Pawłowicz    Członek Rady Nadzorczej 

 

W pierwszym półroczu 2011 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 

 

W ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonują wyodrębnione komitety, zadania komitetów wykonuje Rada 

Nadzorcza Spółki. 

3. Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego sprawozdania 

finansowego 

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 

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 śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych („PLN”), a wszystkie 

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

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się 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 ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 

zakończony 31 grudnia 2010 roku zatwierdzonym do publikacji w dniu 9 marca 2011 roku. 

Śródroczny wynik finansowy może nie odzwierciedlać w pełni możliwego do zrealizowania wyniku 

finansowego za rok obrotowy. 

4. Istotne zasady (polityka) 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 2010 roku, z wyjątkiem zastosowania następujących nowych lub zmienionych 

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

1 stycznia 2011 roku.  

 Zmiany do MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych (znowelizowany w listopadzie 

2009) – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku lub później. 

Celem tych zmian jest uproszczenie i doprecyzowanie definicji podmiotu powiązanego. Nowelizacja usunęła 

wymóg ujawniania informacji w odniesieniu do transakcji z podmiotem powiązanym w stosunku do rządu, 

który sprawuje kontrolę lub współkontrolę nad jednostką sprawozdawczą lub ma na nią znaczący wpływ oraz 

w stosunku do innej jednostki, która jest podmiotem powiązanym, ponieważ ten sam rząd sprawuje kontrolę 

lub współkontrolę nad jednostką sprawozdawczą i tą drugą jednostką lub ma na nie znaczący wpływ, 

Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową, wyniki działalności Spółki, ani też na 

zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym Spółki.  

 Zmiany do KIMSF 14 MSR 19 – Limit wyceny aktywów z tytułu określonych świadczeń, minimalne wymogi 

finansowania oraz ich wzajemne zależności: przedpłaty minimalnych wymogów finansowania – mające 
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zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku lub później. Zmiana ta usuwa 

niezamierzone skutki KIMSF 14 dotyczące dobrowolnych wpłat na cele emerytalne w sytuacji, gdy istnieją 

wymogi minimalnego finansowania, Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani 

na wyniki działalności Spółki.  

 KIMSF 19 Regulowanie zobowiązań finansowych przy pomocy instrumentów kapitałowych – mająca 

zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2010 roku lub później. KIMSF 19 objaśnia 

zasady rachunkowości stosowane w sytuacji, gdy w wyniku renegocjacji przez jednostkę warunków jej 

zadłużenia zobowiązanie zostaje uregulowane poprzez emisję instrumentów kapitałowych dla wierzyciela 

przez dłużnika, Zastosowanie tej interpretacji nie miało wpływu na sytuację finansową ani na wyniki 

działalności Spółki.  

 Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja: Klasyfikacja emisji praw poboru. Zmiana 

precyzuje, w jaki sposób należy ujmować określone prawa poboru w sytuacji, gdy emitowane instrumenty 

finansowe są denominowane w walucie innej niż waluta funkcjonalna emitenta, Zastosowanie tych zmian nie 

miało wpływu na sytuację finansową ani na wyniki działalności Spółki.  

 Zmiany wynikające z przeglądu MSSF (opublikowane w maju 2010 roku) – część zmian ma zastosowanie 

dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2010 roku, a część dla okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku, Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację 

finansową ani na wyniki działalności Spółki.  

 Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz 

pierwszy: ograniczone zwolnienie z obowiązku prezentowania danych porównawczych wymaganych przez 

MSSF 7 dla stosujących MSSF po raz pierwszy – mające zastosowanie dla okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 lipca 2010 roku lub później. Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację 

finansową ani na wyniki działalności Spółki.  

Spółka nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego innego standardu, interpretacji lub zmiany, 

która została opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie. 

5.  Zmiana szacunków 

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 

Spółka dokonuje klasyfikacji leasingu jako operacyjnego lub finansowego w oparciu o ocenę, w jakim zakresie 

ryzyko i pożytki z tytułu posiadania przedmiotu leasingu przypadają w udziale leasingodawcy, a w jakim 

leasingobiorcy. Ocena ta opiera się na treści ekonomicznej każdej transakcji. 

5.2. 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 kontraktów IT oraz pomiar stopnia zaawansowania 

Spółka realizuje szereg kontraktów na budowę oraz wdrożenia systemów informatycznych. Wycena kontraktów 

IT wymaga ustalenia przyszłych przepływów operacyjnych w celu ustalenia wartości godziwej przychodów i 

kosztów oraz dokonania pomiaru stopnia zaawansowania prac na projekcie. Stopień zaawansowania prac ustala 

się jako stosunek poniesionych kosztów (zwiększających postęp realizacji prac) do kosztów planowanych lub 

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

http://www.e-msr.pl/eletter/nd/3ebooki/msr_mssf_uor/
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Stawki amortyzacyjne 

Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej 

użyteczności składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych. Spółka corocznie 

dokonuje weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej użyteczności na podstawie bieżących szacunków. 

Wartość firmy – test na utratę wartości 

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

wypracowujących przepływy pieniężne, do których przypisana jest wartość firmy, która powstała w wyniku 

nabycia jednostki zależnej oraz w wyniku połączeń. Na każdy śródroczny dzień bilansowy Zarząd dokonuje 

przeglądu przesłanek wskazujących na wystąpienie trwałej utraty wartości ośrodków generujących przepływy 

pieniężne, do których przypisana jest wartość firmy. W przypadku zidentyfikowania takich przesłanek, test na 

utratę wartości przeprowadzany jest również na śródroczny dzień bilansowy. 

Każdorazowo, przeprowadzenie testu na utratę wartości wymaga oszacowania wartości użytkowych ośrodków 

wypracowujących środki pieniężne, do których przypisana jest wartość firmy. Oszacowanie wartości użytkowej 

polega na ustaleniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez ośrodek wypracowujący środki 

pieniężne i ustalenia stopy dyskontowej, która jest następnie wykorzystywana do obliczenia wartości bieżącej 

tych przepływów. 

6. Sezonowość działalności 

Działalność Asseco Business Solutions S.A. 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 lat lub 

na początku roku następnego 

7. Informacje dotyczące segmentów działalności 

Dla celów zarządczych Spółka została podzielona na części w oparciu o wytwarzane produkty i świadczone 

usługi. Istnieją zatem następujące sprawozdawcze segmenty operacyjne:  

Segment Systemy ERP  – to oparte o technologię Oracle lub Microsoft rozwiązania informatyczne klasy ERP, 
które wspomagają zarządzanie przedsiębiorstwem oraz autorskie rozwiązania dedykowane przedsiębiorstwom 
działającym w oparciu o sieci przedstawicieli terenowych. Aplikacje wspierają procesy biznesowe oraz procesy 
obiegu informacji, pokrywając 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 Outsourcing obejmuje takie obszary jak: kolokacja, hosting, backup i archiwizację danych, sieć, 

monitoring i obsługę awarii, rozwiązania bezpieczeństwa, administrację systemami, utrzymanie systemów 

ERP/CRM, projektowanie i zarządzanie sieciami WAN, outsourcing sieci WAN, outsourcing zasobów ludzkich 

w obszarze IT, konsulting informatyczny oraz usługi dodatkowe integracji systemowej i aplikacyjnej. 

Outsourcing informatyczny umożliwia klientom nie tylko kontrolowanie kosztów związanych z rozwojem 

infrastruktury IT, ale też optymalne wykorzystanie zasobów oraz zarządzanie procesami informatycznymi w 

firmie. Usługi outsourcingu oferowane przez Asseco BS świadczone są w oparciu o własne Data Center, 

posiadające najwyższej klasy, certyfikowanych specjalistów oraz infrastrukturę techniczną, która gwarantuje 

najwyższy stopień bezpieczeństwa danych. 

W pozycji przychody niealokowane prezentowana jest sprzedaż nie dająca się przyporządkować do żadnego z 

głównych segmentów działalności Spółki.  

Wyniki segmentów nie zawierają niealokowanej części kosztów zarządu, wartości odsprzedanych towarów, 

materiałów i usług obcych (COGS) związanych ze sprzedażą niealokowaną oraz kosztów operacyjnych 

jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za sprzedaż niealokowaną.  
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Żaden z segmentów operacyjnych Spółki nie został połączony z innym segmentem w celu stworzenia 

powyższych sprawozdawczych segmentów operacyjnych. 

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

zasobów, oceny skutków tej alokacji oraz wyników działalności. Podstawą oceny wyników działalności jest zysk 

lub strata na działalności operacyjnej, które w pewnym zakresie, jak wyjaśniono w tabeli poniżej, są mierzone 

inaczej niż zysk lub strata na działalności operacyjnej w sprawozdaniu finansowym. Finansowanie Spółki 

(łącznie z kosztami i przychodami finansowymi) oraz podatek dochodowy są monitorowane na poziomie Spółki 

i nie ma miejsca ich alokacja do segmentów. 

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

rynkowych podobnie jak przy transakcjach ze stronami niepowiązanymi. 

 

Okres 3 miesięcy zakończony 30 czerwca 

2011 (niebadane) 
Systemy ERP Outsourcing  

Razem 
segmenty 

sprawozdawcze 

Niealokowane 
Działalność 

ogółem 

      
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 32 652 3 601 36 253 2 109 38 362 

Sprzedaż między segmentami – – – – – 

      
Przychody segmentu ogółem 32 652 3 601 36 253 2 109 38 362 

      

      Zysk/(strata) segmentu 5 917 824 6 741 120 6 861 

Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne netto 

   

1 1 

Przychody/(koszty) finansowe netto 

   

559 559 

Podatek dochodowy 

   

(1 487) (1 487) 

Zysk za okres 5 917 824 6 741 (807) 5 934 

 

Zysk operacyjny segmentu nie uwzględnia przychodów finansowych (610 tys. PLN) i kosztów finansowych  

(51 tys. PLN), pozostałych przychodów operacyjnych (278 tys. PLN) i pozostałych kosztów operacyjnych  

(157 tys. PLN) oraz wyniku działalności niealokowanej (120 tys. PLN). Zysk operacyjny segmentu zawiera 

natomiast dotację rządową do aktywów (120 tys. PLN), która w sprawozdaniu finansowym jest prezentowana w 

pozycji pozostałych przychodów operacyjnych. 

 

Okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 

2011 (niebadane) 
Systemy ERP Outsourcing  

Razem 

segmenty 

sprawozdawcze 

Niealokowane 
Działalność 

ogółem 

      
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 69 251 7 101 76 352 4 502 80 854 

Sprzedaż między segmentami – – – – – 

      
Przychody segmentu ogółem 69 251 7 101 76 352 4 502 80 854 

      

      Zysk/(strata) segmentu 15 768 1 569 17 337 653 17 990 

Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne netto 
   

107 107 

Przychody/(koszty) finansowe netto 
   

1 210 1 210 

Podatek dochodowy 
   

(3 785) (3 785) 

Zysk za okres 15 768 1 569 17 337 (1 815) 15 522 

      
Aktywa segmentu 226 412 5 900 232 312 38 634 270 946 

      
Amortyzacja (4 911) (425) (5 336) (56) (5 392) 
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1. Zysk operacyjny segmentu nie uwzględnia przychodów finansowych (1 268 tys. PLN) i kosztów finansowych 

(58 tys. PLN), pozostałych przychodów operacyjnych (594 tys. PLN) i pozostałych kosztów operacyjnych  

(246 tys. PLN) oraz wyniku działalności niealokowanej (653 tys. PLN). Zysk operacyjny segmentu zawiera 

natomiast dotację rządową do aktywów (241 tys. PLN), która w sprawozdaniu finansowym jest prezentowana w 

pozycji pozostałych przychodów operacyjnych. 

2. Aktywa segmentu nie zawierają podatku odroczonego (363 tys. PLN), środków pieniężnych  

(35 100 tys. PLN), gwarancji bankowych (603 tys. PLN), aktywów długoterminowych sklasyfikowanych jako 

przeznaczone do sprzedaży (2 117 tys. PLN), aktywów finansowych wycenianych w wartościach godziwych 

przez wynik finansowy (26 tys. PLN) oraz pozostałych aktywów niealokowanych (424 tys. PLN), ponieważ te 

aktywa są zarządzane na poziomie Spółki 

 

Okres 3 miesięcy zakończony 30 czerwca 

2010 (niebadane) 
Systemy ERP Outsourcing  

Razem 

segmenty 

sprawozdawcze 

Niealokowane 
Działalność 

ogółem 

Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 31 045 4 177 35 222 2 434 37 656 

Sprzedaż między segmentami – – – – – 

      
Przychody segmentu ogółem 31 045 4 177 35 222 2 434 37 656 

      

      Zysk/(strata) segmentu 3 510 1 591 5 101 1 741 6 842 

Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne netto 
   

(62) (62) 

Przychody/(koszty) finansowe netto 
   

565 565 

Podatek dochodowy 
   

(1 461) (1 461) 

Zysk za okres 3 510 1 591 5 101 783 5 884 

 

Zysk operacyjny segmentu nie uwzględnia przychodów finansowych (579 tys. PLN) i kosztów finansowych  

(14 tys. PLN), pozostałych przychodów operacyjnych (208 tys. PLN) i pozostałych kosztów operacyjnych  

(149 tys. PLN) oraz wyniku działalności niealokowanej (1 741 tys. PLN). Zysk operacyjny segmentu zawiera 

natomiast dotację rządową do aktywów (120 tys. PLN), która w sprawozdaniu finansowym jest prezentowana w 

pozycji pozostałych przychodów operacyjnych. 

 

Okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 

2010 (niebadane) 
Systemy ERP Outsourcing  

Razem 

segmenty 

sprawozdawcze 

Niealokowane 
Działalność 

ogółem 

 

 

        

Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 62 993 8 319 71 312 3 024 74 336 

Sprzedaż między segmentami – – – – – 

      
Przychody segmentu ogółem 62 993 8 319 71 312 3 024 74 336 

      Zysk/(strata) segmentu 11 258 2 413 13 671 2 185 15 856 

Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne netto 

   

21 21 

Przychody/(koszty) finansowe netto 

   

1 047 1 047 

Podatek dochodowy 

   

(3 312) (3 312) 

Zysk za okres 11 258 2 413 13 671 (59) 13 612 

      
Aktywa segmentu 221 339 9 103 230 442 39 760 270 202 

      Amortyzacja (4 615) (615) (5 230) (42) (5 272) 
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1. Zysk operacyjny segmentu nie uwzględnia przychodów finansowych (1 080 tys. PLN) i kosztów finansowych 

(33 tys. PLN), pozostałych przychodów operacyjnych (517 tys. PLN) i pozostałych kosztów operacyjnych  

(255 tys. PLN) oraz wyniku działalności niealokowanej (2 185 tys. PLN).  Zysk operacyjny segmentu zawiera 

natomiast dotację rządową do aktywów (241 tys. PLN), która w sprawozdaniu finansowym jest prezentowana w 

pozycji pozostałych przychodów operacyjnych. 

2. Aktywa segmentu nie zawierają podatku odroczonego (349 tys. PLN), środków pieniężnych (36 686 tys. 

PLN), gwarancji bankowych (605 tys. PLN), aktywów długoterminowych sklasyfikowanych jako przeznaczone 

do sprzedaży (2 002 tys. PLN) oraz pozostałych aktywów niealokowanych (118 tys. PLN), ponieważ te aktywa 

są zarządzane na poziomie Spółki. 

8. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Dla celów śródrocznego skróconego sprawozdania z przepływów pieniężnych, środki pieniężne i ich 

ekwiwalenty składają się z następujących pozycji:  

 

Środki pieniężne 
30 czerwca 2011 

(niebadane) 
31 grudnia 2010  

Środki pieniężne w banku i w kasie 408 749 

Lokaty krótkoterminowe 34 692 58 601 

Środki pieniężne w bilansie     35 100      59 350  

Odsetki naliczone od lokat krótkoterminowych 214 196 

Środki pieniężna w sprawozdaniu z przepływów 

pieniężnych 
    34 886      59 154  

 

9. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty 

Dywidenda z akcji zwykłych za 2010 rok, wypłacona dnia 1 czerwca  2011 roku, wyniosła 30 076 tysięcy PLN 

(za 2009 rok, wypłacona dnia 24 maja  2010 roku: 25 064 tysiące PLN). 

Wartość dywidendy na jedną akcję wypłaconej za rok 2010 wyniosła 0,9 PLN (2009: 0,75 PLN). 

Spółka nie wypłaciła zaliczki na poczet dywidendy za 2011 rok. 

10. Podatek dochodowy 

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

 

  

Okres 3 

miesięcy 

zakończony 30 
czerwca 2011 

(niebadane) 

Okres 6 

miesięcy 

zakończony 30 
czerwca 2011 

(niebadane) 

Okres 3 

miesięcy 

zakończony 30 
czerwca 2010 

(niebadane) 

Okres 6 

miesięcy 

zakończony 30 
czerwca 2010 

(niebadane) 

Bieżący podatek dochodowy (1 275) (2 857) (1 637) (2 991) 

Bieżące obciążenie z tytułu podatku 

dochodowego (1 275) (2 857) (1 637) (2 991) 

Odroczony podatek dochodowy (212) (928) 176 (321) 

związany z powstaniem i odwróceniem się różnic 

przejściowych (212) (928) 176 (321) 

Obciążenie podatkowe wykazane w 

sprawozdaniu z całkowitych dochodów, w 
tym: 

(  1 487) (  3 785) (  1 461) (  3 312) 

Podatek dochodowy przypisany działalności 

kontynuowanej 
(  1 487) (  3 785) (  1 461) (  3 312) 
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11. Rzeczowe aktywa trwałe 

11.1. Kupno i sprzedaż 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2011 roku, Spółka nabyła rzeczowe aktywa trwałe o wartości 

1 974 tys. PLN (w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2010 roku: 4 261 tys. PLN). 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2011 roku, Spółka sprzedała składniki rzeczowych aktywów 

trwałych o wartości netto 307 tys. PLN (w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2010 roku: 439 tys. 

PLN) osiągając zysk netto na sprzedaży 111 tys. PLN (2010 rok: 157 tys. PLN). 

11.2. Odpisy z tytułu utraty wartości 

W okresie zakończonym 30 czerwca 2011 roku (ani w analogicznym okresie roku poprzedniego) Spółka nie 

rozpoznała odpisu z tytułu utraty wartości środków trwałych . 

12. Wartości niematerialne i wartość firmy 

12.1. Kupno i sprzedaż 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2011 roku, Spółka nabyła od kontrahentów zewnętrznych 

składniki wartości niematerialnych w wysokości 119 tys. PLN oraz poniosła nakłady na prace badawcze w 

wysokości 2 610 tys. PLN (w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2010 roku: 1 191 tys. PLN). 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2011 roku, Spółka nie sprzedawała składników wartości 

niematerialnych (w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2010 roku:0). 

12.2. Wartość firmy 

Na wartość firmy składa się wartość firmy powstała z połączenia 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. oraz wartość firmy z konsolidacji 
powstałą w wyniku połączenia Asseco Business Solutions S.A. z Anica S.A. 

Wartość firmy została przyporządkowana do ośrodka generującego środki pieniężne, będącego jednocześnie 
odrębnym segmentem operacyjnym – Systemy ERP. 

Na dzień 30 czerwca 2011 roku nie wystąpiły jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata 
wartości firmy, a wszelkie założenia przyjęte do testu na koniec 2010 roku (które zostały opisane w 
sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku w nocie 19) pozostają aktualne na dzień 30 
czerwca 2011 roku. 

12.3. Odpisy z tytułu utraty wartości 

W okresie zakończonym 30 czerwca 2011 roku (ani w analogicznym okresie roku poprzedniego) Spółka nie 

rozpoznała odpisu z tytułu utraty wartości składników wartości niematerialnych. 

13. Zapasy 

Na dzień 30 czerwca 2011 roku odpis aktualizujący wartość zapasów wyniósł 108 tys. PLN (na dzień 30 

czerwca 2010 roku 124 tys. PLN). 

14. Kapitał podstawowy i kapitały zapasowe 

 

Kapitał akcyjny 
30 czerwca 2011 

(niebadane) 
31 grudnia 2010  

   
Akcje zwykłe serii A o wartości nominalnej 5 PLN 50 000 50 000 
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Akcje zwykłe serii B o wartości nominalnej 5 PLN 65 070 65 070 

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

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

      167 091      167 091  

 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2011 roku Spółka nie emitowała akcji. 

 

 
Ilość Wartość 

Akcje zwykłe wyemitowane i w pełni opłacone 
  

   
Na dzień 1 stycznia 2011 roku 33 418 167 091 

Zmiana w ciągu roku  – – 

Na dzień 30 czerwca 2011 roku 33 418 167 091 

   
Na dzień 1 stycznia 2010 roku  33 418 167 091 

Zmiana w ciągu roku  – – 

Na dzień 31 grudnia 2010 roku  33 418 167 091 

 

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

Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi. Nie ma akcji uprzywilejowanych.  

15. Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki 

Na dzień 30 czerwca 2011 roku (ani na dzień 31 grudnia 2010 roku) Spółka nie posiadała otwartych linii 

kredytowych. 

Spółka korzysta z leasingu finansowego. Oprocentowanie jest zmienne i ustalane w oparciu o stawkę WIBOR. 

Na dzień 30 czerwca 2011 roku długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu finansowego wyniosły 17 tys. 

PLN (na dzień 31 grudnia 2010 roku  212 tys. PLN), krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu wyniosły 

na dzień 30 czerwca 2011 roku 399 tys. PLN (na dzień 31 grudnia 2010 roku 411 tys. PLN). 

16. Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia 

Zarzad Asseco Business Solutions S.A. podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży budynku biurowego, 

którego już nie użytkuje. Nieruchomość była uprzednio wykorzystywana jako siedziba Spółki. Obecnie 

prowadzone są negocjacje z oferentem Ze względu na fakt, iż wartość rynkowa nieruchomości jest wyższa od jej 

wartości księgowej, na dzień 30 czerwca 2011 roku nie było konieczności ujęcia odpisu z tytułu utraty wartości 

wynikającego z przeklasyfikowania tego budynku jako przeznaczonego do sprzedaży. 

17. Sprawy sądowe  

Przed Sądem Okręgowym w Poznaniu toczy się sprawa, której przedmiotem jest rozliczenie wynagrodzeń za 
realizację umowy wdrożeniowej z jednym z klientów. Niepomyślne dla spółki rozstrzygnięcie Sądu może 
oznaczać konieczność zwrotu kwoty nie przekraczającej 500 tys. PLN na rzecz klienta. Kwota ta jest pokryta 
rezerwą. Poza tym spółka prowadzi kilka spraw sądowych i postępowań egzekucyjnych mających na celu 
odzyskanie należności za dostarczone produkty i usługi.  
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18. Instrumenty finansowe 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym nie nastąpiły istotne zmiany wartości i rodzaju 

instrumentów finansowych w stosunku do wartości i rodzaju instrumentów finansowych opisanych w 

sprawozdaniu finansowym Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku. 

19. 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 2010 roku.  

20. 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 2010 roku. 

21. Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe 

 

Zobowiązania warunkowe   
30 czerwca 2011 

(niebadane) 
31 grudnia 2010  

Inne zobowiązania warunkowe      201       307  

Razem zobowiązania warunkowe      201       307  

 

Na zobowiązania warunkowe składają się weksle własne stanowiące zabezpieczenie zobowiązań z tytułu 

leasingu finansowego. 

22. Zobowiązania inwestycyjne 

Zarówno na dzień 30 czerwca 2011 roku, jak i na dzień 31 grudnia 2010 roku Spółka nie posiadała zobowiązań 

do poniesienia nakładów na rzeczowe aktywa trwałe. 

23. Transakcje z podmiotami powiązanymi 

Transakcje z podmiotami powiązanymi odbywają się na zasadach rynkowych. 

Kwoty nieuregulowanych płatności nie są zabezpieczone i  zostaną rozliczone w środkach pieniężnych. Nie 

udzielono i nie otrzymano żadnych gwarancji. W okresie obrachunkowym nie ujęto kosztów z tytułu należności 

wątpliwych i zagrożonych wynikających z transakcji ze stronami powiązanymi. 

Poniższa tabela przedstawia łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi w okresie sześciu 

miesięcy zakończonym 30 czerwca 2011 i 2010 roku: 

 

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 2011 8 421 660 5 374 8 

 

I półrocze 2010 6 760 65 2 948 11 
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Pozostałe jednostki powiązane: 

     Pozostałe jednostki I półrocze 2011 608 3 319 – 

 

I półrocze 2010 72 503 1 615 – 

      

 
I półrocze 2011 9 029 663 5 693 8 

 

I półrocze 2010 6 832 568 4 563 11 

 

Na dzień 30 czerwca 2011 roku nie wystąpiły nierozliczone należności ani zobowiązania z tytułu transakcji z 

podmiotami powiązanymi poprzez Kadrę Zarządzającą oraz z Kadrą Zarządzającą według informacji 

posiadanych przez Asseco Business Solutions S.A.. 

W okresie sprawozdawczym zakończonym dnia 30 czerwca 2011 roku wartość (netto) transakcji zakupu 

towarów i usług (w tym najmu) z podmiotami powiązanymi poprzez Kadrę Zarządzającą oraz z Kadrą 

Zarządzającą według ewidencji Asseco Business Solutions S.A. wynosiła 802 tys. PLN. 

 

Na dzień 30 czerwca 2010 roku nie wystąpiły nierozliczone należności ani zobowiązania z tytułu transakcji z 

podmiotami powiązanymi poprzez Kadrę Zarządzającą oraz z Kadrą Zarządzającą według informacji 

posiadanych przez Asseco Business Solutions S.A.. 

W okresie sprawozdawczym zakończonym dnia 30 czerwca 2010 roku wartość (netto) transakcji zakupu towarów 

i usług (w tym najmu) z podmiotami powiązanymi poprzez Kadrę Zarządzającą oraz z Kadrą Zarządzającą 

według ewidencji Asseco Business Solutions S.A. wynosiła 693 tys. PLN. 

24. Jednostka dominująca Spółki 

Jednostką dominującą Spółki jest Asseco Poland S.A. 

25. Wynagrodzenie kadry kierowniczej Spółki 

Wynagrodzenie wypłacone lub należne członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki: 

 

 

Okres 6 miesięcy 

zakończony 30 czerwca 

2011 (niebadane) 

Okres 6 miesięcy 

zakończony 30 czerwca 

2010 (niebadane) 

Zarząd 2 713 2 437 

Rada Nadzorcza 114 90 

Razem     2 827      2 527  

 

26. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym 

W dniu 5 sierpnia 2011 roku w kancelarii notarialnej pani Renaty Greszty w Lublinie przy ul. Chopina 
8/1  został zawarty akt notarialny repertorium numer 11501/2011 obejmujący przedwstępną umowę sprzedaży 
nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Lucyny Herc 12, której właścicielem jest Asseco Business 
Solutions S.A.. 
Warunkiem przystąpienia do umowy przyrzeczonej jest wpłata zaliczki przez stronę kupującą oraz podjęcie 
stosownych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprzedającego czyli Asseco 
Business Solutions S.A.. 
Zgodnie z powyższym aktem umowa przyrzeczona powinna zostać zawarta do dnia 31.10 2011 r. 

27.  Podpisy Członków Zarządu 

Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
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