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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2013 ROKU 

 

  Nota 

Okres 3 miesięcy 
zakończony 30 

czerwca 2013 

(niebadane) 

6 miesięcy 
zakończone 30 

czerwca 2013 

(niebadane) 

Okres 3 miesięcy 
zakończony 30 

czerwca 2012 

(niebadane) 

6 miesięcy 
zakończone 30 

czerwca 2012 

(niebadane) 

      Przychody ze sprzedaży 7 32 579 66 279 32 985 70 242 

Koszt własny sprzedaży 7 (23 742) (46 677) (22 880) (47 203) 

      
Zysk brutto ze sprzedaży 

 
8 837 19 602 10 105 23 039 

      
Koszty sprzedaży 

 
(651) (1 305) (887) (1 759) 

Koszty ogólnego zarządu 
 

(2 584) (5 420) (4 193) (8 547) 

      
Zysk netto ze sprzedaży 

 
5 602 12 877 5 025 12 733 

      
Pozostałe przychody operacyjne 7 120 580 114 236 

Pozostałe koszty operacyjne 7 (192) (270) (42) (111) 

      
Zysk z działalności operacyjnej 

 
5 530 13 187 5 097 12 858 

      
Przychody finansowe 7 513 1 190 710 1 551 

Koszty finansowe  7 (11) (39) (3) (141) 

      
Zysk brutto 

 
6 032 14 338 5 804 14 268 

      
Podatek dochodowy 10 (1 212) (2 801) (1 164) (2 812) 

      Zysk netto z działalności 
kontynuowanej 

 
4 820 11 537 4 640 11 456 

      
Działalność zaniechana 

           
Zysk netto za rok obrotowy 

 

4 820 11 537 4 640 11 456 

      
Inne całkowite dochody 

 

– – – – 

 - Inne całkowite dochody netto 

podlegające przeklasyfikowaniu do 
zysku/straty w kolejnych okresach 
sprawozdawczych  

 

– – – – 

 - Inne całkowite dochody netto nie 
podlegające przeklasyfikowaniu do 
zysku/straty w kolejnych okresach 
sprawozdawczych  

 

– – – – 

      
Inne całkowite dochody netto  

 

– – – – 

      
Całkowity dochód za okres 

 
4 820 11 537 4 640 11 456 

Zysk na jedną akcję:           

 - podstawowy/rozwodniony z zysku 
za okres sprawozdawczy  0,14 0,35 0,14 0,34 

      
 - podstawowy/rozwodniony z zysku 
z działalności kontynuowanej za 
okres sprawozdawczy   0,14 0,35 0,14 0,34 
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ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY BILANS 

NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU  

 

AKTYWA Nota 
30 czerwca 2013 

(niebadane) 
31 grudnia 

2012 
30 czerwca 2012 

(niebadane) 

Aktywa trwałe   194 487 196 223 197 122 

Rzeczowe aktywa trwałe 11 9 918 10 737 12 506 

Wartości niematerialne 12 12 291 12 766 12 153 

Wartość firmy  
 

170 938 170 938 170 938 

Należności długoterminowe 
 

601 604 604 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 
 

692 1 069 792 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
 

47 109 129 

     Aktywa obrotowe   63 780 80 374 62 973 

Zapasy 13 512 1 646 1 188 

Rozliczenia międzyokresowe  
 

715 527 818 

Należności z tytułu dostaw i usług  
 

21 532 26 387 25 593 

Należności z tytułu podatku dochodowego 
 

491 1 297 1 204 

Inne należności 
 

2 797 1 979 2 860 

Aktywa finansowe wyceniane w wartościach 
godziwych przez wynik finansowy  

– 39 – 

Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe 8 37 733 48 499 31 310 

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone 
do sprzedaży  

– – – 

     SUMA AKTYWÓW   258 267 276 597 260 095 

     
PASYWA         

          

Kapitał podstawowy 14 167 091 167 091 167 091 

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości 
nominalnej  

62 423 62 423 62 423 

Zyski z lat ubiegłych i wynik okresu bieżącego 
 

14 231 29 094 14 018 

     Kapitał własny ogółem   243 745 258 608 243 532 

     Zobowiązania długoterminowe   314 320 269 

Rezerwy 
 

282 282 224 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
 

32 38 45 

     Zobowiązania krótkoterminowe   14 208 17 669 16 294 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 
 

3 393 4 688 3 738 

Zobowiązania budżetowe 
 

3 825 4 089 4 087 

Zobowiązania finansowe 18 – – 84 

Pozostałe zobowiązania 
 

905 1 248 2 163 

Rezerwy 
 

6 256 256 

Rozliczenia międzyokresowe  
 

6 079 7 388 5 966 

     
Zobowiązania razem   14 522 17 989 16 563 

     SUMA PASYWÓW   258 267 276 597 260 095 
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  

ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2013 ROKU 
 
 

  Nota 

6 miesięcy 
zakończone 30 
czerwca 2013 

(niebadane) 

6 miesięcy 
zakończone 30 
czerwca 2012 

(niebadane) 

    
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

   

Zysk brutto 
 

14 338 14 268 

    
Korekty o pozycje: 

 
4 655 (4 574) 

Amortyzacja 
 

5 817 5 355 

Zmiana stanu zapasów 
 

1 134 (245) 

Zmiana stanu należności 
 

4 040 1 569 

Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek 
 

(1 902) (597) 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 
 

(1 441) (3 124) 

Zmiana stanu rezerw 
 

(250) – 

Przychody z tytułu odsetek 
 

(1 033) (1 301) 

Koszty odsetek 
 

– 4 

(Zysk) na działalności inwestycyjnej 
 

(92) (309) 

Podatek dochodowy zapłacony 
 

(1 618) (5 926) 

    
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej    18 993 9 694 

    
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

   

Wpływy ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych 
 

189 132 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych  
 

(1 384) (1 383) 

Nabycie wartości niematerialnych 
 

(3 227) (3 247) 

Nabycie/rozliczenie aktywów finansowych wycenianych w wartości 
godziwej przez wynik finansowy  

29 32 

Zawarcie depozytów bankowych 
 

– (40 066) 

Zwrot środków z depozytów bankowych 
 

– 79 766 

Odsetki otrzymane 
 

1 153 1 469 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej   (3 240) 36 703 

    
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

   

Dywidendy wypłacone 
 

(26 400) (32 081) 

Spłata odsetek 
 

– (4) 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 
 

– (146) 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej   (26 400) (32 231) 

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

(10 647) 14 166 

Różnice kursowe netto 
 

– – 

Środki pieniężne na początek okresu 
 

48 200 16 968 

Środki pieniężne na koniec okresu 8 37 553 31 134 
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE 
WŁASNYM 

ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2013 ROKU 

 

 

  
Kapitał 

podstawowy 

Nadwyżka ze 
sprzedaży akcji 

powyżej ich wartości 
nominalnej 

Zyski (straty) z lat 
ubiegłych i wyniki 
okresu bieżącego   

Kapitał własny 
ogółem 

Sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2013 (niebadane) 

Na dzień 1 stycznia 2013 roku 167 091 62 423 29 094 258 608 

Całkowite dochody za okres – – 11 537 11 537 

Wypłata dywidendy – – (26 400) (26 400) 

     Na dzień 30 czerwca 2013 roku 167 091 62 423 14 231 243 745 

     
Dwanaście miesięcy zakończone 31 grudnia 2012 

Na dzień 1 stycznia 2012 roku 167 091 62 423 34 643 264 157 

Całkowite dochody za okres 
  

26 532 26 532 

Wypłata dywidendy – – (32 081) (32 081) 

     Na dzień 31 grudnia 2012 roku 167 091 62 423 29 094 258 608 

     
Sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2012 (niebadane) 

Na dzień 1 stycznia 2012 roku  167 091 62 423 34 643 264 157 

Całkowite dochody za okres – – 11 456 11 456 

Dywidendy – – (32 081) (32 081) 

     
Na dzień 30 czerwca 2012 roku 167 091 62 423 14 018 243 532 
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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 2013 roku oraz 

zawiera dane porównawcze za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 roku 

oraz na dzień 31 grudnia 2012 roku. Sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz noty do 

sprawozdania z całkowitych dochodów obejmują dane za okres 3 miesięcy zakończony 

dnia 30 czerwca 2013 roku oraz dane porównawcze za okres 3 miesięcy zakończony dnia 

30 czerwca 2012 roku - nie były przedmiotem przeglądu lub badania przez biegłego 

rewidenta. 

Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 0000028257. Spółce nadano numer statystyczny REGON 

017293003.  

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 

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

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

W ramach Grupy Kapitałowej Asseco Spółka stanowi Centrum Kompetencyjne 

odpowiedzialne za systemy ERP, mobilne systemy raportujące (klasy SFA), systemy 

faktoringowe oraz oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw. 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 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 długo pozostaje akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 20% akcji w 

kapitale zakładowym Spółki.  

 

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki za okres 6 miesięcy 

zakończony dnia 30 czerwca 2013 roku zostało w dniu 7 sierpnia 2013 roku zatwierdzone 

przez Zarząd do publikacji.  
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2. SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI 

W skład Zarządu spółki na dzień 30 czerwca 2013 roku wchodzili: 

Wojciech Barczentewicz  Prezes Zarządu 

Piotr Masłowski    Wiceprezes Zarządu 

Mariusz Lizon    Członek Zarządu 

 

W ciągu okresu sprawozdawczego skład Zarządu Spółki nie zmienił się.  

 

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 30 czerwca 2013 roku wchodzili: 

Romuald Rutkowski   Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Adam Góral    Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Zbigniew Pomianek   Członek Rady Nadzorczej 

Adam Pawłowicz   Członek Rady Nadzorczej 

Grzegorz Ogonowski   Członek Rady Nadzorczej  

 

W ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonują wyodrębnione komitety, zadania komitetów 

wykonuje Rada Nadzorcza Spółki.  

3. PODSTAWA SPORZĄDZENIA ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z 

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE 

(„MSSF”), w szczególności zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 

34. 

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

się w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Spółkę 

działalność, w zakresie stosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości Międzynarodowe 

Standardy Sprawozdawczości Finansowej różnią się od Międzynarodowych Standardów 

Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonych przez UE. Spółka skorzystała z możliwości, 

występującej w przypadku stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 

Finansowej zatwierdzonych przez UE, zastosowania MSSF 10, MSSF 11, MSSF 12, 

zmienionego MSR 27 oraz MSR 28 dopiero od okresów rocznych rozpoczynających się 1 

stycznia 2014 roku.  

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 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. 
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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 2012 roku 

zatwierdzonym do publikacji w dniu 4 marca 2013 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 2012 roku, z 

wyjątkiem zastosowania następujących nowych lub zmienionych standardów oraz 

interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu lub po  

1 stycznia 2013 roku.  

 MSSF 13 Wycena według wartości godziwej – mający zastosowanie dla okresów 

rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 roku lub później, 

MSSF 13 wprowadza jeden zbiór zasad dotyczących sposobu ustalania wartości godziwej 

finansowych i nie-finansowych aktywów i zobowiązań, gdy taka wycena jest wymagana 

lub dozwolona przez MSSF. MSSF 13 nie wpływa na to, kiedy Spółka ma obowiązek 

dokonać wyceny według wartości godziwej. Regulacje MSSF 13 mają zastosowanie 

zarówno do wyceny początkowej, jak i wyceny po początkowym ujęciu. 

Wymaga nowych ujawnień w obszarze technik (metod) wyceny oraz informacji/ danych 

wejściowych do ustalenia wartości godziwej oraz wpływu pewnych informacji wejściowych 

na wycenę według wartości godziwej. 

Zastosowanie MSSF 13 nie miało wpływu na sytuację finansową, wyniki działalności, ani 

też na zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym Spółki. 

 KIMSF 20 Koszty usuwania nadkładu w fazie produkcyjnej w kopalni odkrywkowej– 

mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 

roku lub później, 

Interpretacja nie ma zastosowania dla Spółki. 

 Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji: Kompensowanie 

aktywów finansowych i zobowiązań finansowych - mające zastosowanie dla okresów 

rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 roku lub później, 

Zmiany wprowadzają dodatkowe ujawnienia ilościowe i jakościowe dotyczące transferów/ 

przeniesień aktywów finansowych, jeżeli:   

 aktywa finansowe są w całości usuwane z bilansu, ale jednostka utrzymuje 

zaangażowanie w te aktywa (np. poprzez opcje lub gwarancje dotyczące 

przeniesionych aktywów)  

 aktywa finansowe nie są w całości usuwane z bilansu 

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

Spółki. 

 Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze - mające zastosowanie dla okresów 

rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 roku lub później, 

Zmiany wprowadzone do MSR 19 w zakresie programów określonych świadczeń dotyczą 

m.in.: usunięcia metody „korytarza”, wprowadzenia wymogu natychmiastowego 

ujmowania zmian w aktywach/ zobowiązaniach programu oraz bezzwłocznego ujmowania 
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kosztów przeszłego zatrudnienia, ujmowania zysków/ strat aktuarialnych w innych 

całkowitych dochodach oraz rozszerzenia zakresu ujawnień. 

Zmiany wprowadzają także zmiany w zakresie podziału na krótko i długoterminowe 

świadczenia pracownicze. Zmiany te nie miały materialnego wpływu na sytuację 

finansową, wyniki działalności Spółki, ani też na zakres informacji prezentowanych w 

sprawozdaniu finansowym Spółki.  

 Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych: Prezentacja pozycji 

pozostałych całkowitych dochodów - mające zastosowanie dla okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 lipca 2012 roku lub później, 

Zmiany dotyczą grupowania pozycji innych całkowitych dochodów. Pozycje innych 

całkowitych dochodów podlegające w przyszłości przeklasyfikowaniu do zysku lub straty 

prezentowane są oddzielnie od pozycji, które nie będą przeklasyfikowane do zysku lub 

straty. Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani wartość 

całkowitych dochodów Spółki. 

 Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 

Finansowej po raz pierwszy: pożyczki rządowe – mające zastosowanie do okresów 

rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później, 

Zmiany do MSSF 1 nie dotyczyły Spółki. 

 Zmiany wynikające z przeglądu MSSF (opublikowane w maju 2012 roku) zmiany mają 

zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 roku 

lub później, 

MSR 1 - Zmiana wyjaśnia różnicę pomiędzy dobrowolnie przedstawionymi dodatkowymi 

danymi porównawczymi i wymaganym minimum danych porównawczych, 

MSR 16 – Zmiana wyjaśnia, iż główne części zamienne i sprzęt serwisowy, które spełniają 

kryteria definicji rzeczowych aktywów trwałych nie są zapasami, 

MSR 32 - Zmiana usuwa istniejące wymogi dotyczące ujmowania podatku z MSR 32 i 

wymaga zastosowania MSR 12 w odniesieniu do podatków dochodowych wynikających z 

dystrybucji do właścicieli instrumentów finansowych, 

MSR 34 - Zmiana wyjaśnia wymogi MSR 34 dotyczące informacji na temat łącznej 

wartości aktywów i zobowiązań każdego segmentu sprawozdawczego w celu wzmocnienia 

spójności z wymogami MSSF 8 Segmenty operacyjne. Zgodnie ze zmianą łączna wartość 

aktywów i zobowiązań danego segmentu sprawozdawczego musi zostać ujawniona tylko 

jeżeli: wartości te są regularnie raportowane do głównego decydenta operacyjnego 

jednostki oraz nastąpiła istotna zmiana łącznej wartości aktywów i zobowiązań 

ujawnionych w poprzednim rocznym sprawozdaniu finansowym dla tego segmentu. 

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

Spółki, ani też na zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym 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. W okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2013 roku nie 
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wystąpiły istotne zmiany w sposobie dokonywania szacunków w porównaniu do zasad 

opisanych w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 

roku.  

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. Mimo, iż przyjęte założenia i szacunki opierają się na najlepszej wiedzy 

kierownictwa Spółki na temat bieżących działań i zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą 

różnić się od przewidywanych. 

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.  

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. 

Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego. 

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

że w przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. 

Pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, że 

założenie to stałoby się nieuzasadnione. 
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6. SEZONOWOŚĆ DZIAŁALNOŚCI 

Działalność Asseco Business Solutions S.A. podlega umiarkowanym wahaniom 

sezonowym. W przypadku systemów ERP 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 

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

Spółki, dla której są dostępne odrębne informacje finansowe podlegające regularnej 

ocenie przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych 

związanych ze sposobem alokowania zasobów oraz z oceną wyników działalności.  

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

wytwarzane produkty i świadczone usługi. Na tej podstawie Zarząd zidentyfikował 

Segment Systemy ERP, który pokrywa ponad 90% przychodów Spółki. Pozostała 

działalność nie spełnia progów ilościowych MSSF 8 i nie jest wydzielana. Zmiany w 

wielkości i znaczeniu wytwarzanych produktów i świadczonych usług mogą skutkować 

zmianą kompozycji segmentów działalności.    

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

informatyczne klasy ERP, które wspomagają zarządzanie przedsiębiorstwem oraz 

autorskie rozwiązania mobilne klasy SFA i FFA dedykowane przedsiębiorstwom 

działającym w oparciu o sieci przedstawicieli terenowych. Aplikacje wspierają procesy 

biznesowe oraz procesy obiegu informacji, pokrywając większość obszarów działalności 

firmy, m.in.: finanse i księgowość, zarządzanie personelem, kadry i płace, logistykę i 

WMS, sprzedaż mobilną i detaliczną w sieciach handlowych, produkcję oraz aplikacje 

internetowe. Systemy te dostarczają także szeregu narzędzi zarządczych – 

zaawansowane raporty oraz rozwiązania klasy Business Intelligence. Możliwości 

techniczne systemów pozwalają na wdrożenie ich w różnych architekturach sieciowych – 

w sieciach rozległych oraz połączenie ze specjalizowanym oprogramowaniem i 

urządzeniami.  

W pozycji przychody niealokowane prezentowana jest sprzedaż niedająca się 

przyporządkować do głównego segmentu działalności Spółki.  

Wyniki segmentu nie zawierają niealokowanej części kosztów ogólnego zarządu, wartości 

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

niealokowaną oraz kosztów operacyjnych jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za 

sprzedaż niealokowaną.  

Zarząd monitoruje oddzielnie wyniki operacyjne segmentu w celu podejmowania decyzji 

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

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

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

lub strata na działalności operacyjnej w sprawozdaniu finansowym. Finansowanie Spółki 

(łącznie z kosztami i przychodami finansowymi) oraz podatek dochodowy są 

monitorowane na poziomie Spółki i nie ma miejsca ich alokacja do segmentów. 

Ceny transakcyjne stosowane przy transakcjach pomiędzy segmentami operacyjnymi są 

ustalane na zasadach rynkowych podobnie jak przy transakcjach ze stronami 

niepowiązanymi.  
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Okres 3 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 

(niebadane) 
Systemy ERP Niealokowane 

Działalność 

ogółem 

    
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 29 586 2 993 32 579 

Sprzedaż między segmentami 
   

Przychody segmentu ogółem 29 586 2 993 32 579 

    Zysk/(strata) segmentu 5 505 97 5 602 

Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne netto 

 

(72) (72) 

Przychody/(koszty) finansowe netto 

 

502 502 

Podatek dochodowy 

 

(1 212) (1 212) 

Zysk za okres 5 505 (685) 4 820 

 

Zysk operacyjny segmentu nie uwzględnia przychodów finansowych (513 tys. PLN) i 

kosztów finansowych (11 tys. PLN), pozostałych przychodów operacyjnych (120 tys. PLN) 

i pozostałych kosztów operacyjnych (192 tys. PLN) oraz wyniku działalności 

niealokowanej (97 tys. PLN).  

  

 

6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2013 

(niebadane) 
Systemy ERP Niealokowane 

Działalność 

ogółem 

    
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 61 262 5 017 66 279 

Sprzedaż między segmentami 
  

– 

Przychody segmentu ogółem 61 262 5 017 66 279 

    Zysk/(strata) segmentu 12 448 429 12 877 

Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne netto 
 

310 310 

Przychody/(koszty) finansowe netto 
 

1 151 1 151 

Podatek dochodowy 
 

(2 801) (2 801) 

Zysk za okres 12 448 (911) 11 537 

    
Aktywa segmentu 217 933 40 334 258 267 

    Amortyzacja (5 779) (38) (5 817) 

 

1. Zysk operacyjny segmentu nie uwzględnia przychodów finansowych (1 190 tys. PLN) i 

kosztów finansowych (39 tys. PLN), pozostałych przychodów operacyjnych (580 tys. PLN) 

i pozostałych kosztów operacyjnych (270 tys. PLN) oraz wyniku działalności 

niealokowanej (429 tys. PLN).  

2. Aktywa segmentu nie zawierają podatku odroczonego (692 tys. PLN), środków 

pieniężnych i depozytów krótkoterminowych (37 733 tys. PLN), należności 

długoterminowych (601 tys. PLN), należności z tytułu podatku dochodowego (491 tys. 

PLN) oraz pozostałych aktywów niealokowanych (817 tys. PLN) ponieważ te aktywa są 

zarządzane na poziomie Spółki. 
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Okres 3 miesięcy zakończony 30 czerwca 2012 

(niebadane) 
Systemy ERP Niealokowane 

Działalność 

ogółem 

Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 28 844 4 141 32 985 

Sprzedaż między segmentami 
  

– 

Przychody segmentu ogółem 28 844 4 141 32 985 

 
   

Zysk segmentu 4 482 543 5 025 

Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne netto 
 

72 72 

Przychody/(koszty) finansowe netto 
 

707 707 

Podatek dochodowy 
 

(1 164) (1 164) 

Zysk za okres 4 482 158 4 640 

 

Zysk operacyjny segmentu nie uwzględnia przychodów finansowych (710 tys. PLN) i 

kosztów finansowych (3 tys. PLN), pozostałych przychodów operacyjnych (114 tys. PLN) i 

pozostałych kosztów operacyjnych (42 tys. PLN) oraz wyniku działalności niealokowanej 

(543 tys. PLN).  

 

6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2012 

(niebadane) 
Systemy ERP Niealokowane 

Działalność 
ogółem 

     

Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 63 344 6 898 70 242 

Sprzedaż między segmentami   
– 

Przychody segmentu ogółem 63 344 6 898 70 242 

    Zysk segmentu 11 738 995 12 733 

Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne netto 
 

125 125 

Przychody/(koszty) finansowe netto 
 

1 410 1 410 

Podatek dochodowy 
 

(2 812) (2 812) 

Zysk za okres 11 738 (282) 11 456 

    
Aktywa segmentu 221 943 38 152 260 095 

    

Amortyzacja (5 068) (287) (5 355) 

 

1. Zysk operacyjny segmentu nie uwzględnia przychodów finansowych (1 551 tys. PLN) i 

kosztów finansowych (141 tys. PLN), pozostałych przychodów operacyjnych (236 tys. 

PLN) i pozostałych kosztów operacyjnych (111 tys. PLN) oraz wyniku działalności 

niealokowanej (995 tys. PLN).  

2. Aktywa segmentu nie zawierają podatku odroczonego (792 tys. PLN), środków 

pieniężnych i depozytów krótkoterminowych (31 310 tys. PLN), należności 

długoterminowych (604 tys. PLN), należności z tytułu podatku dochodowego (1 204 tys. 

PLN) oraz pozostałych aktywów niealokowanych (4 242 tys. PLN), ponieważ te aktywa są 

zarządzane na poziomie Spółki. 
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8. 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 sześciu 

miesięcy, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Spółki na środki pieniężne i są 

oprocentowane według ustalonych dla nich stóp procentowych. Wartość godziwa środków 

pieniężnych i ich ekwiwalentów na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 37 733 tysięcy 

PLN (31 grudnia 2012 roku: 48 499 tysięcy PLN). 

Saldo środków pieniężnych i depozytów krótkoterminowych wykazane w bilansie  

składało się z następujących pozycji: 

 

Środki pieniężne 
30 czerwca 2013 

(niebadane) 
31 grudnia 2012 

30 czerwca 2012 

(niebadane) 

Środki pieniężne w banku i w kasie 330 1 535 733 

Lokaty krótkoterminowe do 3 miesięcy 37 403 46 964 30 577 

Lokaty krótkoterminowe od 3 do 6 miesięcy – – – 

Środki pieniężne w bilansie     37 733      48 499      31 310  

Odsetki naliczone od lokat krótkoterminowych (180) (299) -176 

Środki pieniężne w bilansie     37 553      48 200      31 134  

 

Na potrzeby sprawozdania z przepływów pieniężnych depozyty krótkoterminowe o 

pierwotnym okresie zapadalności powyżej trzech miesięcy traktowane są jako element 

działalności inwestycyjnej.  

Saldo środków pieniężnych i depozytów krótkoterminowych wykazane w sprawozdaniu z 

przepływów pieniężnych składało się z następujących pozycji:  

 

Środki pieniężne 
30 czerwca 2013 

(niebadane) 
31 grudnia 2012 

30 czerwca 2012 

(niebadane) 

Środki pieniężne w banku i w kasie 330 1 535 733 

Lokaty krótkoterminowe do 3 miesięcy 37 403 46 964 30 577 

Środki pieniężne w bilansie     37 733      48 499      31 310  

Odsetki naliczone od lokat krótkoterminowych (180) (299) (176) 

Środki pieniężne w sprawozdaniu z 
przepływów pieniężnych 

    37 553      48 200      31 134  

 

9. DYWIDENDY WYPŁACONE I ZAPROPONOWANE DO WYPŁATY 

Dywidenda z akcji zwykłych za 2012 rok, wypłacona dnia 3 czerwca 2013 roku, wyniosła 

26 400 tysięcy PLN (za 2011 rok, wypłacona dnia 1 czerwca 2012 roku: 32 081 tysięcy 

PLN). 

Wartość dywidendy na jedną akcję wypłaconej za rok 2012 wyniosła 0,79 PLN (2011: 

0,96 PLN). 

Spółka nie wypłaciła zaliczki na poczet dywidendy za 2013 rok. 
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10. PODATEK DOCHODOWY 

Główne składniki obciążenia podatkowego w rachunku zysków i strat przedstawiają się 

następująco: 

 

  

Okres 3 miesięcy 

zakończony 30 

czerwca 2013 

(niebadane) 

6 miesięcy 

zakończone 30 

czerwca 2013 

(niebadane) 

Okres 3 miesięcy 

zakończony 30 

czerwca 2012 

(niebadane) 

6 miesięcy 

zakończone 30 

czerwca 2012 

(niebadane) 

Bieżący podatek dochodowy (1 242) (2 424) (    1 448 ) (2 201) 

Odroczony podatek dochodowy 30 (377)      284  (611) 

Obciążenie podatkowe wykazane 
w sprawozdaniu z całkowitych 
dochodów, w tym: 

(  1 212) (  2 801) (  1 164) (  2 812) 

Podatek dochodowy przypisany 
działalności kontynuowanej 

(  1 212) (  2 801) (  1 164) (  2 812) 

 

11. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 

11.1. KUPNO I SPRZEDAŻ 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2013 roku, Spółka nabyła rzeczowe 

aktywa trwałe o wartości 1 384 tys. PLN (w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 

2012 roku: 1 383 tys. PLN). 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2013 roku, Spółka sprzedała składniki 

rzeczowych aktywów trwałych o wartości netto 83 tys. PLN (w okresie 6 miesięcy 

zakończonym 30 czerwca 2012 roku: 48 tys. PLN) osiągając zysk netto na sprzedaży  

106 tys. PLN (2012 rok: 84 tys. PLN). 

11.2. ODPISY Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI 

W okresie zakończonym 30 czerwca 2013 roku (ani w analogicznym okresie roku 

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

12. WARTOŚCI NIEMATERIALNE  

12.1. KUPNO I SPRZEDAŻ 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2013 roku, Spółka nabyła składniki 

wartości niematerialnych o wartości 99 tys. PLN oraz poniosła nakłady na prace 

badawcze w wysokości 3 141 tys. PLN (w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 

2012 roku: odpowiednio 124 tys. PLN i 3 123 tys. PLN). 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2013 roku, Spółka nie sprzedawała 

składników wartości niematerialnych (w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 

2012 roku: 0 tys. PLN). 

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 powstała w wyniku połączenia Asseco 

Business Solutions S.A. z Anica S.A.. 
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Wartość firmy została przyporządkowana do ośrodka generującego środki pieniężne, 

będącego jednocześnie odrębnym segmentem operacyjnym – Systemy ERP.  

Na dzień 30 czerwca 2013 roku nie wystąpiły jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, 

że mogła nastąpić utrata wartości firmy, a wszelkie założenia przyjęte do testu na koniec 

2012 roku (które zostały opisane w sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 

grudnia 2012 roku w nocie 18) pozostają aktualne na dzień 30 czerwca 2013 roku. 

12.3. ODPISY Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI 

W okresie zakończonym 30 czerwca 2013 roku (ani w analogicznym okresie roku 

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

niematerialnych. 

13. ZAPASY 

Na dzień 30 czerwca 2013 roku stan odpisu aktualizującego wartość zapasów wyniósł  

216 tys. PLN (na dzień 31 grudnia 2012 roku: 159 tys. PLN). W okresie 6 miesięcy 

zakończonym 30 czerwca 2013 roku Spółka dokonała spisania wartości zapasów do 

wartości netto możliwej do odzyskania w kwocie 57 tys. PLN w ciężar kosztów 

operacyjnych. Utworzony odpis dotyczy zapasów akcesoriów komputerowych 

zalegających w magazynie ponad 12 miesięcy. 

14. KAPITAŁ PODSTAWOWY I KAPITAŁY ZAPASOWE 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2013 roku Spółka nie emitowała akcji. 

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 2013 roku (ani na dzień 31 grudnia 2012 roku) Spółka nie posiadała 

otwartych linii kredytowych.  

16. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE 

Na dzień 30 czerwca 2013 roku (ani na dzień 31 grudnia 2012 roku) Spółka nie posiadała 

zobowiązań warunkowych.  

17. SPRAWY SĄDOWE 

W dniu 10 maja 2013 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął wobec Asseco 

Business Solutions S.A. postępowanie dotyczące umów zawartych przez Spółkę (i jej 

poprzedników prawnych) z dystrybutorami oprogramowania marki WAPRO. Na dzień 30 

czerwca 2013 roku Spółka nie jest w stanie oszacować ewentualnego ryzyka związanego 

z rozstrzygnięciem toczącego się postępowania.  

 

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 dnia 31 grudnia 2012 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 dnia 31 grudnia 2012 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 dnia 

31 grudnia 2012 roku. 

21. ZOBOWIĄZANIA INWESTYCYJNE 

Zarówno na dzień 30 czerwca 2013 roku, jak i na dzień 31 grudnia 2012 roku Spółka nie 

posiadała zobowiązań do poniesienia nakładów na rzeczowe aktywa trwałe. 

22. 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 2013 i 2012 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 2013 2 466 387 1 785 – 

 
I półrocze 2012 5 391 636 4 212 2 

Pozostałe jednostki 
powiązane: 

     
Pozostałe jednostki I półrocze 2013      146  96 269 18 

 
I półrocze 2012 (21) – 240 – 

  

        

 
I półrocze 2013 2 612 483 2 054 18 
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I półrocze 2012     5 370       636      4 452       2  

 

 

Według informacji posiadanych przez Asseco Business Solutions S.A. na dzień 30 czerwca 

2013 roku ani na dzień 30 czerwca 2012 roku nie wystąpiło saldo nierozliczonych 

należności z tytułu transakcji z podmiotami powiązanymi poprzez Kadrę Zarządzającą 

oraz z Kadrą Zarządzającą.  

Według informacji posiadanych przez Asseco Business Solutions S.A. na dzień 30 czerwca 

2013 roku ani na dzień 30 czerwca 2012 roku nie wystąpiły nierozliczone zobowiązania z 

tytułu transakcji z podmiotami powiązanymi poprzez Kadrę Zarządzającą oraz z Kadrą 

Zarządzającą.  

Według ewidencji Asseco Business Solutions S.A. w okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 

30 czerwca 2013 roku wartość (netto) transakcji zakupu towarów i usług (w tym najmu) 

z podmiotami powiązanymi poprzez Kadrę Zarządzającą oraz z Kadrą Zarządzającą 

wynosiła 896 tys. PLN (w okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2012 roku 

była to kwota 886 tys. PLN).  

23. JEDNOSTKA DOMINUJĄCA SPÓŁKI 

Jednostką dominującą Spółki jest Asseco Poland S.A. 

24. WYNAGRODZENIE KADRY KIEROWNICZEJ SPÓŁKI 

Wynagrodzenie wypłacone lub należne członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej 

Spółki: 

 

  
6 miesięcy zakończone 30 

czerwca 2013 (niebadane) 

6 miesięcy zakończone 30 

czerwca 2012 (niebadane) 

Zarząd 1 945 2 625 

Rada Nadzorcza 234 114 

Razem     2 179      2 739  

 

25. ZDARZENIA NASTĘPUJĄCE PO DNIU BILANSOWYM 

 

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

na prezentowane wyniki za 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2013 roku, nie ujęte w 

bieżącym sprawozdaniu finansowym. 
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26. PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU 

 


