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I. LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY  
 

Szanowni Akcjonariusze Asseco Business Solutions S.A., 

 

Rok 2007 był dla naszej firmy wyjątkowo waŜny. W lutym zgodnie ze strategią przyjętą  przez głównego 

akcjonariusza Spółki, firmę Asseco Poland, Spółka zmieniła nazwę z Incenti na Asseco Business Solutions, 

a następnie w czerwcu 2007 roku nastąpiło połączenie z czterema spółkami przejętymi: Safo, Softlab 

Trade, Softlab i WA-PRO. Zasadniczym celem połączenia było utworzenie największego polskiego 

przedsiębiorstwa z branŜy informatycznej produkującego oprogramowanie własne klasy ERP dla sektora 

przedsiębiorstw. Koncentracja kapitału, jaka nastąpiła w wyniku połączenia, umoŜliwiła ekspansję naszej 

Spółki, zwiększenie konkurencyjności oraz podniesienie jakości oferowanych produktów i usług.  

 

Natychmiast po zarejestrowaniu połączenia w Assseco Business Solutions, Spółka rozpoczęła prace nad 

prospektem emisyjnym w związku z publiczną ofertą akcji. Nasz debiutu na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie miał miejsce 19 listopada 2007. Za 5 600 000 nowo emitowanych akcji serii C 

po cenie 11 PLN uzyskaliśmy kwotę 61 600 tys. PLN, która zgodnie z celami emisyjnymi została 

przeznaczona na akwizycje.  

 

JuŜ w dniu 30 listopada 2007 r. Asseco Business Solutions nabyło 60,56 % akcji spółki Anica System, 

przeznaczając na ten cel środki pozyskane na rynku kapitałowym. Całkowita wartość nabycia akcji wynosiła 

56 064 tys. PLN. Dzięki transakcji powstała Grupa Kapitałowa Asseco BS, w skład której wchodzą spółki: 

Asseco Business Solutions i Anica System. Poprzez zakup udziałów spółki Anica oferta Grupy została 

poszerzona o zaawansowane technologicznie systemy mobilne, integracyjne i analityczne dla 

przedsiębiorstw działających w oparciu o sieci przedstawicieli terenowych. W portfolio produktów spółki 

znajduje się między innymi system ebi mobile, który jest wiodącym na polskim rynku systemem klasy SFA 

(Sales Force Automation). Program sprzedawany jest nie tylko w Polsce, ale takŜe na Węgrzech, w 

Czechach, Słowacji, Rosji, Portugalii, Francji, Grecji i Irlandii.  

 

Proces fuzji i wejście na giełdę nie przeszkodziły Spółce w wypracowaniu bardzo dobrych wyników 

finansowych. Z uwzględnieniem przychodów spółek Safo, Softlab, Softlab Trade i WA-PRO, przychody 

Asseco BS wyniosły 112 696 tys. PLN wobec 29 438 tys. PLN w 2006 r., firma wypracowała równieŜ bardzo 

dobry wynik, osiągając 15 290 tys. PLN zysku netto, wobec 3 069 tys. PLN w 2006 roku.  

 

Spółka w 2007 roku zawarła szereg kontraktów, miedzy innymi na wdroŜenie systemów ERP w firmach 

Black Red White, Merlin.pl, Frito Lay Poland, RTV EURO AGD, Agito. Wzrosła teŜ zdecydowanie sprzedaŜ 

programów dla małych firm. W obszarze rozwiązań outsourcingu i e-learningu zawarte zostały umowy  

z Coca Cola HBC Polska, Cyfrowy Polsat, Emperia Holding, Ruukki Polska oraz ServicePoint. 

 

Wypracowane w 2007 roku wyniki finansowe i zdecydowanie mocniejsza pozycja na rynku pozwalają nam z 

optymizmem patrzeć w przyszłość. Poza realizacją celów finansowych udało nam się zbudować firmę, która 

jest nie tylko liderem na polskim rynku szeroko rozumianych systemów ERP dla małych i średnich 

przedsiębiorstw, ale takŜe podmiotem prowadzącym intensywną konsolidację tego rynku. 
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Plany Asseco Business Solutions na 2008 rok zakładają kontynuację tego procesu, przez włączanie 

rentownych spółek IT w struktury naszej Grupy Kapitałowej. NajbliŜsze przejęcia zamierzamy zrealizować 

przez emisję 4 804 279 akcji zwykłych na okaziciela serii D („Akcje Aportowe”) dla akcjonariuszy Anica 

System S.A. w zamian za aport w postaci 39,44% akcji Anica System S.A. o wartości 57 651 tys. PLN oraz 

poprzez emisję 8 333 334 akcji zwykłych na okaziciela serii D („Akcje Aportowe”) dla Asseco Poland S.A.  

w zamian za aport w postaci 100% akcji Asseco Systems S.A. o wartości 100 000 tys. PLN. 

 

Poprzez planowane przejęcia zamierzamy osiągnąć poszerzenie dotychczasowej oferty, zwiększenie zysków 

i kapitalizacji a takŜe poprawienie płynności naszych akcji.  

 

Jednocześnie kontynuujemy rozwój organiczny przez rozbudowę naszej sieci handlowej i tworzenie nowych 

zaawansowanych technologicznie produktów informatycznych. 

 

Jesteśmy przekonani, Ŝe obrana strategia przyniesie wymierne efekty, które usatysfakcjonują zarówno 

naszych Akcjonariuszy, jak i Klientów.  

 

Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom Asseco Business Solutions, Anica System i wszystkim, 

którzy pomagali nam przy fuzji i wejściu na giełdę za ich rzetelną pracę, która doprowadziła nas do 

sukcesu. 

 

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z załączonym Sprawozdaniem Finansowym Asseco Business 

Solutions.   

 

Z powaŜaniem  

Romuald Rutkowski  

Prezes Zarządu Asseco Business Solutions S.A.   
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II. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.  

 
Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR  
w następujący sposób: 
 

- stan środków pienięŜnych Spółki na koniec bieŜącego okresu sprawozdawczego oraz 
analogicznego w okresie poprzednim, przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego 
przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy.  

 
W dniu 31 grudnia 2007 roku 1 EUR=3,5820 PLN. 
W dniu 31 grudnia 2006 roku 1 EUR=3,8312 PLN. 
 

- wybrane pozycje rachunku zysków i start oraz jednostkowego rachunku przepływów 
pienięŜnych przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów 
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień kaŜdego miesiąca. 
 
W okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku 1 EUR=3,7768 PLN. 
W dniu 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 roku 1 EUR=3,8991 PLN. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W TYS. PLN W TYS. EUR 

WYBRANE DANE FINANSOWE 

12 MIESIĘCY 

ZAKOŃCZONYCH 

31 GRUDNIA 

2007 

12 MIESIĘCY 

ZAKOŃCZONYCH 

31 GRUDNIA 

2006

12 MIESIĘCY 

ZAKOŃCZONYCH 

31 GRUDNIA 

2007

12 MIESIĘCY 

ZAKOŃCZONYCH 

31 GRUDNIA 

2006 

Przychody ze sprzedaŜy 87 036 29 438 23 045 7 550 

Zysk brutto ze sprzedaŜy 25 280 6 636 6 693 1 702 

Zysk z działalności operacyjnej 12 990 1 476 3 439 379 

Zysk brutto 13 377 2 470 3 542 633 

Zysk netto  12 410 3 069 3 286 787 

Środki pienięŜne netto z działalności operacyjnej 10 930 7 682 2 894 1 970 

Środki pienięŜne neto z działalności inwestycyjnej (65 443) (14 811) (17 328) (3 799) 

Środki pienięŜne netto z działalności finansowej 57 639 0 15 261 0 

Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 4 241 1 115 1 184 291 
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ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. 

 

Opinia i Raport NiezaleŜnego Biegłego Rewidenta 

za rok obrotowy 2007 zakończony z dniem 31 grudnia 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ernst & Young Audit Sp. z o.o. 

Opina zawiera 2 strony. 

Raport do Opinii zawiera 11 stron (w osobnym załączniku) 
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Dodatkowe noty objaśniające załączone na stronach od 15 do 67 są integralną częścią 

niniejszego sprawozdania finansowego. 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2007 roku 

 

Rok zakończony  
31 grudnia 2007  

Rok zakończony  
31 grudnia 2006  

 
 Nota   
Działalność kontynuowana    
    
Przychody ze sprzedaŜy  87 036 29 438 
 Koszt własny sprzedaŜy  (61 756) (22 802)    
Zysk brutto ze sprzedaŜy  25 280 6 636 
    
Pozostałe przychody operacyjne 0 190 136 
Koszty sprzedaŜy 13.5 (4 169) (2 517) 
Koszty ogólnego zarządu 13.5 (7 993) (2 771) 
Pozostałe koszty operacyjne 0 (318) (8)    
    
Przychody finansowe  13.3 648 1 112 
Koszty finansowe 13.4 (261) (118)    
Zysk brutto  13 377 2 470 
Podatek dochodowy 14 (967) 599    
Zysk netto z działalności kontynuowanej  12 410 3 069 
    
Działalność zaniechana    
Zysk /(strata) za rok obrotowy z działalności 
zaniechanej  - -    
Zysk netto za rok obrotowy  12 410 3 069       
    
    
Zysk na jedną akcję 16   

– podstawowy z zysku za rok obrotowy  0,83 0,61 
– podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej 

za rok obrotowy  
0,83 0,61 

– rozwodniony z zysku za rok obrotowy  0,83 0,61 
– rozwodniony z zysku z działalności 

kontynuowanej za rok obrotowy  
0,83 0,61 
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Dodatkowe noty objaśniające załączone na stronach od 15 do 67 są integralną częścią 

niniejszego sprawozdania finansowego. 

BILANS 
na dzień 31 grudnia 2007 roku 

 Nota 31 grudnia 
2007 

31 grudnia 
2006 

   
AKTYWA    
Aktywa trwałe     
Rzeczowe aktywa trwałe 18 10 223 4 819 
Wartości niematerialne 20 4 730 324 
Wartość firmy z połączenia 12, 20 80 761 0 
Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych  56 625 0 
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 21 146 0 
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 14 1 795 791 
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  49 0     
  154 329 5 934     
Aktywa obrotowe    
Zapasy 23 441 88 
NaleŜności z tytułu dostaw i usług  24 25 832 8 358 
Pozostałe naleŜności              

24 
4 666 71 

Rozliczenia międzyokresowe  778 592 
Aktywa finansowe utrzymywane o terminu wymagalności 21 5 942 26 333 
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 25 4 241 1 115     
  41 900 36 557 
        
SUMA AKTYWÓW  196 229 42 491         
    
PASYWA    
Kapitał własny  26   
Kapitał podstawowy  143 069 50 000 
NadwyŜka ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości nominalnej  29 598 - 
Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty  (2 424) (14 834)     
Kapitał własny ogółem  170 243 35 166     
    
Zobowiązania długoterminowe    
Rezerwy 28 288 50 
Długoterminowe zobowiązania finansowe 29 1 097 0 
Pozostałe zobowiązania  500 0     
  1 885 50     
Zobowiązania krótkoterminowe    
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 29 12 434 5 037 
Pozostałe zobowiązania 29  4 012 702 
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 29 784 0 
Zobowiązania finansowe 29 607 0 
Rozliczenia międzyokresowe 29 6 264 1 536     
  24 101 7 275     
Zobowiązania razem  25 986 7 325         

SUMA PASYWÓW  196 229 42 491         
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12 
Dodatkowe noty objaśniające załączone na stronach od 15 do 67 są integralną częścią 

niniejszego sprawozdania finansowego. 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH  
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2007 roku  

 

Rok 
zakończony  
31 grudnia 

2007  

Rok 
zakończony  
31 grudnia 

2006  
 Nota   
Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej    

Zysk brutto  13 377 2 470 
    
Korekty o pozycje:    
Amortyzacja 13 4 170 2 921 
(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej  11 238 
(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu naleŜności  (9 412) 5 463 
Zwiększenie stanu zapasów  (1 088) (68) 
Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu zobowiązań z wyjątkiem 
kredytów i poŜyczek 

 
529 (1 622) 

Przychody z tytułu odsetek  (199) (1 082) 
Koszty z tytułu odsetek  71 - 
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  3 754 (776) 
Zmiana stanu rezerw  6 28 
Podatek dochodowy zapłacony  (289) - 
Pozostałe  - 110    

Środki pienięŜne netto z działalności operacyjnej   10 930 7 682    
    
Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej    

SprzedaŜ rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych  59        239 
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych  (6 254) (1 931) 
Nabycie inwestycji w jednostkach zaleŜnych  (80 692) - 
SprzedaŜ pozostałych aktywów finansowych  46 952 - 
Nabycie pozostałych aktywów finansowych  (25 510) (13 200) 
Odsetki otrzymane  2 81 

       
Środki pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej  (65 443) (14 811)    
    
Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej    

Wpływy z tytułu emisji akcji  57 710 - 
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego  - - 
Wpływy z tytułu zaciągnięcia poŜyczek/kredytów  2 700 - 
Spłata poŜyczek/kredytów  (2 700) - 
Odsetki zapłacone  (71) - 

       
Środki pienięŜne netto z działalności finansowej  57 639 -    
    

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

 
3 126 (7 129) 

RóŜnice kursowe netto    
Środki pienięŜne na początek okresu 25 1 115 8 244 
Środki pienięŜne na koniec okresu, w tym 25 4 241 1 115 
- O ograniczonej moŜliwości dysponowania  1 115 977 
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13 
Dodatkowe noty objaśniające załączone na stronach od 15 do 67 są integralną częścią niniejszego sprawozdania finansowego. 

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH  

 Kapitał podstawowy 
NadwyŜka ze sprzedaŜy 

akcji powyŜej ich 
wartości nominalnej 

Zyski zatrzymane/ 
niepokryte straty 

Razem 

     
     
Na dzień 1 stycznia 2007 roku 50 000 - (14 834) 35 166 

Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy - - - - 

Odroczony podatek - - - -      
Przychody/koszty za rok obrotowy rozpoznane bezpośrednio w 
kapitale własnym po uwzględnieniu podatku odroczonego 

- - - - 

Zysk / strata za rok obrotowy - - 12 410 12 410      
Przychody/koszty za rok obrotowy ogółem - - 12 410 12 410 
Emisja akcji 28 000 33 600 - 61 600 
Koszt emisji akcji - (3 683) - (3 683) 
PodwyŜszenie kapitału zakładowego w związku z połączeniem 65 069 (319) - 64 750 
     

Na dzień 31 grudnia 2007 roku 143 069 29 598 (2 424) 170 243           

 

 Kapitał podstawowy 
NadwyŜka ze sprzedaŜy 

akcji powyŜej ich 
wartości nominalnej 

Zyski zatrzymane/ 
niepokryte straty 

Razem 

     
     
Na dzień 1 stycznia 2006 roku 50 000 - (17 903) 32 097 

Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy - - - - 

Odroczony podatek - - - -      
Przychody/koszty za rok obrotowy rozpoznane bezpośrednio w 
kapitale własnym po uwzględnieniu podatku odroczonego 

- - - - 
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14 
Dodatkowe noty objaśniające załączone na stronach od 15 do 67 są integralną częścią niniejszego sprawozdania finansowego. 

Zysk / strata za rok obrotowy - - 3 069 3 069      
Przychody/koszty za rok obrotowy ogółem - - 3 069 3 069 
Emisja akcji - - - - 
Koszt emisji akcji - - - - 
PodwyŜszenie kapitału zakładowego w związku z połączeniem - - - - 
     

Na dzień 31 grudnia 2006 roku 50 000 - (14 834) 35 166           
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DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 

1.Informacje ogólne 

Sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions S.A. obejmuje rok zakończony dnia 31 

grudnia 2007 roku oraz zawiera dane porównawcze za rok zakończony 31 grudnia 2006 roku. 

 

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, Polska.  

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”.  

Podstawowym przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności wytwórczej, 

handlowej, usługowej i badawczo-rozwojowej, w szczególności zgodnie z Polską Klasyfikacją 

Działalności: 

• Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i 

przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych 

• Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu radiowo-

telewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem 

• SprzedaŜ hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 

 

Podmiotem bezpośrednio dominującym Spółki jest Asseco Poland S.A., która posiada ponad 50% 

akcji Spółki, a takŜe 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.Identyfikacja skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Spółka sporządziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2007 

roku, które zostało zatwierdzone do publikacji w dniu 4 kwietnia 2008 roku. 

3.Skład Zarządu Spółki 

W skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2007 roku wchodzili:  

Romuald Rutkowski – Prezes Zarządu  
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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 skład Zarządu Spółki zmieniał się następująco: 

 

Od dnia 1 stycznia 2007 do dnia 31 maja 2007 skład Zarządu Spółki był jednoosobowy - 

Prezesem Zarządu był Wiktor Ząbek. 

 

Od dnia 1 czerwca 2007 skład Zarządu Spółki przedstawia się następująco: 

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. 

 

Do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego skład Zarządu Spółki nie zmienił się. 

4.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 4 kwietnia 

2008 roku. 

5.Inwestycje Spółki 

Spółka posiada inwestycje w następujących jednostkach zaleŜnych: 

 

Jednostka Siedziba 
Podstawowy przedmiot 

działalności 

Procentowy udział Spółki  

w kapitale 

31 grudnia 2007 31 grudnia 2006 

     

Anica System S.A.  Lublin informatyka 60,56  % 0  % 

 

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 2732415 imiennych akcji zwykłych 

Anica System o wartości nominalnej 0,2 zł kaŜda, stanowiących 60,56% kapitału zakładowego tej 

spółki i uprawniających do 60,56% głosów na WZA. Całkowita wartość transakcji wyniosła  

56 064 tysięcy złotych.  
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Na dzień 31 grudnia 2007 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadany przez Spółkę 

w podmiotach zaleŜnych jest równy udziałowi Spółki w kapitale tej jednostki. 

6.Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach 

6.1.Profesjonalny osąd 

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

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 poŜytki z tytułu posiadania przedmiotu leasingu przypadają w udziale 

leasingodawcy, a w jakim leasingobiorcy. Ocena ta opiera się na treści ekonomicznej kaŜdej 

transakcji.  

6.2.Niepewność szacunków  

PoniŜej omówiono podstawowe załoŜenia 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 Spółkę. Przyjęte w tym celu 

załoŜenia zostały przedstawione w nocie 22. Zmiana wskaźników finansowych będących podstawą 

szacunku tj. spadek wskaźnika wynagrodzeń o 1% spowodowałaby spadek rezerwy o 3 tys. 

złotych. 

Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego 

Spółka rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na załoŜeniu, Ŝe 

w przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. 

Pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, Ŝe 

załoŜenie to stałoby się nieuzasadnione. 

Ujmowanie przychodów 

Spółka stosuje metodę procentowego zaawansowania prac przy rozliczaniu kontraktów 

długoterminowych. Stosowanie tej metody wymaga od Spółki szacowania proporcji dotychczas 

wykonanych prac do całości usług do wykonania. Gdyby proporcja ta była o 10% wyŜsza niŜ 

oszacowania Spółki, kwota przychodu zostałaby zwiększona o 2 527 tys. zł przy jednoczesnym 

zwiększeniu kosztów o 1 344 tys. zł. 

Stawki amortyzacyjne 

Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu 

ekonomicznej uŜyteczności składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości 

niematerialnych.  

 



ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. 
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2007 roku 

(w tysiącach PLN)  
 

 
18

7.Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego     

 Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego.  

Niniejsze sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych („PLN”), a wszystkie wartości, 

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

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuowania działalności 

gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia 

niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na 

zagroŜenie kontynuowania działalności przez Spółkę. 

7.1.Oświadczenie o zgodności 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) 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 róŜnicy między standardami MSSF, które 

weszły w Ŝycie, 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”).  

7.2.Waluta pomiaru i waluta sprawozdania finansowego 

Walutą pomiaru Spółki i walutą sprawozdawczą niniejszego sprawozdania finansowego jest złoty 

polski.  

8.Zmiany stosowanych zasad rachunkowości 

PoniŜej zostały przedstawione nowe lub zmienione regulacje MSSF oraz nowe interpretacje 

KIMSF, które Spółka zastosowała w bieŜącym roku. Ich zastosowanie, oprócz kilku dodatkowych 

ujawnień, nie miało wpływu na sprawozdanie finansowe.  

 

MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych – Ujawnienia dotyczące kapitału 

Spółka zastosowała zmienione regulacje MSR 1. Nowe ujawnienia zostały zaprezentowane w nocie 

33 Zarządzanie kapitałem. 

MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena  

Spółka zastosowała MSSF 7. Najistotniejsze zmiany zostały wprowadzone do noty 24 NaleŜności 

z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŜności oraz do noty 32 Cele i zasady zarządzania 

ryzykiem finansowym.  

KIMSF 7 Zastosowanie metody przekształcenia w ramach MSR 29 „Sprawozdawczość 

w warunkach hiperinflacji”  

Zastosowanie tej interpretacji nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki. 
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KIMSF 8  Zakres MSSF 2  

Spółka nie posiada transakcji, w ramach których zostały wydane akcje (lub Spółka poniosła 

zobowiązanie z tytułu wydania instrumentów kapitałowych) jako zapłata za otrzymane dobra lub 

usługi. Zastosowanie tej interpretacji nie ma zatem wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki.  

KIMSF 9  Ponowna ocena wbudowanych instrumentów pochodnych. 

Spółka nie posiada wbudowanych instrumentów pochodnych. Zastosowanie tej interpretacji nie 

ma zatem wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki.  

KIMSF 10  Śródroczna sprawozdawczość finansowa a utrata wartości  

Spółka zastosowała interpretację KIMSF 10. Interpretacja stwierdza, Ŝe jednostka nie moŜe 

odwracać utraty wartości rozpoznanej w poprzednim okresie śródrocznym dotyczącej wartości 

firmy lub inwestycji w instrumenty kapitałowe zaklasyfikowane jako dostępne do sprzedaŜy. 

Zastosowanie tej interpretacji nie miało wpływu na niniejsze sprawozdanie finansowe. 

 

W okresie sprawozdawczym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki nie 

wprowadził Ŝadnych zmian w polityce (zasadach) rachunkowości. 

9.Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, a nie weszły jeszcze w Ŝycie 

Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów 

Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a 

nie weszły jeszcze w Ŝycie: 

� MSSF 8 Segmenty operacyjne - mający zastosowanie dla okresów rocznych 

rozpoczynających się po 1 stycznia 2009 roku, 

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

zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 stycznia 2009 roku - 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 po 1 stycznia 2009 roku - do 

dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, 

� Interpretacja KIMSF 11 Wydanie akcji w ramach Grupy i transakcje w nabytych akcjach 

własnych - mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 marca 

2007 roku,  

� Interpretacja KIMSF 12 Umowy na usługi koncesjonowane - mająca zastosowanie dla 

okresów rocznych rozpoczynających się po 1 stycznia 2008 roku - do dnia zatwierdzenia 

niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzona przez UE, 

� Interpretacja KIMSF 13 Programy lojalnościowe - mająca zastosowanie dla okresów 

rocznych rozpoczynających się po 1 lipca 2008 roku - 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 
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zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 stycznia 2008 roku - do 

dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzona przez UE. 

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

zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 lipca 2009 roku - 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 po 1 lipca 2009 

roku - 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 po 

1 stycznia 2009 roku - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego 

niezatwierdzony przez UE, 

� Zmiany do MSR 32 i MSR 1: Instrumenty finansowe z opcją sprzedaŜy po wartości 

godziwej (zmiany wprowadzone w lutym 2008) - mające zastosowanie dla okresów 

rocznych rozpoczynających się po 1 stycznia 2009 roku - do dnia zatwierdzenia 

niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE. 

W związku ze zmianą MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego konieczna będzie zmiana 

polityki rachunkowości w zakresie ujmowania kosztów finansowania zewnętrznego środków 

trwałych. Standard zostanie zastosowany po raz pierwszy za okres rozpoczynający się od dnia  

1 stycznia 2009.  

Spółka jest w trakcie analizy wpływu pozostałych wymienionych powyŜej standardów oraz 

interpretacji na stosowane przez Spółkę zasady (politykę) rachunkowości. 

10.Istotne zasady rachunkowości 

10.1.Przeliczanie pozycji wyraŜonych w walucie obcej 

Transakcje wyraŜone w walutach innych niŜ polski złoty są przeliczane na złote polskie przy 

zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji. 

Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pienięŜne wyraŜone w walutach innych niŜ 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 róŜnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów 

(kosztów) finansowych lub, w przypadkach określonych zasadami (polityką) rachunkowości, 

kapitalizowane w wartości aktywów. Aktywa i zobowiązania niepienięŜne ujmowane według kosztu 

historycznego wyraŜonego w walucie obcej są wykazywane po kursie historycznym z dnia 

transakcji. Aktywa i zobowiązania niepienięŜne ujmowane według wartości godziwej wyraŜonej 

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

Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej: 
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 31 grudnia 2007 roku 31 grudnia 2006 roku 

USD 2,4350 2,9105 

EURO 3,5820 3,8312 

10.2.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 

uŜywania. W skład kosztu wchodzi równieŜ koszt wymiany części składowych maszyn i urządzeń 

w momencie poniesienia, jeśli spełnione są kryteria rozpoznania. Koszty poniesione po dacie 

oddania środka trwałego do uŜywania, takie jak koszty konserwacji i napraw, obciąŜają 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 moŜna przyporządkować odrębny okres ekonomicznej 

uŜyteczności. Częścią składową są równieŜ koszty generalnych remontów.  

Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres uŜytkowania danego składnika 

aktywów, wynoszący: 

 

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 uŜytkowania 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 moŜe zostać usunięta z bilansu po dokonaniu jej 

zbycia lub w przypadku, gdy nie są spodziewane Ŝadne ekonomiczne korzyści wynikające 

z dalszego uŜytkowania takiego składnika aktywów. Wszelkie zyski lub straty wynikające 

z usunięcia danego składnika aktywów z bilansu (obliczone jako róŜnica pomiędzy ewentualnymi 

wpływami ze sprzedaŜy 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 montaŜu 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 uŜywania.  
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10.3.Wartości niematerialne 

Wartości niematerialne nabyte w oddzielnej transakcji lub wytworzone (jeŜeli spełniają 

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.  

Spółka ustala, czy okres uŜytkowania wartości niematerialnych jest ograniczony czy nieokreślony. 

Wartości niematerialne o ograniczonym okresie uŜytkowania są amortyzowane przez okres 

uŜytkowania oraz poddawane testom na utratę wartości kaŜdorazowo, gdy istnieją przesłanki 

wskazujące na utratę ich wartości. Okres i metoda amortyzacji wartości niematerialnych 

o ograniczonym okresie uŜytkowania są weryfikowane przynajmniej na koniec kaŜdego roku 

obrotowego. Zmiany w oczekiwanym okresie uŜytkowania 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 o ograniczonym okresie 

uŜytkowania ujmuje się w rachunku zysków i strat w cięŜar tej kategorii, która odpowiada funkcji 

danego składnika wartości niematerialnych. 

Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie uŜytkowania oraz te, które nie są uŜytkowane, są 

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

poszczególnych aktywów lub na poziomie ośrodka wypracowującego środki pienięŜne.  

Okresy uŜytkowania 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, jeŜeli moŜna uznać, Ŝe 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 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 sprzedaŜy z danego przedsięwzięcia. 

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

– jeśli składnik aktywów nie został jeszcze oddany do uŜytkowania, lub częściej – gdy w ciągu 

okresu sprawozdawczego pojawi się przesłanka utraty wartości wskazująca na to, Ŝe ich wartość 

bilansowa moŜe nie być moŜliwa do odzyskania. 

Podsumowanie zasad stosowanych w odniesieniu do wartości niematerialnych Spółki przedstawia 

się następująco: 
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 Patenty i licencje Inne 

Okresy uŜytkowania 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 

róŜnicy pomiędzy wpływami ze sprzedaŜy netto a wartością bilansową danego składnika aktywów 

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

Wartość firmy 

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

nabycia stanowiącej nadwyŜkę kosztów połączenia jednostek gospodarczych nad udziałem 

jednostki przejmującej w wartości godziwej netto moŜliwych do zidentyfikowania aktywów, 

zobowiązań i zobowiązań 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 kaŜdego z ośrodków wypracowujących 

środki pienięŜne, które mogą skorzystać z synergii połączenia. KaŜdy ośrodek, lub zespół 

ośrodków, do którego została przypisana wartość firmy: 

• odpowiada najniŜszemu poziomowi w Spółce, na którym wartość firmy jest monitorowana na 

wewnętrzne potrzeby zarządcze oraz 

• jest nie większy niŜ jeden segment działalności zgodnie z definicją podstawowego lub 

uzupełniającego wzoru sprawozdawczości finansowej Spółki określonego na podstawie MSR 14 

Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności. 

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

wypracowującego środki pienięŜne, do którego została alokowana dana wartość firmy. W 

przypadku, gdy odzyskiwalna wartość ośrodka wypracowującego środki pienięŜne jest niŜsza niŜ 

wartość bilansowa, ujęty zostaje odpis z tytułu utraty wartości. W przypadku, gdy wartość firmy 

stanowi część ośrodka wypracowującego środki pienięŜne i dokonana zostanie sprzedaŜ części 

działalności w ramach tego ośrodka, przy ustalaniu zysków lub strat ze sprzedaŜy 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 pienięŜne. 
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10.4.Leasing  

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

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

leasingu według niŜszej z następujących dwóch wartości: wartości godziwej środka trwałego 

stanowiącego przedmiot leasingu lub wartości bieŜącej minimalnych opłat leasingowych. Opłaty 

leasingowe są rozdzielane pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu 

leasingu, w sposób umoŜliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty 

zobowiązania. Koszty finansowe są ujmowane bezpośrednio w cięŜar rachunku zysków i strat. 

Środki trwałe uŜytkowane na mocy umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy 

z dwóch okresów: szacowany okres uŜytkowania środka trwałego lub okres leasingu. 

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

i wszystkie poŜytki 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. 

10.5.Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych  

Na kaŜdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, Ŝe 

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

stwierdzenia, Ŝe przesłanki takie zachodzą, lub w razie konieczności przeprowadzenia corocznego 

testu sprawdzającego, czy nastąpiła utrata wartości, Spółka dokonuje oszacowania wartości 

odzyskiwalnej danego składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pienięŜne, do 

którego dany składnik aktywów naleŜy.  

Wartość odzyskiwalna składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pienięŜne 

odpowiada wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaŜy tego składnika aktywów lub 

odpowiednio ośrodka wypracowującego środki pienięŜne, lub jego wartości uŜytkowej, zaleŜnie od 

tego, która z nich jest wyŜsza. Wartość tę ustala się dla poszczególnych aktywów, chyba Ŝe dany 

składnik aktywów nie generuje samodzielnie wpływów pienięŜnych, które w większości są 

niezaleŜne od tych, które są generowane przez inne aktywa lub grupy aktywów. Jeśli wartość 

bilansowa składnika aktywów jest wyŜsza niŜ jego wartość odzyskiwalna, ma miejsce utrata 

wartości i dokonuje się wówczas odpisu do ustalonej wartości odzyskiwalnej. Przy szacowaniu 

wartości uŜytkowej prognozowane przepływy pienięŜne są dyskontowane do ich wartości bieŜącej 

przy zastosowaniu stopy dyskontowej przed uwzględnieniem skutków opodatkowania, która 

odzwierciedla bieŜące rynkowe oszacowanie wartości pieniądza w czasie oraz ryzyko typowe dla 

danego składnika aktywów. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości składników majątkowych 

uŜywanych w działalności kontynuowanej ujmuje się w tych kategoriach kosztów, które 

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

Na kaŜdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy występują przesłanki wskazujące na to, Ŝe 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. JeŜeli takie 

przesłanki występują, Spółka szacuje wartość odzyskiwalną tego składnika aktywów. Poprzednio 

ujęty odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości ulega odwróceniu wtedy i tylko wtedy, gdy od 
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czasu ujęcia ostatniego odpisu aktualizującego nastąpiła zmiana wartości szacunkowych 

stosowanych do ustalenia wartości odzyskiwalnej danego składnika aktywów. W takim przypadku, 

podwyŜsza się wartość bilansową składnika aktywów do wysokości jego wartości odzyskiwalnej. 

PodwyŜszona kwota nie moŜe 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 uŜytkowania tego składnika aktywów dokonywać systematycznego 

odpisania jego zweryfikowanej wartości bilansowej pomniejszonej o wartość końcową.  

10.6.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 róŜnic 

kursowych do wysokości odpowiadającej korekcie kosztu odsetek.  

10.7.Udziały i akcje w jednostkach zaleŜnych  

   Udziały i akcje w jednostkach zaleŜnych wykazywane są według kosztu historycznego. 

10.8.Aktywa finansowe 

Aktywa finansowe dzielone są na następujące kategorie:  

– Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, 

– Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, 

– PoŜyczki udzielone i naleŜności, 

– Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy. 

 

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

moŜliwych do określenia płatnościach oraz ustalonym terminie wymagalności, które Spółka 

zamierza i ma moŜliwość utrzymać w posiadaniu do tego czasu. Aktywa finansowe utrzymywane 

do terminu wymagalności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy uŜyciu metody 

efektywnej stopy procentowej. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 

kwalifikowane są jako aktywa długoterminowe, jeŜeli 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 równieŜ klasyfikowane jako przeznaczone do obrotu, chyba Ŝe 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 sprzedaŜy. Zmiany wartości tych instrumentów finansowych 

ujmowane są w rachunku zysków i strat jako przychody lub koszty finansowe. JeŜeli kontrakt 
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zawiera jeden lub więcej wbudowanych instrumentów pochodnych, cały kontrakt moŜe 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 pienięŜne 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, jeŜeli poniŜsze kryteria są 

spełnione: (i) taka kwalifikacja eliminuje lub znacząco obniŜa 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 oraz na dzień 31 grudnia 2006 roku Ŝadne aktywa finansowe nie 

zostały zakwalifikowane do kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. 

PoŜyczki udzielone i naleŜności to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktywa finansowe 

o ustalonych lub moŜliwych 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. PoŜyczki udzielone i naleŜności o terminie wymagalności przekraczającym 

12 miesięcy od dnia bilansowego zalicza się do aktywów trwałych. 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy są to aktywa finansowe niebędące instrumentami 

pochodnymi, które zostały zaklasyfikowane jako dostępne do sprzedaŜy lub nienaleŜące do Ŝadnej 

z wcześniej wymienionych trzech kategorii aktywów. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy są 

ujmowane według wartości godziwej, bez potrącania kosztów transakcji, z uwzględnieniem 

wartości rynkowej na dzień bilansowy. W przypadku braku notowań giełdowych na aktywnym 

rynku i braku moŜliwości wiarygodnego określenia ich wartości godziwej metodami 

alternatywnymi, aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy wyceniane są w cenie nabycia 

skorygowanej o odpis z tytułu utraty wartości. Dodatnią i ujemną róŜnicę pomiędzy wartością 

godziwą aktywów dostępnych do sprzedaŜy (jeśli istnieje cena rynkowa ustalona na aktywnym 

rynku regulowanym albo których wartość godziwa moŜe 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 sprzedaŜy spowodowany utratą 

wartości odnosi się do rachunku zysków i strat jako koszt finansowy. 

Nabycie i sprzedaŜ 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 Spółka traci kontrolę nad prawami 

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

przypadku sprzedaŜy instrumentu lub gdy wszystkie przepływy środków pienięŜnych przypisane 

danemu instrumentowi przechodzą na niezaleŜną stronę trzecią  
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10.9.Utrata wartości aktywów finansowych 

Na kaŜdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości 

składnika aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych. 

Aktywa ujmowane według zamortyzowanego kosztu 

JeŜeli istnieją obiektywne przesłanki na to, Ŝe została poniesiona strata z tytułu utraty wartości 

poŜyczek udzielonych i naleŜności wycenianych według zamortyzowanego kosztu, to kwota odpisu 

aktualizującego z tytułu utraty wartości równa się róŜnicy pomiędzy wartością bilansową składnika 

aktywów finansowych a wartością bieŜącą oszacowanych przyszłych przepływów pienięŜnych 

(z wyłączeniem przyszłych strat z tytułu nieściągnięcia naleŜności, które nie zostały jeszcze 

poniesione), zdyskontowanych z zastosowaniem pierwotnej (tj. ustalonej przy początkowym 

ujęciu) efektywnej stopy procentowej. Wartość bilansową składnika aktywów obniŜa się 

bezpośrednio lub poprzez rezerwę. Kwotę straty ujmuje się w rachunku zysków i strat.  

Spółka ocenia najpierw, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości poszczególnych 

składników aktywów finansowych, które indywidualnie są znaczące, a takŜe przesłanki utraty 

wartości aktywów finansowych, które indywidualnie nie są znaczące. JeŜeli z przeprowadzonej 

analizy wynika, Ŝe nie istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości indywidualnie ocenianego 

składnika aktywów finansowych, niezaleŜnie od tego, czy jest on znaczący, czy teŜ nie, to Spółka 

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 z tytułu utraty wartości lub 

uznano, Ŝe dotychczasowy odpis nie ulegnie zmianie, nie są brane pod uwagę przy łącznej ocenie 

grupy aktywów pod kątem utraty wartości. 

JeŜeli w następnym okresie odpis z tytułu utraty wartości zmniejszył się, a zmniejszenie to moŜna 

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 przewyŜsza jego zamortyzowanego kosztu. 

Aktywa finansowe wykazywane według kosztu  

JeŜeli występują obiektywne przesłanki, Ŝe nastąpiła utrata wartości nienotowanego instrumentu 

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

nie moŜna 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 róŜnicę pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów 

finansowych oraz wartością bieŜącą oszacowanych przyszłych przepływów pienięŜnych 

zdyskontowanych przy zastosowaniu bieŜącej rynkowej stopy zwrotu dla podobnych aktywów 

finansowych.  

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy 

JeŜeli występują obiektywne przesłanki, Ŝe nastąpiła utrata wartości składnika aktywów 

finansowych dostępnego do sprzedaŜy, to kwota stanowiąca róŜnicę pomiędzy ceną nabycia tego 

składnika aktywów (pomniejszona o wszelkie spłaty kapitału i – w przypadku aktywów 
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finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej 

stopy procentowej – amortyzację) i jego bieŜącą 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 moŜna ujmować 

w rachunku zysków i strat odwrócenia odpisu z tytułu utraty wartości instrumentów kapitałowych 

kwalifikowanych jako dostępne do sprzedaŜy. JeŜeli w następnym okresie wartość godziwa 

instrumentu dłuŜnego dostępnego do sprzedaŜy wzrośnie, a wzrost ten moŜe 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.  

10.10.Wbudowane instrumenty pochodne 

Wbudowane instrumenty pochodne są oddzielane od umów i traktowane jak instrumenty 

pochodne, jeŜeli wszystkie z następujących warunków są spełnione: 

• 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 (złoŜony) nie jest wykazywany w wartości godziwej, a zmiany jego 

wartości godziwej nie są odnoszone do rachunku zysków i strat. 

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 równieŜ sytuacje 

gdy waluta umowy zasadniczej jest walutą zwyczajową dla kontraktów zakupu lub sprzedaŜy 

pozycji niefinansowych na rynku dla danej transakcji.  

Oceny, czy dany wbudowany instrument pochodny podlega wydzieleniu Spółka dokonuje na 

moment jego początkowego ujęcia.  

10.11.Zapasy  

Zapasy są wyceniane według niŜszej z dwóch wartości: ceny nabycia/kosztu wytworzenia 

i moŜliwej do uzyskania ceny sprzedaŜy netto. 

Koszty poniesione na doprowadzenie kaŜdego składnika zapasów do jego aktualnego miejsca 

i stanu – zarówno w odniesieniu do bieŜącego, 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 załoŜeniu normalnego 

wykorzystania mocy produkcyjnych, z wyłączeniem kosztów 

finansowania zewnętrznego. 
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Towary – w cenie nabycia ustalonej metodą „pierwsze weszło-pierwsze wyszło”; 

 

Ceną sprzedaŜy netto moŜliwą do uzyskania jest szacowana cena sprzedaŜy dokonywana w toku 

zwykłej działalności gospodarczej, pomniejszona o koszty wykończenia i szacowane koszty 

niezbędne do doprowadzenia sprzedaŜy do skutku. 

10.12.NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŜności 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług są ujmowane i wykazywane według kwot pierwotnie 

zafakturowanych, z uwzględnieniem odpisu na wątpliwe naleŜności. Odpis na naleŜności 

oszacowywany jest wtedy, gdy ściągnięcie pełnej kwoty naleŜności przestało być prawdopodobne.  

W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wartość naleŜności jest 

ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pienięŜnych do 

wartości bieŜącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny 

rynkowe wartości pieniądza w czasie. JeŜeli zastosowana została metoda polegająca na 

dyskontowaniu, zwiększenie naleŜności w związku z upływem czasu jest ujmowane jako 

przychody finansowe. 

Pozostałe naleŜności obejmują w szczególności zaliczki przekazane z tytułu zakupów zapasów i 

usług, naleŜności budŜetowe, naleŜności z tytułu zarachowanych przychodów, pozostałe 

rozrachunki handlowe z tytułu wadium i kaucji.  

Zaliczki przekazane z tytułu przyszłych zakupów rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości 

niematerialnych są prezentowane zgodnie z charakterem aktywów, do jakich się odnoszą jako 

aktywa trwałe. Jako aktywa niepienięŜne zaliczki nie podlegają dyskontowaniu. 

10.13.Środki pienięŜne i ekwiwalenty środków pienięŜnych 

Środki pienięŜne i lokaty krótkoterminowe wykazane w bilansie obejmują środki pienięŜne 

w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności 

nieprzekraczającym trzech miesięcy. 

Saldo środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów wykazane w rachunku przepływów pienięŜnych 

składa się z określonych powyŜej środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów, pomniejszonych 

o niespłacone kredyty w rachunkach bieŜących. 

10.14.Oprocentowane kredyty bankowe, poŜyczki i papiery dłuŜne 

W momencie początkowego ujęcia, wszystkie kredyty bankowe, poŜyczki i papiery dłuŜne są 

ujmowane według ceny nabycia odpowiadającej wartości godziwej otrzymanych środków 

pienięŜnych, pomniejszonej o koszty związane z uzyskaniem kredytu lub poŜyczki. 

Po początkowym ujęciu oprocentowane kredyty, poŜyczki i papiery dłuŜne są wyceniane według 

zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. 

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

poŜyczki oraz dyskonta lub premie uzyskane w związku z zobowiązaniem. 

Przychody i koszty są ujmowane w rachunku zysków i strat z chwilą usunięcia zobowiązania 
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z bilansu, a takŜe w wyniku rozliczenia metodą efektywnej stopy procentowej. 

10.15.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, jeŜeli zostały nabyte dla 

celów sprzedaŜy w niedalekiej przyszłości. Instrumenty pochodne, włączając wydzielone 

instrumenty wbudowane, są równieŜ klasyfikowane jako przeznaczone do obrotu, chyba Ŝe są 

uznane za efektywne instrumenty zabezpieczające. Zobowiązania finansowe mogą być przy 

pierwotnym ujęciu zakwalifikowane do kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik 

finansowy, jeŜeli poniŜsze kryteria są spełnione: (i) taka kwalifikacja eliminuje lub znacząco 

obniŜa niespójność traktowania, gdy zarówno wycena jak i zasady rozpoznawania strat lub 

zysków podlegają innym regulacjom; lub (ii) zobowiązania są częścią grupy zobowiązań 

finansowych, które są zarządzanie i oceniane w oparciu o wartość godziwą, zgodnie a 

udokumentowaną strategią zarządzania ryzykiem; lub (iii) zobowiązania finansowe zawierają 

wbudowane instrumenty pochodne, które powinny być oddzielnie ujmowane. Na dzień 31 grudnia 

2007 roku Ŝadne zobowiązania finansowe nie zostały zakwalifikowanie do kategorii wycenianych 

w wartości godziwej przez wynik finansowy (na dzień 31 grudnia 2006: 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. Zmiany w wartości godziwej tych instrumentów są ujmowane w rachunku 

zysków i strat jako koszty lub przychody finansowe. 

Zobowiązania finansowe niebędące instrumentami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej 

przez wynik finansowy, są wyceniane według zamortyzowanego kosztu przy uŜyciu metody 

efektywnej stopy procentowej. 

Spółka wyłącza ze swojego bilansu zobowiązanie finansowe, gdy zobowiązanie wygasło – to 

znaczy, kiedy obowiązek określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł. 

Zastąpienie dotychczasowego instrumentu dłuŜnego przez instrument o zasadniczo róŜnych 

warunkach dokonywane pomiędzy tymi samymi podmiotami Spółka ujmuje jako wygaśniecie 

pierwotnego zobowiązania finansowego i ujecie nowego zobowiązania finansowego. Podobnie 

znaczące modyfikacje warunków umowy dotyczącej istniejącego zobowiązania finansowego 

Spółka ujmuje jako wygaśniecie pierwotnego i ujecie nowego zobowiązania finansowego. 

Powstająca z tytułu zamiany róŜnice 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 



ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. 
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2007 roku 

(w tysiącach PLN)  
 

 
31

zaliczek, które będą rozliczone poprzez dostawę towarów, usług lub środków trwałych. Pozostałe 

zobowiązania niefinansowe ujmowane są w kwocie wymagającej zapłaty. 

10.16.Rezerwy 

Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąŜy istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo 

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

obowiązku spowoduje konieczność wypływu korzyści ekonomicznych oraz moŜna dokonać 

wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. JeŜeli Spółka spodziewa się, Ŝe 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, Ŝe 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 pienięŜnych do wartości 

bieŜącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe 

wartości pieniądza w czasie oraz ewentualnego ryzyka związanego z danym zobowiązaniem. JeŜeli 

zastosowana została metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie rezerwy w związku 

z upływem czasu jest ujmowane jako koszty finansowe. 

10.17.Odprawy emerytalne 

Zgodnie z zakładowymi systemami wynagradzania pracownicy Spółki mają prawo do odpraw 

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

emeryturę. Wysokość odpraw emerytalnych zaleŜy od staŜu pracy oraz średniego wynagrodzenia 

pracownika. Spółka 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. Spółka uznaje koszty 

z tytułu odpraw na bazie memoriałowej w oparciu o szacowane wartości i ujmuje je w rachunku 

zysków i strat zgodnie z miejscem ich powstawania. 

10.18.Przychody 

Przychody są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, Ŝe Spółka uzyska 

korzyści ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów moŜna wycenić 

w wiarygodny sposób. Przychody są rozpoznawane po pomniejszeniu o podatek od towarów i 

usług (VAT) oraz rabaty. Przy ujmowaniu przychodów obowiązują równieŜ kryteria przedstawione 

poniŜej. 

SprzedaŜ towarów i produktów  

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

towarów i produktów zostały przekazane nabywcy oraz gdy kwotę przychodów moŜna wycenić 

w wiarygodny sposób.  

Przychody i koszty z realizacji kontraktów wdroŜeniowych 

Na dzień bilansowy przychody z tytułu wykonania niezakończonej usługi są ujmowane na 
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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 moŜe być na dzień bilansowy wiarygodnie 

oszacowany, przychód ustala się w wysokości poniesionych w danym okresie sprawozdawczym 

kosztów, nie wyŜszych jednak od kosztów, których pokrycie w przyszłości przez zamawiającego 

jest prawdopodobne.  

Odsetki 

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

metody efektywnej stopy procentowej, stanowiącej stopę dyskontującą przyszłe wpływy pienięŜne 

przez szacowany okres Ŝycia instrumentów finansowych) w stosunku do wartości bilansowej netto 

danego składnika aktywów finansowych. 

Dywidendy 

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

otrzymania. 

Przychody z tytułu wynajmu (leasingu operacyjnego) 

Przychody z tytułu wynajmu nieruchomości inwestycyjnych ujmowane są metodą liniową przez 

okres wynajmu w stosunku do otwartych umów. 

10.19.Podatki 

Podatek bieŜący 

Zobowiązania i naleŜności z tytułu bieŜącego podatku za okres bieŜący 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 juŜ obowiązywały na dzień bilansowy.  

Podatek odroczony 

Na potrzeby sprawozdawczości finansowej, podatek odroczony jest obliczany metodą zobowiązań 

bilansowych w stosunku do róŜnic 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 róŜnic 

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 róŜnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach 

zaleŜnych lub stowarzyszonych i udziałów we wspólnych przedsięwzięciach – z wyjątkiem 
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sytuacji, gdy terminy odwracania się róŜnic przejściowych podlegają kontroli inwestora i gdy 

prawdopodobne jest, iŜ w dającej się przewidzieć przyszłości róŜnice przejściowe nie ulegną 

odwróceniu. 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego ujmowane są w odniesieniu do wszystkich ujemnych róŜnic 

przejściowych, jak równieŜ niewykorzystanych ulg podatkowych i niewykorzystanych strat 

podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, 

Ŝe zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. róŜnice, aktywa 

i straty 

• z wyjątkiem sytuacji, gdy aktywa z tytułu odroczonego podatku dotyczące ujemnych róŜnic 

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 róŜnic przejściowych z tytułu inwestycji w jednostkach zaleŜnych 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, iŜ w dającej się przewidzieć przyszłości ww. róŜnice przejściowe ulegną 

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

ujemnych róŜnic przejściowych. 

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na kaŜdy 

dzień bilansowy i ulega stosownemu obniŜeniu 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 kaŜdy 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. 

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

z tytułu odroczonego podatku dochodowego wtedy i tylko wtedy, gdy posiada moŜliwy do 

wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzenia kompensat naleŜności ze zobowiązaniami 

z tytułu bieŜącego podatku i odroczony podatek dochodowy ma związek z tym samym 

podatnikiem i tym samym organem podatkowym.  

Podatek od towarów i usług 

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

towarów i usług, z wyjątkiem: 
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• gdy podatek od towarów i usług zapłacony przy zakupie aktywów lub usług nie jest moŜliwy 

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

ceny nabycia składnika aktywów lub jako część pozycji kosztowej oraz 

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

i usług. 

Kwota netto podatku od towarów i usług moŜliwa do odzyskania lub naleŜna do zapłaty na rzecz 

organów podatkowych jest ujęta w bilansie jako część naleŜności lub zobowiązań.  

10.20.Zysk netto na akcję 

Zysk netto na akcję dla kaŜdego okresu jest obliczony poprzez podzielenie zysku netto za dany 

okres przez średnią waŜoną 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 waŜoną liczbę 

wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu roku obrotowego skorygowaną o wpływ 

elementów rozwadniających. 

11.Informacje dotyczące segmentów działalności 

Podstawowy wzór podziału sprawozdawczości Spółki oparty jest na segmentach branŜowych, 

a uzupełniający na segmentach geograficznych. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem 

odbywają się w podziale na segmenty, odpowiednio do rodzaju oferowanych wyrobów i usług. 

KaŜdy z segmentów stanowi strategiczną jednostkę, oferującą inne wyroby i obsługującą inne 

rynki. Segment ERP małe oferuje produkty wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem 

dostosowane do potrzeb małych przedsiębiorstw, ERP duŜe – odpowiednio do zarządzania 

przedsiębiorstwem średnim i duŜym. Segment Outsourcing i e-learning oferuje usługi 

outsourcingu IT oraz usługi związane ze szkoleniami e-learning.  

11.1.Segmenty branŜowe 

W poniŜszych tabelach przedstawione zostały dane dotyczące przychodów i zysków oraz 

niektórych aktywów i zobowiązań poszczególnych segmentów branŜowych Spółki za rok 

zakończony dnia 31 grudnia 2007 roku lub odpowiednio na dzień 31 grudnia 2007 roku. 

W 2006 roku Spółka nie wyodrębniła ani segmentów branŜowych ani geograficznych, poniewaŜ 

nie zajmowała się dystrybucją towarów lub świadczeniem usług w róŜnych środowiskach 

ekonomicznych, które podlegały róŜnym ryzykom oraz charakteryzowały się odmiennym 

poziomem zwrotu z poniesionych nakładów inwestycyjnych. Głównym obszarem działalności 

Spółki w 2006 roku była działalność w zakresie e-learningu i outsourcingu informatycznego, które 

obecnie tworzą jeden z segmentów działalności. Krajem macierzystym Spółki jest Polska. 

Zdecydowana większość przychodów Spółki generowana była w Polsce, gdzie równieŜ znajdują się 

jej aktywa operacyjne. 

 Działalność kontynuowana  Działalnoś
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Rok zakończony  

31 grudnia 2007 roku  

lub na dzień 31 grudnia 2007 roku 

ERP duŜe ERP małe  

Outsourcin

g i  

e-learning 

Razem 

Działalność 

korporacyjn

a 

ć ogółem 

Przychody       

SprzedaŜ na rzecz klientów 

zewnętrznych 43 075  6 018 37 943 87 036 – 87 036  

SprzedaŜ między segmentami – – – – – – 

       

Przychody segmentu ogółem 43 075 6 018 37 943 87 036 – 87 036 

       

       

       

Wynik       

Zysk/(strata) segmentu 12 634 3 529 9 117 25 280 – 25 280 

       

Koszty nieprzypisane – – – – – (12 290) 

Zysk/(strata) z działalności 

kontynuowanej przed opodatkowaniem i 

kosztami finansowymi – – – – – 12 990 

Przychody/Koszty finansowe netto – – – – - 387 

Zysk/(strata) przed opodatkowaniem – – – – – 13 377 

Podatek dochodowy – – – – - (967) 

       

Zysk/(strata) netto za rok obrotowy - - - - - 12 410 

       

       

Aktywa i zobowiązania       

Aktywa segmentu 22 906 4 966 21 355 49 227 – 49 227 

Aktywa nieprzypisane     147 002 147 002 

       

Aktywa ogółem 22 906 4 966 21 355 49 227 147 002 196 229 

       

       

       

Zobowiązania segmentu 7 203 437 6 765 14 405 – 14 405 

Zobowiązania nieprzypisane – – – – 11 581 11 581 

       

Kapitały własne – – – – 170 243 170 243 

Pasywa ogółem 7 203 437 6 765 14 405 181 824 196 229 

       

       

       

Pozostałe informacje dotyczące 

segmentu       
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Nakłady inwestycyjne: 1 941 585 1 829 – – 4 355 

- na rzeczowe aktywa trwałe 1 522 116 1 647 – – 3 285 

- na wartości niematerialne 419 469 182 – – 1 070 

       

       

Amortyzacja rzeczowych aktywów 

trwałych 554 284 2 298 – – 3 136 

Amortyzacja wartości niematerialnych 72 642 320 – – 1 034 

       

       

 

 

11.2.Segmenty geograficzne 

 

Spółka działa przede wszystkim na terenie Polski. Przychody, nakłady i aktywa dotyczące 

segmentów poza terenem Polski wynoszą mniej niŜ 10 % odpowiednich wartości. 

12.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 podwyŜszenie 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 kaŜda 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 zastrzeŜeniem niŜej wymienionych reguł dotyczących przyznania Akcji Połączeniowych. 

Liczbę Akcji Połączeniowych, które otrzymał kaŜdy 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 pomnoŜenie 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 
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zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu, (jeŜeli iloczyn taki nie będzie stanowił liczby 

całkowitej) w dół do najbliŜszej liczby całkowitej. 

KaŜdy 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 kaŜdej 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. 

PoniŜej przedstawiono rozliczenie skutków finansowych połączenia spółek, które nastąpiło w 

oparciu o wartości księgowe aktywów i zobowiązań. Niniejsza alokacja ma charakter 

prowizoryczny i ulegnie zmianie na skutek identyfikacji wartości godziwych aktywów, zobowiązań 

i zobowiązań warunkowych. Zdaniem Zarządu proces ten zakończy się do połowy 2008 roku. 
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SAFO SOFTLAB 

SOFTLAB 

TRADE 
WAPRO 

AKTYWA     
Aktywa trwałe  4 656 233 771 2 268 
Rzeczowe aktywa trwałe 3 789 208 508 820 
Wartości niematerialne  22 9 167 1 321 
Rozliczenia międzyokresowe 119 0 0 23 
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 726 16 96 104 
Aktywa obrotowe     11 085     1 683      5 485      2 804  
Zapasy 150 0 43 84 
NaleŜności 5 647 1 580 4 824 588 
Środki pienięŜne i depozyty 3 968 62 301 1 108 
Aktywa pozostałe 1 320 41 317 1 024 
SUMA AKTYWÓW 15 741 1 916 6 256 5 072 

PASYWA     
Kapitał własny 6 933 1 467 1 920 3 344 
Zobowiązania 8 808 449 4 336 1 728 
Kredyty i poŜyczki 0 0 0 151 
Zobowiązania 8 808 449 4 336 1 577 
SUMA PASYWÓW 15 741 1 916 6 256 5 072 

Wartość aktywów netto 6 933 1 467 1 920 3 344 

Nabywany udział w aktywach netto 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Wartość nabywanych aktywów 6 933 1 467 1 920 3 344 
Cena nabycia 49 389 27 685 4 016 13 335 
Wartość firmy 42 456 26 218 2 096 9 991 
Łączna wartość firmy  80 761    

  

Gdyby Spółki połączyły się 1 stycznia 2007 roku, przychody połączonych spółek za okres dnia 1 stycznia 

2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wyniosły 112 696 tys. złotych, a zysk netto 15 290 tys. złotych. 

13.Przychody i koszty 

13.1.Pozostałe przychody operacyjne  

 Rok zakończony 

31 grudnia 

2007 

Rok zakończony 

31 grudnia 

2006 

Zysk na sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych - 46 

Refaktury 32 39 

Otrzymane odszkodowania 93 2 

NadwyŜki inwentaryzacyjne 8 – 

Inne 57 49 

   

 190 136 

   

   

13.2.Pozostałe koszty operacyjne 

 

Rok zakończony 

31 grudnia 

Rok zakończony 

31 grudnia 
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2007 2006 

Strata na sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych (20) – 

Darowizny przekazane podmiotom niepowiązanym (73) – 

Kary i odszkodowania (132) – 

Koszty napraw powypadkowych (63) – 

KradzieŜ środków trwałych (4) – 

Inne (26) (8) 

   

 (318) (8) 

   

   

13.3.Przychody finansowe  

 Rok zakończony 

31 grudnia 

2007 

Rok zakończony 

31 grudnia 

2006 

   

Przychody z tytułu odsetek bankowych 584 1 082 

Zyski ze sprzedaŜy aktywów finansowych 64 0 

Dodatnie róŜnice kursowe - 30 

   

Przychody finansowe ogółem 648 1 112 

   

   

13.4.Koszty finansowe  

 Rok zakończony 

31 grudnia 

2007 

Rok zakończony 

31 grudnia 

2006 

Odsetki od poŜyczek (71) 0 

Opłaty i prowizje bankowe (30) 0 

Koszty finansowe z tytułu umów leasingu finansowego (62) 0 

Ujemne róŜnice kursowe (59) (8) 

Pozostałe koszty odsetkowe (27) 0 

Strata ze zmian wartości godziwej walutowych instrumentów 

pochodnych 

0 (110) 

Pozostałe koszty finansowe (12) 0 

   

Koszty finansowe ogółem (261) (118) 
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13.5.Koszty według rodzajów  

 Nota Rok 

zakończony 31 

grudnia 2007 

Rok zakończony 

31 grudnia 2006 

Amortyzacja 13.6 (4 170) (2 921) 

ZuŜycie materiałów i energii  (1 441) (461) 

Usługi obce  (22 900) (14 196) 

Podatki i opłaty  (309) (104) 

Koszty świadczeń pracowniczych 13.7 (26 238) (9 161) 

PodróŜe słuŜbowe  (914) (168) 

Pozostałe koszty rodzajowe  (1 712) (678) 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów (16 234) (401) 

    

Koszty według rodzajów ogółem, w tym:  (73 918) (28 090) 

 Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaŜy  (61 756) (22 802) 

 Pozycje ujęte w kosztach sprzedaŜy  (4 169) (2 517) 

Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu  (7 993) (2 771) 

    

    

13.6.Koszty amortyzacji i odpisy aktualizujące ujęte w rachunku zysków i strat 

 Rok 

zakończony 31 

grudnia 2007 

  

Rok 

zakończony 31 

grudnia 2006 

  

Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaŜy:   

  Amortyzacja środków trwałych 2 410 2 201 

  Amortyzacja wartości niematerialnych 818 197 

   

   

   

 Pozycje ujęte w kosztach sprzedaŜy   

  Amortyzacja środków trwałych 179 – 

  Amortyzacja wartości niematerialnych 83 – 

   

   

   

 Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu:   

  Amortyzacja środków trwałych 547 523 

  Amortyzacja wartości niematerialnych 133 – 
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13.7.Koszty świadczeń pracowniczych  

 Rok 

zakończony 31 

grudnia 2007 

Rok 

zakończony 31 

grudnia 2006 

   

Wynagrodzenia 22 156 7 940 

Świadczenia na rzecz pracowników, w tym: 4 082 1 221 

     Koszty ubezpieczeń społecznych 3 210 964 

   

Koszty świadczeń pracowniczych ogółem, w tym: 26 238 9 161 

   

Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaŜy 17 526 – 

Pozycje ujęte w kosztach sprzedaŜy 3 475 – 

Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu 5 237 – 

   

14.Podatek dochodowy 

14.1.ObciąŜenie podatkowe 

Główne składniki obciąŜenia podatkowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2007 roku i 31 grudnia 

2006 roku przedstawiają się następująco: 

 Rok zakończony 

31 grudnia 

2007 

Rok 

zakończony 31 

grudnia 2006 

Rachunek zysków i strat   

BieŜący podatek dochodowy   

BieŜące obciąŜenie z tytułu podatku dochodowego (1 029) – 

Korekty dotyczące bieŜącego podatku dochodowego z lat ubiegłych – – 

Odroczony podatek dochodowy   

Związany z powstaniem i odwróceniem się róŜnic przejściowych 62 599 

   

ObciąŜenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat (967) 599 

   

   

14.2.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 

Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2007 roku i 31 grudnia 2006 roku przedstawia się następująco: 

 

Rok 

zakończony 31 

grudnia 2007 

Rok 

zakończony 31 

grudnia 2006 

Zysk brutto przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej 13 377 2 470 
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Zysk przed opodatkowaniem z działalności zaniechanej – – 

Zysk brutto przed opodatkowaniem 13 377 2 470 

   

   

Podatek według ustawowej stawki podatkowej obowiązującej w Polsce, 

wynoszącej 19% (2006: 19%) 
2 542 469 

Rozwiązanie odpisu z tytułu podatku odroczonego (1 731) (1 204) 

Pozostałe ulgi podatkowe (darowizny) (2) – 

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 181 23 

Utrata prawa do straty za lata ubiegłe - 115 

Przychody niebędące podstawą do opodatkowania (3) (2) 

Pozostałe (20) – 

   

Podatek według efektywnej stawki podatkowej wynoszącej 7,23% (2006:- 

24,25%) 967 (599) 

   

   

Podatek dochodowy (obciąŜenie) wykazany w rachunku zysków i strat (967) 599 

Podatek dochodowy przypisany działalności zaniechanej – – 

 

14.3.Odroczony podatek dochodowy 

Odroczony podatek dochodowy wynika z następujących pozycji: 

 Bilans 

Rachunek zysków i 

strat za okres 1 roku 

zakończony 

 

31 

grudnia 

2007 

31 

grudnia 

2006 

31 

grudnia 

2007 

31 

grudnia 

2006 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego     

Przyspieszona amortyzacja podatkowa (223) – (223) 75 

Aktywa z tytułu wbudowanych instrumentów 

pochodnych 
– – – 21 

Zarachowane odsetki od depozytów bankowych i 

papierów wartościowych 
(4) (27) 23 (8) 

Przychody ze sprzedaŜy zarachowane (660) – (660) 127 

Inne (6) – (6) – 

     

Rezerwa brutto z tytułu podatku odroczonego  (893) (27) – – 
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Aktywa z tytułu podatku odroczonego     

Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne jednostki 55 9 46 3 

Amortyzacja bilansowa 180 10 170 10 

Odpisy aktualizujące wartość naleŜności 280 1 279 (87) 

Odpisy aktualizujące wartość inwestycji 3  3  

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 392 9 383 (27) 

Rezerwy na premie, urlopy, koszty szacowane 824 282 542 (71) 

Narzuty na płace niezapłacone 62 19 43 9 

Straty moŜliwe do odliczenia od przyszłych dochodów 

do opodatkowania 
877 2 219 (1 342) (657) 

Odpis dotyczący braku moŜliwości realizacji aktywa z 

tytułu podatku odroczonego 
- (1 731) 1 731 1 204 

Inne 15 - 15 - 

     

Aktywa brutto z tytułu podatku odroczonego 2 688 818 – – 

     

     

Aktywa netto z tytułu podatku odroczonego 1 795 791 1 004  

Aktywa z tytułu podatku odroczonego BO spółek 

przejętych   (942)  

 

 

     

 

     

ObciąŜenie z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego   62 599 

Wyniki finansowe osiągane przez Spółkę pozwalają zakładać moŜliwość rozliczenia całego aktywa z tytułu 

podatku odroczonego.  

15.Majątek socjalny oraz zobowiązania ZFŚS  

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

stanowi, Ŝe Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający powyŜej 

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

odpisu podstawowego. Celem Funduszu jest subsydiowanie działalności socjalnej Spółki, poŜyczek 

udzielonych jej pracownikom oraz pozostałych kosztów socjalnych.  

Spółka skompensowała aktywa Funduszu ze swoimi zobowiązaniami wobec Funduszu, poniewaŜ aktywa te 

nie stanowią oddzielnych aktywów Spółki. W związku z powyŜszym, saldo netto na dzień 31 grudnia 2007 

roku wynosi 18 tysięcy PLN (na dzień 31 grudnia 2006 roku 0 tysięcy PLN). 

Tabele poniŜej przedstawiają analitykę aktywów, zobowiązań oraz kosztów Funduszu.  
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 31 grudnia 2007 31 grudnia 2006 

PoŜyczki udzielone pracownikom 80 – 

Środki pienięŜne  132 11 

Wydatki Funduszu 229 42 

Saldo po skompensowaniu 18 – 

   

 Rok zakończony 

31 grudnia 2007 

Rok zakończony 

31 grudnia 2006 

Odpisy na Fundusz w okresie obrotowym 459 53 

16.Zysk przypadający na jedną akcję 

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

przypadającego na zwykłych akcjonariuszy Spółki przez średnią waŜoną 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 waŜoną liczbę wyemitowanych akcji 

zwykłych występujących w ciągu okresu skorygowaną o wpływ opcji rozwadniających oraz 

rozwadniających umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe. 

PoniŜej przedstawione zostały dane dotyczące zysku oraz akcji, które posłuŜyły do wyliczenia 

podstawowego i rozwodnionego zysku na jedną akcję: 

 Rok 

zakończony 

 31 grudnia 

2007 

Rok 

zakończony  

31 grudnia 

2006 

Zysk netto z działalności kontynuowanej 12 410 3 069 

Strata na działalności zaniechanej – – 

   

Zysk netto 12 410 3 069 

Odsetki od umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe – – 

   

Zysk netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy, zastosowany do 

obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję 

12 410 3 069 

   

   

   

Średnia waŜona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do 

obliczenia podstawowego zysku na jedną akcję 15 015 870 5 000 000 

Wpływ rozwodnienia: – – 

Opcje na akcje – – 

Umarzalne akcje uprzywilejowane – – 

   

Skorygowana średnia waŜona liczba akcji zwykłych zastosowana do obliczenia 15 015 870 5 000 000 
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rozwodnionego zysku na jedną akcję 

   

   

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

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

17.Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty 

Spółka nie wypłaciła dywidendy z akcji zwykłych za 2006 rok. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki z 

dnia 18 kwietnia 2007 roku cały zysk netto w kwocie 3 069 tys. zł został przeznaczony na pokrycie straty 

z lat ubiegłych.  

 

18.Rzeczowe aktywa trwałe 

 

Rok zakończony dnia 31 grudnia 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 143 2 231 824 87 3 285 

Połączenie 2 724 3 724 2 486 397 9 331 

SprzedaŜ – – (142) – (142) 

Likwidacja – (35) – (15) (50) 

      

Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2007 roku 4 957 19 037 3 926 998 28 918 

      

      

      

Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 1 stycznia 2007 

roku (827) (10 343) (72) (433) (11 675) 

Odpis amortyzacyjny za okres (673) (4 712) (1 367) (390) (7 142) 

SprzedaŜ – 21 86 – 107 

Likwidacja – – – 15 15 

      

Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 

2007 roku (1 500) (15 034) (1 353) (808) (18 695) 

      

      

      

Wartość netto na dzień 1 stycznia 2007 roku 1 263 2 823 685 48 4 819 

Wartość netto na dzień 31 grudnia 2007 roku 3 457 4 003 2 573 190 10 233 
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Rok zakończony dnia 31 grudnia 2006 Grunty i 

budynki 

Maszyny i 

urządzenia 

Środki 

transportu 

Inne Środki 

trwałe 

Ogółem 

      

Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2006 roku 2 128 13 050 425 515 16 118 

Nabycia 142 832 756 14 1 744 

SprzedaŜ – (42) (423) – (465) 

Likwidacja (180) (734) – – (914) 

Transfer ze środków trwałych w budowie – 11 – – 11 

      

Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2006 roku 2 090 13 117 758 529 16 494 

      

      

      

Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 1 stycznia 2006 

roku (704) (8 533) (262) (354) (9 853) 

Odpis amortyzacyjny za okres (213) (2 317) (115) (79) (2 724) 

SprzedaŜ – – 304 – 304 

Likwidacja 90 508 – – 598 

      

Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2006 

roku (827) (10 342) (73) (433) (11 675) 

      

Wartość netto na dzień 1 stycznia 2006 roku 1 424 4 517 163 161 6 265 

Wartość netto na dzień 31 grudnia 2006 roku 1 263 2 774 686 96 4 819 

 

Wartość bilansowa maszyn i urządzeń uŜytkowanych na dzień 31 grudnia 2007 roku na mocy umów 

leasingu finansowego oraz umów dzierŜawy z opcją zakupu wynosi 20 tysięcy PLN (na dzień 31 grudnia 

2006 roku Spółka nie posiadała maszyn i urządzeń uŜytkowanych na mocy leasingu finansowego); 

wartość bilansowa środków transportu uŜytkowanych na dzień 31 grudnia 2007 roku na mocy umów 

leasingu finansowego oraz umów dzierŜawy z opcją zakupu wynosi 1 972 tysięcy PLN (na dzień 31 

grudnia 2006 roku Spółka nie posiadała środków transportu uŜytkowanych na mocy leasingu 

finansowego). Na aktywach uŜytkowanych na mocy umów leasingowych oraz umów dzierŜawy z opcją 

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

finansowego oraz umów dzierŜawy z opcją zakupu.  

Grunty i budynki o wartości bilansowej 2 276 tysięcy PLN (na dzień 31 grudnia 2006 roku Spółka nie 

posiadała nieruchomości objętych hipoteką) objęte są hipoteką ustanowioną w celu zabezpieczenia 

niewykorzystanej linii kredytowej. 

19.Leasing 

19.1.Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego – Spółka jako leasingobiorca 

Na dzień 31 grudnia 2007 roku oraz na dzień 31 grudnia 2006 roku przyszłe minimalne opłaty 

z tytułu umów nieodwoływalnego leasingu operacyjnego przedstawiają się następująco: 
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 31 grudnia 2007 31 grudnia 2006 

   

W okresie 1 roku 33 – 

W okresie od 1 do 5 lat 60 – 

PowyŜej 5 lat – – 

   

 93 – 

   

   

19.2.Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego i umów dzierŜawy z opcją zakupu 

Na dzień 31 grudnia 2007 roku przyszłe minimalne opłaty leasingowe z tytułu tych umów oraz 

wartość bieŜąca minimalnych opłat leasingowych netto przedstawiają się następująco: 

 31 grudnia 2007 31 grudnia 2006 

 

Opłaty 

minimalne 

Wartość 

bieŜąca 

opłat 

Opłaty 

minimalne 

Wartość 

bieŜąca 

opłat 

     

W okresie 1 roku 703 607 – – 

W okresie od 1 do 5 lat 1 230 1 097 – – 

PowyŜej 5 lat   – – 

     

Minimalne opłaty leasingowe ogółem 1 933  1 704 – – 

Minus koszty finansowe (229)  –  

     

Wartość bieŜąca minimalnych opłat 

leasingowych 1 704 1 704 –  

krótkoterminowe  607  – 

długoterminowe  1 097  – 

     

     

Na dzień 31 grudnia 2006 roku Spółka nie posiadała zobowiązań z tytułu leasingu finansowego i 

umów dzierŜawy z opcja zakupu. 

Posiadane przez Spółkę umowy leasingu finansowego dotyczą leasingu samochodów osobowych 

oraz sprzętu komputerowego. Umowy zawierane są przeciętnie na okres 4-5 lat z moŜliwością 

wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. 

20.Wartości niematerialne 

 Rok zakończony dnia 31 grudnia 2007 Patenty i 

licencje 

Wartość 

firmy 

Inne Ogółem 

Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2007 roku 1 898 - 63 1 961 
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Nabycia 377 - 602 979 

Połączenie 5 122 80 922 1 469 87 513 

Wytworzone we własnym zakresie 1 325 – 504 1 829 

     

Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2007 roku 8 722 80 922 2 638 92 282 

91      

     

     

Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 1 stycznia 2007 

roku (1 574) – (63) (1 637) 

Odpis amortyzacyjny za okres (4 595) – (559) (5 154) 

SprzedaŜ – – – – 

     

Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 

grudnia 2007 roku (6 169) – (622) (6 791) 

     

     

     

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

Wartość netto na dzień 31 grudnia 2007 roku 2 553 80 922 2 016 85 491 

Rok zakończony dnia 31 grudnia 2006 Patenty i 

licencje 

Wartość 

firmy 

Inne Ogółem 

     

Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2006 roku 1 712 – 63 1 775 

Nabycia 187 – – 187 

SprzedaŜ – – – – 

Likwidacja – – – – 

     

Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2006 roku 1 899 – 63 1 962 

     

     

     

Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 1 stycznia 

2006 roku 
(1 378) – (63) (1 441) 

Odpis amortyzacyjny za okres (197) – – (197) 

SprzedaŜ – – – – 

Likwidacja – – – – 

     

Amortyzacja i odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 

2006 roku 
(1 575) – (63) (1 638) 

     

     

     

Wartość netto na dzień 1 stycznia 2006 roku   –  

Wartość netto na dzień 31 grudnia 2006 roku 324 – – 324 
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Opis zabezpieczeń ustanowionych na wartościach niematerialnych: 

Wartości niematerialne posiadane przez Spółkę nie stanowią zabezpieczeń zobowiązań Spółki. 

21.Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 

 31 grudnia 

2007 

31 grudnia 

2006 

Obligacje skarbowe 1 089 – 

Obligacje poŜyczkowe – 26 333 

Pozostałe naleŜności – – 

Inne papiery wartościowe 4 999  – 

   

 6 088* 26 333 

   

   

* z tego kwota 5.942 ma charakter krótkoterminowy 

 

Na dzień 31 grudnia 2007 Spółka posiadała następujące obligacje Skarbu Państwa:  

• obligacje PS0608 o wartości nominalnej 896 tys. zł i oprocentowaniu stałym 5,75%, data 

zapadalności 24/06/2008, 

• obligacje zerokuponowe OK0808 o wartości nominalnej 47 tys. zł, data zapadalności 12/08/2008, 

• obligacje zerokuponowe OK0709 o wartości nominalnej 146 tys. zł, data zapadalności 

25/07/2009. 

 

Poza tym na dzień 31 grudnia 2007 Spółka posiadała następujące dłuŜne papiery wartościowe: 

• obligacje komercyjne śywiec; data zapadalności 24/01/2008; oprocentowanie 5,48%; wartość na 

dzień bilansowy 2 989 tys. zł; 

• obligacje komercyjne śywiec; data zapadalności 31/01/2008; oprocentowanie 5,58%; wartość na 

dzień bilansowy 1 991 tys. zł; 

• KABLE - kwota 7 tys. zł;   

• KPPD - kwota 12 tys. zł. 

 

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

22.Świadczenia emerytalne oraz inne świadczenia po okresie zatrudnienia  

Jednostka wypłaca pracownikom przechodzącym na emerytury kwoty odpraw emerytalnych 

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

bieŜącą zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych. Kwotę tej rezerwy oraz uzgodnienie 
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przedstawiające zmiany stanu w ciągu okresu obrotowego przedstawiono w poniŜszej tabeli:  

 

                    

2007 

2006 

Na dzień 1 stycznia 50 34 

Utworzenie rezerwy 83 16 

Ujęcie rezerwy na dzień połączenia 155 – 

Rozwiązanie rezerwy – – 

   

Na dzień 31 grudnia 288 50 

   

   

Główne załoŜenia przyjęte na dzień bilansowy do wyliczenia kwoty zobowiązania są następujące: 

 31 grudnia 2007 31 grudnia 2006 

   

Stopa dyskontowa (%) 5,00% 5,50% 

Przewidywany wskaźnik inflacji (%) 2,5% – 

Wskaźnik rotacji pracowników (%) 10% 3% 

23.Zapasy 

 31 grudnia 2007 31 grudnia 

2006 

   

Materiały (według ceny nabycia) 217 – 

Towary  320 88 

Odpis aktualizujący wartość zapasów (96) – 

   

Zapasy ogółem, według niŜszej z dwóch wartości: ceny 

nabycia (kosztu wytworzenia) oraz wartości netto moŜliwej 

do uzyskania 441 88 

   

   

 

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2007 roku Spółka utworzyła odpis aktualizujący wartość 

zapasów w kwocie 96 tysięcy PLN (w 2006 roku nie utworzono odpisów aktualizujących wartość 

zapasów). Utworzenie odpisu dotyczyło zapasów akcesoriów komputerowych zalegających w 

magazynie ponad 6 m-cy.  

W roku zakończonym 31 grudnia 2007 roku Spółka nie dokonała odwrócenia odpisu 

aktualizującego wartość zapasów. 

śadna kategoria zapasów nie stanowiła zabezpieczenia kredytów lub poŜyczek w roku 

zakończonym 31 grudnia 2007 roku i w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2006 roku. Na dzień 

31 grudnia 2007 roku ani na dzień 31 grudnia 2006 roku nie było zapasów wycenianych w cenie 

sprzedaŜy netto. 
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24.NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŜności  

 31 grudnia 2007 31 grudnia 

2006 

   

NaleŜności z tytułu dostaw i usług 21 344 5 671 

NaleŜności od jednostek powiązanych 4 488 2 687 

Pozostałe naleŜności od osób trzecich 4 666 71 

Pozostałe naleŜności od podmiotów powiązanych  – – 

   

NaleŜności ogółem (netto) 30 498 8 429 

Odpis aktualizujący naleŜności 1 476 5 

   

NaleŜności brutto 31 974 8 434 

   

   

NaleŜności z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane i mają zazwyczaj 14-dniowy termin 

płatności. 

Spółka posiada odpowiednią politykę w zakresie dokonywania sprzedaŜy tylko zweryfikowanym 

klientom. Dzięki temu, zdaniem kierownictwa, nie istnieje dodatkowe ryzyko kredytowe, ponad 

poziom określony odpisem aktualizującym nieściągalne naleŜności właściwym dla naleŜności 

handlowych Spółki. 

Na 31 grudnia 2007 roku naleŜności z tytułu dostaw i usług w kwocie 1 476 tysięcy PLN (2006:  

5 tysięcy PLN) zostały uznane za nieściągalne i w związku z tym objęte odpisem. Zmiany odpisu 

aktualizującego naleŜności były następujące: 

 2007 2006 

   

Odpis aktualizujący na dzień 1 stycznia 5 465 

Zwiększenie 196 – 

Odpis aktualizujący przejęty w ramach połączenia spółek 1 601 – 

Odpisanie niewykorzystanych kwot (rozwiązanie odpisu) (326) (460) 

   

Odpis aktualizujący na dzień 31 grudnia  1 476 5 

   

   

 

PoniŜej przedstawiono analizę naleŜności z tytułu dostaw i usług, które na dzień 31 grudnia 2007 

roku oraz 31 grudnia 2006 roku były przeterminowane, ale nie uznano ich za nieściągalne:  

 

Raze

m 

Nie- 

przetermi

-nowane 

Przeterminowane 

< 1 m-

ca 

1 – 3m-

ce 3 -6m-cy 

6 – 12 m-

cy 

>12 m-

cy 

        

31 grudnia 25 17 206 5 834 2 141 540 81 30 
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2007 832 

31 grudnia 

2006 
8 358 7 085 879 376 8 - 10 

 

Ujęcie i cofnięcie odpisu aktualizującego wartość naleŜności zostało rozpoznane w rachunku 

zysków i strat w pozycji pozostałych kosztów rodzajowych. 

Ryzyko kredytowe dotyczące naleŜności nie odbiega od przeciętnego ryzyka kredytowego na 

rynku polskim. 

Maksymalne ryzyko kredytowe występujące w odniesieniu do posiadanych przez Spółkę 

naleŜności to ich wartość prezentowana w bilansie. Nie ma znaczącej koncentracji ryzyka. 

Wszystkie naleŜności zagroŜone pokryte są odpisem aktualizującym. 

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

zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym. 

25.Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 

Środki pienięŜne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których 

wysokość zaleŜy od stopy oprocentowania jednodniowych lokat bankowych. Lokaty 

krótkoterminowe są dokonywane na róŜne okresy, od jednego dnia do jednego miesiąca, 

w zaleŜności od aktualnego zapotrzebowania Spółki na środki pienięŜne i są oprocentowane 

według ustalonych dla nich stóp procentowych. Wartość godziwa środków pienięŜnych i ich 

ekwiwalentów na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi 4 241 tysięcy PLN (31 grudnia 2006 roku: 1 

115 tysięcy PLN). 

Na dzień 31 grudnia 2007 roku Spółka dysponowała niewykorzystanymi przyznanymi środkami 

kredytowymi w wysokości 4 000 tysięcy PLN (31 grudnia 2006 roku: 0 tysięcy PLN), w 

odniesieniu, do których wszystkie warunki zawieszające zostały spełnione. 

Na dzień 31 grudnia 2007 roku Spółka posiadała środki pienięŜne o ograniczonej moŜliwości 

dysponowania: 

• w kwocie  983 tys. zł – w formie blokady lokaty terminowej jako zabezpieczenie 

wykonania umów handlowych, 

• w kwocie 132 tys. zł – środki zgromadzone na rachunku ZFŚS 

Saldo środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów wykazane w rachunku przepływów pienięŜnych 

składało się z następujących pozycji na dzień 31 grudnia: 

 31 grudnia 2007 31 grudnia 2006 

   

Środki pienięŜne w banku i w kasie 1 714 1 115 

Lokaty krótkoterminowe 2 527 – 

   

 4 241 1 115 

Środki pienięŜne w banku i w kasie przypisane działalności 

zaniechanej  – – 
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 4 241 1 115 

   

   

26.Kapitał podstawowy i kapitały zapasowe/ rezerwowe 

26.1.Kapitał podstawowy 

Kapitał akcyjny 31 grudnia 

2007 

31 grudnia 

2006 

   

Akcje zwykłe serii A o wartości nominalnej 5 PLN kaŜda (2006: 10 

PLN) 

50 000 000 50 000 000 

Akcje zwykłe serii B o wartości nominalnej 5 PLN kaŜda 65 069 570 – 

Akcje zwykłe serii C o wartości 5 PLN kaŜda   28 000 000  – 

   

 143 069 570 50 000 000 

   

   

W DNIU 2 LIPCA 2007 ROKU NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI DOKONAŁO PODZIAŁU (SPLITU) 

ISTNIEJĄCYCH AKCJI IMIENNYCH SERII A I B W STOSUNKU 2:1 ORAZ ZMIANY WARTOŚCI NOMINALNEJ AKCJI Z 10 ZŁ NA 

5 ZŁ KAśDA. 

W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO KAPITAŁ ZAKŁADOWY ZOSTAŁ PODWYśSZONY ŁĄCZNIE O KWOTĘ 93 070 TYSIĘCY PLN 

POPRZEZ EMISJĘ 18 613 914 NOWYCH AKCJI ZWYKŁYCH O WARTOŚCI 5 PLN KAśDA. 

 Ilość Wartość 

Akcje zwykłe  wyemitowane i w pełni opłacone   

Na dzień 1 stycznia 2007 roku  5 000 50 000  

Wyemitowane w dniu 1.06.2007 roku dla wspólników spółek 

przejmowanych 

6 507 65 070 

Na dzień 1 czerwca 2007 roku  11 507 115 069 

   

   

Split istniejących akcji 1:2  

 

23 014 

 

115 069 

Wyemitowane w dniu 30.11.2007 roku w zamian za gotówkę 5 600 28 000 

   

Na dzień 31 grudnia 2007 roku  28 614 143 069 

   

   

   

Na dzień 1 stycznia 2006 roku 5 000 50 000 

   

Na dzień 31 grudnia 2006 roku  5 000 50 000 
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Wartość nominalna akcji 

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

opłacone.  

Prawa akcjonariuszy 

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

Akcjonariusze o znaczącym udziale 

 31 grudnia 

2007 

31 grudnia 

2006 

Asseco Poland S.A.    

udział w kapitale 54,3% 100% 

udział w głosach 54,3% 100% 

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.   

udział w kapitale 7,06% –% 

udział w głosach 7,06% –% 

Pioneer Pekao Investment Management S.A.   

udział w kapitale 5,08% –% 

udział w głosach 5,08% –% 

26.2.Kapitał zapasowy 

Kapitał zapasowy został utworzony z nadwyŜki wartości emisyjnej nad nominalną w kwocie  

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

zapasowego w kwocie 3 683 tys. zł oraz o koszty związane z podwyŜszeniem kapitału w związku z 

połączeniem w kwocie 319 tys. zł.  

26.3.Niepodzielony wynik finansowy i ograniczenia w wypłacie dywidendy 

Zgodnie z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych, Spółka jest obowiązana utworzyć kapitał 

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

rok obrotowy wykazanego w sprawozdaniu Spółki, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 

jednej trzeciej kapitału podstawowego. O uŜyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga 

Walne Zgromadzenie; jednakŜe części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału 

zakładowego moŜna uŜyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym i nie 

podlega ona podziałowi na inne cele. W związku z faktem, Ŝe straty poniesione przez Spółkę w 

toku jej dotychczasowej działalności przekraczają kwotę przekazaną na kapitał zapasowy, 

konieczne będzie w najbliŜszym czasie przeznaczanie wypracowanego przez Spółkę zysku na 

pokrycie straty z lat ubiegłych. 

27.Oprocentowane kredyty bankowe i poŜyczki 

 

Efektywn

a stopa 

procento

wa % 

Termin 

spłaty 

31 grudnia 

2007 

31 grudnia 

2006 

Krótkoterminowe    
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Zobowiązania z tytułu leasingu 

finansowego i umów dzierŜawy z opcją 

zakupu (nota 19) – – 607 – 

Kredyty w rachunku bieŜącym – 28.02.2008 – – 

Kredyty w rachunku bieŜącym – 30.09.2008 – – 

    

   607 – 

     

    

 

 

 

Długoterminowe   

Zobowiązania z tytułu leasingu 

finansowego i umów dzierŜawy z opcją 

zakupu (nota 19) – – 1 097 – 

     

     

 1 097 – 

     

     

 

Kredyt w rachunku bieŜącym udzielony przez Citibank Handlowy na kwotę maksymalną 2 000 tys. 

zł jest oprocentowany stawką Wibor 1M+ marŜa i zabezpieczony wekslem. 

Kredyt w rachunku bieŜącym udzielony przez bank BPH na kwotę maksymalną 2 000 tys. zł jest 

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

biurowej o wartości 2 276 tys. zł oraz wekslem. 

Na dzień 31 grudnia 2007 Spółka nie posiadała zadłuŜenia z tytułu w/w kredytów.  

28.Rezerwy  

28.1.Zmiany stanu rezerw 

 

Rezerwy na 

koszty 

sporów 

sądowych 

Rezerwa na 

odprawy 

emerytalne Ogółem 

    

Na dzień 1 stycznia 2007 roku 77 50 127 

Utworzone w ciągu roku obrotowego – 238 238 

Wykorzystane – – – 

Rozwiązane (77) – (77) 

    

Na dzień 31 grudnia 2007 roku 0 288 288 
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Krótkoterminowe na dzień 31 grudnia 2007 

roku – - - 

Długoterminowe na dzień 31 grudnia 2007 

roku – 288 288 

    

 – 288 288 

    

    

    

Na dzień 1 stycznia 2006 roku 65 34 99 

Utworzone w ciągu roku obrotowego 12 16 28 

Wykorzystane – – – 

Rozwiązane – – – 

    

Na dzień 31 grudnia 2006 roku 77 50 127 

    

    

    

Krótkoterminowe na dzień 31 grudnia 2006 

roku 77 – 77 

Długoterminowe na dzień 31 grudnia 2006 

roku – 50 50 

    

 77 50 127 

    

    

29.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania  

 31 grudnia 2007 31 grudnia 2006 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług   

Wobec jednostek powiązanych 484 103 

Wobec jednostek pozostałych 11 950 4 934 

   

 12 434 5 037 

   

   

Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i 

innych   

Podatek VAT 1 241 345 

Podatek zryczałtowany u źródła 0 15 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 473 143 

Podatek dochodowy od osób prawnych 784 0 
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Zobowiązania wobec ZUS 807 141 

   

 3 305 644 

   

Zobowiązania finansowe   

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 

(krótkoterminowe) 607 – 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 

(długoterminowe) 1 097 – 

   

 1 704 – 

   

   

Pozostałe zobowiązania   

Zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń 44 46 

Zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów IT 1 014 – 

Zobowiązania z tytułu dostaw niezafakturowanych 349 – 

Zaliczki otrzymane na dostawy 26  

Inne zobowiązania 58 12 

   

 1 491 58 

   

   

Rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu:   

Niewykorzystanych urlopów 1 267 347 

Premii 2 176 941 

Rezerwa na pozostałe koszty szacowane 1 332 199 

   

 4 775  1 487 

   

   

 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu:   

Przedpłat 841 – 

Usług serwisowych opłaconych z góry 611 49 

Pozostałych przychodów 37 – 

   

 1 489 49 

   

Zasady i warunki płatności powyŜszych zobowiązań finansowych: 

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. 
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Kwota wynikająca z róŜnicy pomiędzy zobowiązaniami a naleŜnościami z tytułu podatku od 

towarów i usług jest płacona właściwym władzom podatkowym w okresach miesięcznych. 

30.Zobowiązania warunkowe 

 31 grudnia 

2007 
31 grudnia 2006 

   

Zobowiązania z tytułu gwarancji bankowych udzielonych w 

głównej mierze jako zabezpieczenie wykonania umów 

handlowych  

1 858 977 

Inne zobowiązania warunkowe 8 8 

 ____  

Razem zobowiązania warunkowe  1 866 985 

 – – 

   

30.1.Zobowiązania inwestycyjne 

Na dzień 31 grudnia 2007 roku Spółka nie posiada zobowiązań inwestycyjnych. 

30.2.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 róŜnice 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, Ŝe ryzyko podatkowe w Polsce jest znacząco wyŜsze niŜ 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 Spółki mogą zostać powiększone o dodatkowe zobowiązania 

podatkowe. Zdaniem Spółki na dzień 31 grudnia 2007 roku utworzono odpowiednie rezerwy na 

rozpoznane i policzalne ryzyko podatkowe. 

31.Informacje o podmiotach powiązanych 

PoniŜsza tabela przedstawia łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi za 

bieŜący i poprzedni rok obrotowy.  

 

Podmiot powiązany  SprzedaŜ 

na rzecz 

Zakupy od 

podmiotó

NaleŜnośc

i od 

Zobowiąz

ania 
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podmiotó

w 

powiązan

ych 

w 

powiązan

ych 

podmiotó

w 

powiązan

ych 

wobec 

podmiotó

w 

powiązan

ych 

Jednostka      
Asseco Poland S.A.  200 1 875 428 1 201 347 
 200 – 1 – – 
Jednostki zaleŜne:      
Anica System S.A. 200 – 45 – 24 
 200 – – – – 
Pozostałe jednostki      
Asseco Systems Sp. z 200 1 092 1 604 111 7 
 200 – – – – 
Prokom Software S.A. 200 10 940 16 3 176 106 
 200 11 402 39 2 687 103 
Pozostałe jednostki 200 4  – – – 
 200 – – – – 

     

     

 

Jednostką dominująca całej Grupy jest Asseco Poland S.A. W roku finansowym zakończonym  

31 grudnia 2007 roku wystąpiły następujące transakcje pomiędzy Spółką a Asseco Poland S.A.: 

 

Umowa poŜyczki z dnia 8 maja 2007 roku. 

Na mocy umowy zawartej w dniu 8 maja 2007 roku Asseco Poland S.A. zobowiązała się do 

udzielenia Spółce poŜyczki w kwocie do 3.000 tys. zł. z przeznaczeniem na finansowanie jej 

bieŜącej działalności. 

Zgodnie z umową spłata poŜyczki miała nastąpić do dnia 31 października 2007 roku. 

Oprocentowanie poŜyczki było zmienne i wynosiło wartość stopy WIBOR dla depozytów 

sześciomiesięcznych powiększonej o dwa punkty procentowe w skali roku. Umowa dopuszczała 

moŜliwość wcześniejszej częściowej spłaty poŜyczki przed dniem jej wymagalności. 

Zabezpieczenie spłaty poŜyczki stanowił wystawiony przez Spółkę weksel własny in blanco. W 

dniu 30 sierpnia 2007 r. Spółka dokonała częściowej spłaty poŜyczki w kwocie 1,2 mln zł. W dniu 

22 października 2007 zostało spłacone pozostałe saldo poŜyczki.  

 

Zakup akcji Anica System S.A. 

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 kaŜda, stanowiących 60,56% kapitału zakładowego tej 

spółki i uprawniających do 60,56% głosów na WZA. Całkowita wartość transakcji wyniosła 56 064 

tysięcy złotych.  
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31.1.Wynagrodzenie kadry kierowniczej Spółki 

WYNAGRODZENIE WYPŁACONE LUB NALEśNE CZŁONKOM ZARZĄDU ORAZ CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI 

 Rok zakończony  

31 grudnia 2007 

Rok zakończony  

31 grudnia 2006 

Romuald Rutkowski  193  

Maciej Maniecki   331  

Wiktor Ząbek 560 598 

Wojciech Frysztak 189  

Marek Dutkowski 215  

Cezary Maciejewski 193  

Małgorzata Lipińska 176  

Rada Nadzorcza – – 

   

Razem 1 857 598 

   

   

 

32.Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym 

Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Spółka, naleŜą obligacje, umowy 

leasingu finansowego i dzierŜawy z opcją zakupu, środki pienięŜne i lokaty krótkoterminowe. 

Głównym celem tych instrumentów finansowych jest pozyskanie środków finansowych na 

działalność Spółki. Spółka posiada teŜ inne instrumenty finansowe, takie jak naleŜności i 

zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią 

działalności. 

Zasadą stosowaną przez Spółkę obecnie i przez cały okres objęty przeglądem jest nieprowadzenie 

obrotu instrumentami finansowymi. 

Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Spółki obejmują ryzyko stopy 

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

weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania kaŜdym z tych rodzajów ryzyka – zasady te zostały 

w skrócie omówione poniŜej. Spółka monitoruje równieŜ ryzyko cen rynkowych dotyczące 

wszystkich posiadanych przez nią instrumentów finansowych. Wielkość tego ryzyka w okresie 

została przedstawiona w nocie 32.3. Zasady rachunkowości Spółki dotyczące instrumentów 

pochodnych zostały omówione w nocie 10.10. 

32.1.Ryzyko stopy procentowej 

NaraŜenie Spółki na ryzyko wywołane zmianami stóp procentowych dotyczy przede wszystkim 

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

31 grudnia 2007 Spółka nie posiada długoterminowych zobowiązań finansowych z tytułu kredytów i 

poŜyczek. 
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Ryzyko stopy procentowej – wraŜliwość na zmiany 

PoniŜsza tabela przedstawia wraŜliwość wyniku finansowego brutto na racjonalnie moŜliwe zmiany 

stóp procentowych przy załoŜeniu niezmienności innych czynników (w związku z zobowiązaniami 

o zmiennej stopie procentowej. Nie przedstawiono wpływu na kapitał własny Spółki.  

 

Na dzień 31 grudnia 2007 Spółka posiadała następujące instrumenty finansowe naraŜone na ryzyko 

stopy procentowej: 

 

Oprocentowanie zmienne < 1 rok 1 – 2 lata Razem 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego i 

umów dzierŜawy z opcją zakupu 

607 1 097 1 704 

Raty leasingowe kalkulowane są na bazie Wibor 1M+stała marŜa. Zmiana stopy procentowej o 1 pkt 

procentowy spowodowałaby zmniejszenie bądź zwiększenie zobowiązań z tytułu leasingu o ok.  

15 tys. zł.  

32.2.Ryzyko walutowe 

Spółka naraŜona jest na ryzyko walutowe z tytułu zawieranych transakcji w walutach obcych. Są 

to zarówno kontrakty przychodowe jak i kosztowe dotyczące dostaw sprzętu oraz licencji.  

Około 2% zawartych przez Spółkę transakcji sprzedaŜy wyraŜonych jest w walutach innych niŜ 

waluta sprawozdawcza jednostki operacyjnej dokonującej sprzedaŜy, podczas gdy 99% kosztów 

wyraŜonych jest w tejŜe walucie sprawozdawczej. Z uwagi na znikomą ilość transakcji w walutach 

obcych oraz krótkoterminowy charakter ekspozycji na ryzyko Spółka nie zabezpiecza transakcji 

denominowanych w walutach obcych.  

 Ze względu na fakt, iŜ ryzyko walutowe jest nieznaczne, Spółka nie posiada procedur w zakresie 

zarządzania ryzykiem walutowym. Spóła nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń. 

Spóła nie wykorzystuje instrumentów finansowych w celach spekulacyjnych.   

PoniŜsza tabela przedstawia wraŜliwość wyniku finansowego brutto (w związku ze zmianą wartości 

godziwej aktywów i zobowiązań pienięŜnych) na racjonalnie moŜliwe wahania kursu dolara i euro 

przy załoŜeniu niezmienności innych czynników.  

 
Wzrost/ 

spadek kursu 

waluty 

Wpływ na 

wynik 

finansowy 

brutto 

Wpływ na 

kapitał 

własny 

    

31 grudnia 2007 – USD + 9,2% (8) - 

 - 10,9% 10 - 

31 grudnia 2007 - EUR + 3,60% (3) - 

 - 4,80% 4 - 

32.3.Ryzyko cen towarów 

Istnieją następujące czynniki ryzyka cenowego w działalności Asseco Business Solutions: 
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• konkurencja - we wszystkich segmentach działalności Spółki występuje silna konkurencja 

zarówno ze strony polskich, jak i zagranicznych przedsiębiorstw informatycznych. Najwięksi 

gracze na polskim i globalnym rynku, działający dotychczas jedynie na rynku duŜych 

przedsiębiorstw, wprowadzają do swojej oferty rozwiązania oraz metodologię wdroŜenia dla 

średnich przedsiębiorstw. 

• kursy walut – Spółka zawiera krótkoterminowe umowy w walutach obcych. Są to zarówno 

kontrakty przychodowe jak i kosztowe dotyczące dostaw sprzętu oraz licencji Oracle i Microsoft 

SQL. Spółka nie stosuje zabezpieczeń ze względu na krótkoterminowy charakter ekspozycji na 

ryzyko. 

32.4.Ryzyko kredytowe 

Ryzyko kredytowe, na które naraŜona jest Spółka moŜe wynikać z: 

• wiarygodności kredytowej klientów, stąd teŜ Spółka 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 bieŜącemu 

monitorowaniu stanów naleŜności, naraŜenie Spółki na ryzyko nieściągalnych naleŜności jest 

nieznaczne.  

• ryzyka kredytowego wynikającego z wiarygodności kredytowej instytucji finansowych 

(banków/brokerów) – stąd teŜ współpraca z renomowanymi instytucjami finansowymi, 

• wiarygodności kredytowej podmiotów, których papiery wartościowe są przedmiotem inwestycji, 

 W celu ograniczenia tego ryzyka Spółka skupia się na realizacji kontraktów klientom o 

sprawdzonej wiarygodności i dobrej sytuacji finansowej, współpracuje teŜ z renomowanymi 

bankami o dobrej pozycji finansowej oraz inwestuje w obligacje skarbowe oraz obligacje i 

certyfikaty depozytowe duŜych podmiotów o silnym finansowym standingu. 

 W odniesieniu do innych aktywów finansowych Spółki, takich jak środki pienięŜne i ich 

ekwiwalenty, aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy, ryzyko kredytowe Spółki powstaje w 

wyniku niemoŜności dokonania zapłaty przez drugą stronę umowy, a maksymalna ekspozycja na 

to ryzyko równa jest wartości bilansowej tych instrumentów. 

 W Spółce nie występują istotne koncentracje ryzyka kredytowego. 

32.5.Ryzyko związane z płynnością 

Spółka monitoruje ryzyko braku funduszy przy pomocy narzędzia okresowego planowania 

płynności. Narzędzie to uwzględnia terminy wymagalności/ zapadalności zarówno inwestycji jak 

i aktywów finansowych (np. konta naleŜności, pozostałych aktywów finansowych) oraz 

prognozowane przepływy pienięŜne z działalności operacyjnej. 

Celem Spółki jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania, 

poprzez korzystanie z rozmaitych źródeł finansowania, takich jak kredyty w rachunku bieŜącym 

oraz umowy leasingu finansowego. 

Spółka zabezpiecza płynność poprzez posiadanie czynnych linii kredytowych w rachunku 

bieŜącym. Przejściowo wolne środki pienięŜne są lokowane w bezpieczne krótkoterminowe papiery 

dłuŜne oraz lokaty bankowe o terminie zapadalności od 1 dnia do 3 m-cy. 
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Tabela poniŜej przedstawia zobowiązania Spółki na dzień 31 grudnia 2007 roku oraz na dzień  

31 grudnia 2006 roku wg daty zapadalności na podstawie umownych niezdyskontowanych 

płatności. 

 

 

 31 grudnia 2007 Na Ŝądanie 

PoniŜej 3 

miesięcy 

Od 3 do 12 

miesięcy 

Od 1 roku 

do 5 lat 

PowyŜej 5 

lat Razem 

       

Zobowiązania z tytułu 

dostaw i usług oraz 

pozostałe zobowiązania 

- 12 623 4 492 615 - 17 730 

        - 12 623 4 492 615 - 17 730 

              
 

 

31 grudnia 2006 Na Ŝądanie 

PoniŜej 3 

miesięcy 

Od 3 do 12 

miesięcy 

Od 1 roku do 

5 lat 

PowyŜej 5 

lat Razem 

       

Zobowiązania z tytułu 

dostaw i usług oraz 

pozostałe zobowiązania 

- 4 890 728 121 - 5 739 

        - 4 890 728 121 - 5 739 

              

33.Instrumenty finansowe 

33.1.Wartości godziwe poszczególnych klas instrumentów finansowych 

PoniŜsza tabela przedstawia porównanie wartości bilansowych i wartości godziwych wszystkich 

instrumentów finansowych Spółki, w podziale na poszczególne klasy i kategorie aktywów 

i zobowiązań. 

 

 Kategoria Wartość bilansowa Wartość godziwa 

 

zgodnie z 

MSR 39 

31 grudnia 

2007 

31 grudnia 

2006 

31 grudnia 

2007 

31 grudnia 

2006 

Aktywa finansowe      

      

Aktywa finansowe utrzymywane do 

terminu wymagalności UdtW 6 088 26 333 6 088 26 333 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe naleŜności PiN 30 498 8 429 30 498 8 429 

Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty PiN 4 241 1 115 4 241 1 115 

      

      

      

Zobowiązania finansowe      
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Zobowiązania z tytułu leasingu 

finansowego i umów dzierŜawy z opcją 

zakupu PZFwgZK 1 704 – 1 704 – 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 

oraz pozostałe zobowiązania PZFwgZK 17 730 5 739 17 730 5 739 

       

      

 

 

UŜyte skróty: 

UdtW – Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, 

PiN – PoŜyczki udzielone i naleŜności, 

PZFwgZK  – Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 

 

33.2.Ryzyko stopy procentowej 

W poniŜszej tabeli przedstawiona została wartość bilansowa instrumentów finansowych Spółki naraŜonych 

na ryzyko stopy procentowej, w podziale na poszczególne kategorie wiekowe. 

 

31 grudnia 2007 - Oprocentowanie zmienne 

 <1rok 1–2 lat 2-3 lat 3-4 lat 4-5 lat Ogółem 

       

Zobowiązania z tytułu leasingu 

finansowego i umów dzierŜawy z 

opcją zakupu 607 586 329 182 – 1 704 

       

       

 

31 grudnia 2006 - Oprocentowanie zmienne 

 <1rok 1–2 lat 2-3 lat 3-4 lat 4-5 lat Ogółem 

       

Obligacje poŜyczkowe 26 333 – – – – 26 333 

       

       

 

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 Spółki, 

które nie zostały ujęte w powyŜszych tabelach, nie podlegają ryzyku stopy procentowej. Ryzyku 

stopy procentowej podlegają natomiast zobowiązania z tytułu leasingu, dla których zmiana 
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referencyjnej stopy procentowej o 1 pkt procentowy skutkowałaby zwiększeniem zobowiązań o 

ok.15 tys zł. 

34.Zarządzanie kapitałem 

Głównym celem zarządzania kapitałem Spółki jest utrzymanie dobrego ratingu kredytowego 

i bezpiecznych wskaźników kapitałowych, które wspierałyby działalność operacyjną Spółki 

i zwiększały wartość dla jej akcjonariuszy.  

Spółka zarządza strukturą kapitałową i w wyniku zmian warunków ekonomicznych wprowadza do 

niej zmiany. W celu utrzymania lub skorygowania struktury kapitałowej, Spółka moŜe zmienić 

wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, zwrócić kapitał akcjonariuszom lub wyemitować nowe 

akcje. W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2007 roku i 31 grudnia 2006 roku nie wprowadzono 

Ŝadnych zmian do celów, zasad i procesów obowiązujących w tym obszarze.  

Do zadłuŜenia netto Spółka wlicza oprocentowane kredyty i poŜyczki, zobowiązania z tytułu 

dostaw i usług i inne zobowiązania, pomniejszone o środki pienięŜne i ekwiwalenty środków 

pienięŜnych. Kapitał obejmuje kapitał własny naleŜny akcjonariuszom jednostki dominującej 

pomniejszony o kapitały rezerwowe z tytułu niezrealizowanych zysków netto. 

 

 

 31 grudnia 2007 31 grudnia 2006 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

zobowiązania 
17 730 5 739  

Minus środki pienięŜne i ich ekwiwalenty (4 241)  (1 115) 

   ZadłuŜenie netto 13 489 4 624 

      

Kapitał własny 170 243 35 166 

Kapitały rezerwowe z tytułu niezrealizowanych zysków netto - - 

   Kapitał razem 170 243 35 166 

   Kapitał i zadłuŜenie netto 183 732 39 790 

      Wskaźnik dźwigni 0,971 0,597 

 

35.Struktura zatrudnienia 

Przeciętne zatrudnienie w Spółce w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2007 roku oraz 31 grudnia 

2006 roku kształtowało się następująco: 

 Rok 

zakończony 

31 grudnia 

2007 

Rok 

zakończony 

31 grudnia 

2006 
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Zarząd Spółki 8 1 

Administracja 35 11 

Działy handlowe 38 – 

Działy produkcji 283 – 

Działy serwisowe 73 – 

E-learning – 14 

Outsourcing – 27 

Ośrodek Przetwarzania Danych – 21 

   

Razem 437 74 

   

   

 

36.Zdarzenia następujące po dniu bilansowym 

1. W dniu 19 lutego 2008 Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podjął uchwałę w sprawie: 

• podjęcia negocjacji z akcjonariuszami Anica System S.A. celem nabycia dalszych 39,44% 

akcji dających w sumie 100% udziału w kapitale zakładowym Anica System S.A.; 

• podjęcia negocjacji z Asseco Poland w celu nabycia 100% akcji spółki stanowiących 100% 

udziałów w kapitale zakładowym Asseco Systems.  

 

Nabycie akcji Anica System i Asseco Systems nastąpi poprzez emisję akcji Asseco Business 

Solutions dla akcjonariuszy obu spółek.  

 

W dniu 6 marca 2008 działając na podstawie wyceny spółek przeprowadzonej przez doradcę 

UniCredit CA IB Polska S.A. i w wyniku przeprowadzonych negocjacji oraz w związku z podjętą 

Uchwałą nr 1 z dnia 19 lutego 2008 r., Zarząd podjął uchwałę o nabyciu poprzez emisję 

4.804.279 akcji zwykłych na okaziciela serii D ("Akcje Aportowe") od akcjonariuszy Anica System 

S.A. w zamian za aport w postaci 39,44% Akcji Anica System S.A. o wartości 57 651 348 zł oraz 

o nabyciu poprzez emisję 8.333.334 akcji zwykłych na okaziciela serii D ("Akcje Aportowe") od 

Asseco Poland S.A. w zamian za aport w postaci 100% akcji Asseco Systems S.A. o wartości 100 

000 008 zł. 

 

2. Na dzień 22 kwietnia 2008 roku Zarząd Asseco Business Solutions S.A. zwołał Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 

Porządek obrad: 

1.Otwarcie Zgromadzenia. 
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2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.  

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania 

uchwał. 

4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 

5.Podjęcie uchwały w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa 

poboru. 

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 

7.Podjęcie uchwały w sprawie upowaŜnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności 

faktycznych i prawnych koniecznych dla ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji 

nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji nowej emisji, w tym 

upowaŜnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. 

8.Zamknięcie Zgromadzenia.  

 

3. W dniu 12 marca 2008 r. ze składu Rady Nadzorczej Spółki, a tym samym z pełnienia funkcji 

Członka Rady Nadzorczej, został odwołany Pan Jacek Duch. 

4. W dniu 12 marca 2008 r. do składu Rady Nadzorczej Spółki, do pełnienia funkcji Członka Rady 

Nadzorczej została powołana Pani Ewa Góral. 

 

Podpisy Członków Zarządu 

   

Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 

   
 

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 
 

   

Grzegorz Pitek 
Osoba odpowiedzialna za 

prowadzenie ksiąg rachunkowych  
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KWOTY PODANE SĄ W TYSIĄCACH ZŁOTYCH (PLN) 

 
I. WSTĘP 

 
Spółka Asseco Business Solutions S.A. („Asseco BS”, „Spółka”) powstała 18 maja 2001 roku pod firmą 

Incenti S.A., jako inicjatywa Prokom Software S.A. oraz Telekomunikacji Polskiej S.A. 17 lipca 2001 roku 

Spółka została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, 

XIII Wydział Gospodarczy. Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028257. Pierwszy 

Zarząd Spółki miał następujący skład: Jerzy Popek – Prezes Zarządu, Wiktor Ząbek – Członek Zarządu. 

ZałoŜenie Incenti S.A. było odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku na usługi sieciowe, zwłaszcza 

typu application service provider oraz baz danych. Działalność operacyjna została rozpoczęta  

w październiku tego samego roku. Zbiegło się to w czasie z ukończeniem budowy własnego Data Center - 

centrum informatycznego, w którym realizowane są usługi dla klientów. Pierwsze kontrakty zostały 

pozyskane w grudniu 2001 roku. Dotyczyły one obszaru outsourcingu informatycznego. Druga linia 

produktowa, jaką jest e-learning została włączona do oferty w 2002 roku. W 2005 Asseco Business 

Solutions S.A. podpisało umowę z firmą SkillSoft – największym globalnym dostawcą szkoleń 

elektronicznych. W wyniku podpisanej umowy Spółka została generalnym dystrybutorem produktów 

SkillSoft na terenie kraju. 2005 rok był teŜ momentem, w którym do oferty Spółki włączono konsulting 

informatyczny. Rok później w wyniku dostosowywania się do tendencji rynkowych Spółka zaczęła 

realizować, samodzielnie i z partnerami, projekty współfinansowane ze środków unijnych.  

 

W 2005 roku nastąpiła zmiana akcjonariatu Spółki – Prokom Software S.A. odkupił pakiet akcji będących 

w posiadaniu Telekomunikacji Polskiej S.A. (51% kapitału zakładowego). 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 podmiotami 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 wspomnianych firm nastąpiła 1 czerwca 2007 r., kiedy to Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował połączenie firm: Safo 

Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Softlab Trade Sp. z o.o. i WA-PRO Sp. z o.o. z Asseco Business Solutions 

S.A. Powstały podmiot zachował nazwę Asseco Business Solutions S.A. W wyniku połączenia Asseco 

Business Solutions S.A. przejęło wszystkie prawa i obowiązki połączonych podmiotów. W wyniku 

konsolidacji zmianie uległy: siedziba oraz adres Spółki. Obecnie siedziba Asseco Business Solutions S.A. 

mieści się w Lublinie, na ul. Lucyny Herc 58 w (przed połączeniem siedziba mieściła się w Warszawie, na 

ul. Połczyńskiej 31A). Zmieniono teŜ właściwość sądu rejestrowego z Sądu Rejonowego dla m.st. 

Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na Sąd Rejonowy w Lublinie, XI 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka nie posiada oddziałów.  

 

Obok aspektów formalno-prawych, takich jak przejęcie przez Asseco Business Solutions S.A. wszystkich 

praw i obowiązków połączonych podmiotów, w ramach Spółki skonsolidowano teŜ dotychczasowe 

kompetencje, wiedzę oraz doświadczenia. Efektem było powstanie jednego z największych polskich 

producentów oferującego własne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw – systemy ERP oraz 

outsourcing i e-learning.  

 

Kolejnym etapem w rozwoju Spółki był jej debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Pierwsza publiczna emisja akcji wraz z Prawem Do Akcji (PDA) miała miejsce 19 listopada 2007 r. 

Z rynku kapitałowego pozyskano 61 600 tys. PLN. Akcje Spółki notowane są na rynku podstawowym 

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie od dnia 19 listopada 2007 r. 
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Realizując cele emisji, 30 listopada 2007 r. Asseco Business Solutions S.A. zakupiło od Asseco Poland  

S.A. 60,56% akcji firmy Anica System S.A. z siedzibą w Lublinie, zarejestrowanej w Rejestrze 

Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041492. Wartość transakcji wyniosła 56 064 tys. PLN. Dzięki 

zawarciu wspomnianej umowy powstała Grupa Kapitałowa Asseco Business Solutions, w skład której 

wchodzą spółki: Asseco Business Solutions S.A. i Anica System S.A. Dotychczasowe kompetencje Asseco 

BS zostały poszerzone o systemy mobilne, integracyjne i analityczne dla przedsiębiorstw działających  

w oparciu o sieci przedstawicieli terenowych. 

 

 

Asseco Business Solutions S.A. naleŜy do Grupy Kapitałowej Asseco (GK Asseco) będącej jednym  

z największych producentów i dostawców oprogramowania własnego w Europie Środkowo-Wschodniej.  

 
II.  WAśNIEJSZE 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.  Prace R&D finansowane 

są zarówno ze środków własnych, jak i dotacji unijnych. W zespołach badawczo-rozwojowych 

zatrudnionych jest 25 wysoko wykwalifikowanych informatyków.  
 

Istotnym przedsięwzięciem, realizowanym przez Spółkę w ramach R&D, jest projekt o nazwie „Delta”. 

Jego celem jest rozpoznanie najnowszych technologii informatycznych i ich zastosowanie w systemach 

ERP. Projekt jest realizowany z własnych środków, a jego wyniki, szczególnie związane z architekturą JEE 

będą wykorzystywane praktycznie, w bieŜącym roku. 

 

Zweryfikowane zostanie równieŜ podejście ukierunkowane na serwisy (SOA), jako strategii na integrację 

rozwiązań hybrydowych. Równolegle planowane jest stopniowe powiększenie zespołów wykonawczych  

o dalsze zasoby, zwiększając tym samym potencjał wytwórczy.  

 

W zakresie oprogramowania dla małych firm w 2007 roku rozpoczęte zostały prace nad stworzeniem 

nowej generacji systemów w technologii Microsoft.NET.  

 

Asseco Business Solutions realizuje równieŜ projekt pod nazwą „Stworzenie systemu informatycznego 

logistyczno-sprzedaŜowego dla MSP” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 
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Przedsięwzięcie  realizowane wspólnie z WyŜszą Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. 

Koźmińskiego w Warszawie rozpoczęło się w październiku 2007 roku i powinno zostać ukończone do 

końca 2008 roku.  

 

Na początku 2008 roku Asseco Business Solutions, mając na celu rozwój oparty na wiedzy naukowej,  

podpisało porozumienie o współpracy z Politechniką Śląską, z siedzibą w Gliwicach. Podpisanie 

porozumienia umoŜliwi wykorzystanie dorobku naukowego, edukacyjnego, doświadczeń i osiągnięć 

badawczych pracowników uczelni w projektach realizowanych przez Spółkę. Pozwoli ono równieŜ 

studentom na odbywanie praktyk i staŜy oraz realizację prac dyplomowych proponowanych przez Asseco 

Business Solutions. Istotne są równieŜ moŜliwości współpracy badawczej, szczególnie w obszarach: 

nowych technologii, zaawansowanych narzędzi informatycznych oraz inŜynierii oprogramowania. 

 

III. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI   

 
W ramach zakładanego rozwoju, Spółka będzie dąŜyć do utrzymania wskaźnika rentowności oraz wzrostu 

w tempie szybszym niŜ przewidywany rozwój rynku wszystkich linii produktowych, jakie ma w swojej 

ofercie. Drogą do realizacji tych załoŜeń ma być udoskonalenie procesów sprzedaŜowych oraz 

zacieśnienie współpracy ze spółkami z Grupy Kapitałowej Asseco, zarówno w kraju i za granicą.   

 

Spółka będzie teŜ dąŜyć do utrzymania oraz umocnienia pozycji lidera na rynku oprogramowania ERP. 

Asseco Business Solutions będzie starało się podnosić jakość oferowanych rozwiązań oraz dokonywać 

kolejnych akwizycji. Asseco Business Solutions, w ramach poszerzania zakresu oferty oraz budowy 

pozycji lidera na rynku oprogramowania ERP, 22 kwietnia 2008 przedstawi Walnemu Zgromadzeniu do 

akceptacji plany nabycia 39,44% akcji Anica System S.A. (Asseco Business Solutions posiada juŜ 60,56% 

akcji tej spółki) oraz 100% akcji Asseco Systems S.A. Wspomniane pakiety tych spółek mają zostać 

nabyte w postaci aportu w emisji akcji serii D.  

 

W ramach dostosowywania oferty z zakresu outsourcingu oraz e-learningu do potrzeb rynkowych, Spółka 

będzie rozwijać dotychczasowe portfolio produktowe oraz  opracowywać nowe rozwiązania. Działalność 

outsourcingowa Spółki będzie się skupiać na sektorze przedsiębiorstw oraz duŜych projektach 

wdroŜeniowych, realizowanych w ramach GK Asseco. Będzie teŜ rozwijana oferta e-learningowa dla 

obecnych grup docelowych (duŜe przedsiębiorstwa, korporacje, administracja państwowa), ale takŜe dla 

sektora MSP.  

 
IV. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI, OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH  

       WIELKOŚCI EKONOMICZNYCH  

 
• W omawianym okresie sprawozdawczym przychody Asseco Business Solutions ze sprzedaŜy 

wyniosły 112 696 tys. PLN (z uwzględnieniem przychodów spółek przyłączonych za pięć miesięcy 

2007 roku w kwocie 25 660 tys. PLN),). W roku ubiegłym przychody Spółki wyniosły 29 438 tys. 

PLN.  

 

• Wzrost przychodów Spółki o 383% spowodowany był zwiększeniem liczby zawartych kontraktów 

oraz połączeniem ze spółkami Safo Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Softlab Trade Sp.  
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z o.o., WA-PRO Sp. z o.o.  

 

• W 2007 roku zysk netto Spółki  wyniósł 15 290 tys. PLN (z uwzględnieniem wyniku netto spółek 

przyłączonych w wysokości 2 880 tys. PLN), podczas, gdy w roku ubiegłym zamknął się kwotą 

3 069 tys. PLN. 

 

• Dzięki utrzymaniu dyscypliny kosztowej, wzrostowi przychodów oraz ciągłej pracą nad poprawą 

rentowności oferowanych produktów, Spółka wypracowała marŜę EBITDA na poziomie niemal 

20% w stosunku do 15% w roku poprzednim, a marŜę EBIT na poziomie blisko 15% w 2007 roku 

wobec 5% w okresie porównawczym.  

 

• Spółka planuje rozwój w kolejnych latach w tempie szybszym niŜ przewidywany rozwój rynku  

w obszarach, w których świadczy usługi oraz utrzymanie wskaźników rentowności na poziomie 

zbliŜonym do roku 2007. 

 

• Na dzień 31 grudnia 2007 roku aktywa i pasywa Spółki składały się z następujących pozycji: 

 

Aktywa trwałe 154 329 
w tym:  
          Rzeczowe aktywa trwałe 10 223 
          Wartości niematerialne 4 730 
          Wartość firmy z połączenia 80 761 
          Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych 56 625 
          Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 146 
          Aktywa z tytułu podatku odroczonego 1 795 
          Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 49 
Aktywa obrotowe: 41 900 
w tym:  
        Zapasy 441 
        NaleŜności  30 498 
        Rozliczenia międzyokresowe 778 
        Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 5 942 
        Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 4 241 
Kapitał własny:  170 243 
w tym:  
        Kapitał podstawowy 143 069 
        NadwyŜka ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości nominalnej 29 598 
        Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty (2 424) 
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 25 986 
w tym:  
         Zobowiązania długoterminowe 1 885 
         Zobowiązania krótkoterminowe  17 837 

Rozliczenia międzyokresowe  6 264  

 
 
V. INFORMACJE DODATKOWE 
 

1. Informacje o produktach usługach Spółki 

 
Asseco Business Solutions dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw.  

W wyniku połączenia kompetencji wszystkich firm, jakie weszły w skład Asseco BS, powstał wiodący na 

polskim rynku podmiot posiadający unikatową i kompleksową ofertę dla biznesu. W portfolio Spółki 

znajdują się indywidualnie dostosowywane systemy klasy ERP wspomagające zarządzanie firmą, 
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specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania personelem, gotowe aplikacje dla sektora MSP, a takŜe 

usługi outsourcingu, e-learningu oraz konsultingu informatycznego.  

 

Rozwiązania Asseco Business Solutions przeznaczone są dla wszystkich branŜ 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 ramach Asseco BS znajdują się 

znane i cenione od wielu lat marki: Incenti, Koma, Safo, Softlab, WA-PRO. Za ich rozwój  

i zarządzanie odpowiadają cztery współpracujące ze sobą Piony Biznesowe.  

Rozwiązania informatyczne klasy ERP, które doskonalą procesy zarządzania średnim i duŜym 

przedsiębiorstwem, oferowane przez Asseco BS oparte są m.in. o technologię Oracle. Aplikacje 

wspomagają procesy biznesowe oraz obiegu informacji, pokrywają większość obszarów działalności firmy, 

m.in.: Business Intelligence, zarządzanie personelem, logistykę, sprzedaŜ mobilną i detaliczną  

w sieciach handlowych, produkcję czy aplikacje internetowe.  

Zintegrowane systemy klasy ERP znajdujące się w ofercie Spółki oparte są teŜ o technologię Microsoft. 

Aplikacje te wspomagają zarządzanie całością działania średniego i duŜego przedsiębiorstwa, 

umoŜliwiając tworzenie indywidualnych rozwiązań dopasowanych do specyfiki i potrzeb firmy klienta. 

MoŜliwości techniczne systemu pozwalają na wdroŜenie go w róŜnych architekturach sieciowych  

w sieciach rozległych oraz połączenie ze specjalizowanym oprogramowaniem i urządzeniami.  

Programy ERP oferowane przez Asseco BS to równieŜ komplet aplikacji do zarządzania w małych 

przedsiębiorstwach, wspierający pracę działów: sprzedaŜy, finansów i księgowości, kadr oraz 

pracowników mobilnych. Oprogramowanie moŜna wykorzystać w kaŜdej branŜy. Zaletami systemów są 

prosta instalacja, łatwa konfiguracja i intuicyjna obsługa. 

 

Obok wspomnianych obszarów oprogramowanie oferowane przez Asseco BS obejmuje równieŜ obszar  

zarządzania zasobami ludzkimi. KOMA eHR - to zaawansowany system wspomagający pracę w obszarze 

HR. Aplikacja stanowi narzędzie do tworzenia, zarządzania, analizowania oraz współdzielenia informacji 

związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. System pozwala na obsługę całości zagadnień kadrowo-

płacowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. 
 

Oprogramowanie klasy ERP znajdujące się w ofercie Asseco Business Solutions S.A. cechuje elastyczność 

i skalowalność, dzięki czemu moŜna w oparciu o nie tworzyć indywidualne rozwiązania dopasowane do 

specyfiki i potrzeb klienta oraz rozbudowywać funkcjonalności biznesowe wdroŜonych rozwiązań. Poza 

tym istnieje moŜliwość zakupu i uruchomienia aplikacji nawet w przypadku braku posiadania systemu 

bazowego. Asseco Business Solutions, obok dostawy aplikacji, oferuje równieŜ opiekę posprzedaŜową  

i wsparcie w postaci wdroŜeń, szkoleń czy serwisu.  

 

Asseco BS posiada równieŜ bogatą ofertę usług outsourcingu IT, która obejmuje takie obszary, jak 

kolokacja, hosting, storage (kopie zapasowe oraz archiwizacja danych), sieć, monitoring, bezpieczeństwo 

oraz dostawa technologii. Outsourcing informatyczny umoŜliwia klientom nie tylko kontrolowanie kosztów 

związanych z rozwojem infrastruktury IT, ale teŜ optymalne wykorzystanie zasobów oraz zarządzanie 

procesami informatycznymi w firmie. Kompleksowość oferowanych przez Asseco BS rozwiązań pozwala 
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na zaspokajanie potrzeb klientów w ujęciu całościowym. Usługi outsourcingu świadczone są w oparciu  

o własne Data Center, posiadające wyposaŜenie, które gwarantuje najwyŜszy stopień bezpieczeństwa 

danych.  

 

W ofercie Spółki znajdują się takŜe usługi e-learningowe, które obejmują: projektowanie i wdraŜanie 

systemów do zarządzania szkoleniami i kompetencjami, produkcję dedykowanych e-szkoleń, 

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

oraz coaching. Nowatorskie rozwiązania e-learningowe Asseco BS stanowią jedne z najszybciej 

rozwijających się metod szkoleniowych na polskim rynku. Asseco Business Solutions jest generalnym 

dystrybutorem w Polsce gotowych szkoleń firmy SkillSoft, największego na świecie producenta szkoleń 

elektronicznych. 

 

Spółka specjalizuje się równieŜ w integracji rozwiązań informatycznych, między innymi w projektowaniu  

i dostarczeniu zaawansowanej infrastruktury IT dostosowanej do potrzeb wdraŜanych aplikacji. Całość 

uzupełniają usługi bezpieczeństwa informacji, obejmujące m.in. zabezpieczenie infrastruktury, hostów, 

rozwiązania w zakresie pamięci masowych i kopii bezpieczeństwa. Dodatkowo konsultanci Spółki 

doradzają w kwestiach bezpieczeństwa systemów oraz towarzyszących im procedur oraz oferują produkt 

bezpiecznego hostingu. Uzupełnieniem oferty jest konsulting informatyczny, który opiera się na wiedzy 

eksperckiej inŜynierów Asseco BS. Spółka świadczy usługi doradcze w zakresie wsparcia eksploatacji 

systemów informatycznych. Konsultanci Asseco Business Solutions działają zgodnie z powszechnie 

uznanymi standardami pracy, takimi jak: ISO 17799, ISO 2000, COBIT, itp.  

 
2. Informacje o rynkach zbytu 

 

Głównym rynkiem zbytu Asseco Business Solutions jest Polska. Jednak ze swoją ofertą Spółka stara się 

docierać równieŜ poza granice kraju. Swoje systemy Asseco Business Solutions wdroŜyło w Rosji i na 

Ukrainie. Plany ekspansji rynkowej Asseco BS obejmują terytorium Europy Wschodniej i Unii 

Europejskiej. Drogą do poszerzenia rynków zbytu jest współpraca między innymi z przedsiębiorstwami  

z Grupy Kapitałowej Asseco. 

 
3. Wybrane umowy zawarte przez Spółkę w omawianym okresie sprawozdawczym 

 
1. Agito S.A. – umowa wdroŜenie systemu Softlab SQL oraz sprzedaŜ licencji;   

2. Audio Klan Sp.j. – umowa sprzedaŜy oprogramowania marki WA-PRO; 

3. Baltic Company Sp. z o.o. – umowa wdroŜenia systemów safo.biz, safo.mobile 

4. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich – umowa na upgrade systemu Softlab SQL; 

5. Black Red White S.A.  – umowa wdroŜenia systemu safo.biz, safo.mag; 

6. Coca Cola HBC Polska Sp. z o.o. – wdroŜenie i utrzymanie platformy e-learningowej w modelu 

ASP oraz pełny konsulting - aneks przedłuŜenia umowy; 

7. Cyfrowy Polsat S.A. – umowa na świadczenie przez Pion Biznesowy Incenti usług w zakresie 

konsulting IT;  

8. CEDC S.A. – umowa wdroŜenia systemu analitycznego safo.express; 

9. Emperia Holding S.A. – umowa na realizację e-learningowego szkolenia dedykowanego 

(produktowego); 
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10. Femmes De Beaute Sp.j. – umowa sprzedaŜy oprogramowania marki WA-PRO;  

11. Frito Lay Poland Sp. z o.o. – umowa dotycząca wdroŜenia systemu obsługi handlu 

zorganizowanego; 

12. Gro-Mar Sp z o.o. – umowa zawarta przez markę Incenti, dotycząca sprzedaŜy licencji na kursy  

e-learningowe SkillSoft oraz hosting platformy e-learningowej;  

13. HR for Business – HRB (Grupa Kapitałowa Impel) – umowa zawarta przez markę Incenti, 

polegająca na dostarczeniu infrastruktury sprzętowej pod instalację systemu SAP; obejmuje 

równieŜ kolokację i opiekę techniczną nad całą infrastrukturą; 

14. Hurtownie Elektryczne Kopel Sp. z o.o.- umowa wdroŜenia systemów safo.biz, safo.hr, safo.web; 

15. IMPEXMETAL S.A. – umowa dostarczenie systemu Softlab SQL;  

16. Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy – dostarczenie gotowych szkoleń e-learningowych 

firmy SkillSoft przez markę Incenti; 

17. KRUGER POLSKA Sp. z o.o. – umowa wdroŜenie systemy Softlab SQL oraz sprzedaŜ licencji; 

18. Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris S.A. – umowa na przeprowadzenie przez markę Incenti 

testów penetracyjnych systemów wewnętrznych oraz zewnętrznych oraz zbadanie 

bezpieczeństwa połączeń sieciowych; 

19. Laboratorium Kosmetyczne Joanna Sp. j. – umowa wdroŜenie systemy Softlab SQL; 

20. MARCPOL S.A. – umowa sprzedaŜy licencji systemu Softlab SQL; 

21. Merlin.pl Sp. z o.o. – umowa wdroŜenia systemów safo.biz, safo.hr; 

22. Ministerstwo Zdrowia – umowa serwisowa dla systemu Softlab SQL;   

23. PKP Energetyka – umowa realizowana przez markę Incenti, polegająca na wdroŜeniu rozwiązań 

bezpieczeństwa dla infrastruktury IT; 

24. Poczta Polska oddział w Bydgoszczy – umowa administracji Data Center realizowana przez markę 

Incenti;  

25. Raiffeisen Bank Polska S.A. – umowa o wykonanie migracji Oracle iLearning przez markę Incenti;  

26. RST – Raising Sun Technologies – umowa dotycząca realizacji przez markę Incenti usługi 

kolokacji z udostępnieniem łącza; 

27. RTV EURO AGD – sprzedaŜ licencji systemu Softlab SQL wspomagającego sprzedaŜ; 

28. Ruukki Polska Sp. z o.o. – umowa dotycząca realizacji szkolenia e-learningowego dedykowanego  

z zakresu produktów oferowanych przez firmę; 

29. Sąd Okręgowy Warszawa - Praga – dostawa przez markę Incenti kompleksowego system do 

ochrony styku z Internetem; 

30. Secus Asset Management S.A. – umowa na świadczenie usługi hostingu realizowanej w Data 

Center Incenti; 

31. ServicePoint Sp. z o.o. – sprzedaŜ e-learningowych szkoleń SkillSoft oraz hosting platformy  

w modelu ASP; 

32. Systemy Komputerowe - Główka SA –  umowa realizowana przez markę Incenti polegająca na 

kolokacji infrastruktury IT oraz dostarczeniu łączy telekomunikacyjnych tworzących sieć WAN,  

w tym łączy backupowych;  

33. Taber Tadeusz Bober –  umowa sprzedaŜy oprogramowania marki WA-PRO; 

34. Teleaudio Sp. z o.o. – umowa hostingu infrastruktury serwerowej w Data Center Incenti;  

35. TP S.A. –  umowy zawarta przez markę Incenti dotycząca migracji platformy SABA do wyŜszej 

wersji; 
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36. Urząd Miasta Lublin – umowa będąca wynikiem wygranego przetargu przez markę Safo na 

dostawę serwerów HP, storage HP, licencji Oracle; 

37. WKiZB „BARBARA” SA (Grupa Atlas) – umowa wdroŜenia systemów safo.biz, safo.mag; 

38. Wydawnictwo Naukowe PWN – umowa wdroŜenie systemy Softlab SQL oraz sprzedaŜ licencji; 

39. Zakład Urządzeń Kotłowniczych „Stąporków” S.A. – umowa sprzedaŜy oprogramowania marki 

WA-PRO. 

 

4. WaŜne wydarzenia związane z prowadzoną działalnością Spółki 
 
Połączenie  

 
1 czerwca 2007 roku Asseco Business Solutions połączyło się z Safo Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Softlab 

Trade Sp. z o.o., WA-PRO Sp. z o.o. – spółkami działającymi w segmencie oprogramowania ERP. Dzięki 

połączeniu powstała jedna z największych firm na rynku krajowym, oferująca oprogramowanie do 

kompleksowego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Szerszy opis połączenia spółek zawiera rozdział 

„Wstęp” niniejszego sprawozdania. 

 
Przejęcie marki oprogramowanie KOMA eHR  
 

30 czerwca 2007 Asseco Business Solutions S.A. nabyło od Asseco Systems S.A., spółki naleŜącej do 

Grupy Kapitałowej Asseco, oprogramowanie KOMA eHR. Oprogramowanie to wspomaga zarządzanie 

kapitałem ludzkim. System KOMA eHR pozwala nie tylko na prowadzenie całości zagadnień kadrowo-

płacowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i szczególnymi wymogami w organizacji, ale 

jest takŜe doskonałym narzędziem wspierającym zadania związane z szeroko pojmowanym zarządzaniem 

kapitałem ludzkim. Aplikacja składa się z modułów, co zapewnia elastyczny dostęp do wymaganych 

funkcjonalności. Oprogramowanie jest sprzedawane samodzielnie, a takŜe jako moduł wspólnie  

z systemami ERP, które znajdują się w ofercie Spółki. 

 
Debiut giełdowy 
 

Po połączeniu Asseco Business Solutions z Safo Sp. z o.o, Softlab Sp. z o.o., Softlab Trade Sp. z o.o.  

i WA-PRO Sp. z o.o., które miało miejsce 1 czerwca 2007 roku, kolejnym etapem w rozwoju Spółki był jej 

debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Otwarcie Pierwszej Publicznej Oferty Akcji 

(IPO) nastąpiło 31 października 2007 roku, zamknięcie - 12 listopada 2007 roku. W ramach IPO 

inwestorom zaoferowano 5 600 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C w drodze publicznej subskrypcji. 

Wartość emisyjna kaŜdej akcji serii C wyniosła 11 zł. Z rynku kapitałowego, po odliczeniu łącznych 

kosztów emisji, które wyniosły 3 683 tys. PLN, Spółka pozyskała 57 917 tys. PLN. Akcje Asseco Business 

Solutions notowane są na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie od dnia 19 

listopada 2007 r. 

 

Zakup Anica System 
 

Realizując cele emisji, w dniu 30 listopada 2007 r. Asseco Business Solutions S.A. zakupiło 60,56% akcji 

firmy Anica System S.A. z siedzibą w Lublinie, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000041492. Asseco Business Solutions S.A. nabyło 2 732 415 akcji imiennych 
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zwykłych Anica System S.A. o wartości nominalnej 0,20 PLN kaŜda, stanowiących 60,56% kapitału 

zakładowego tej spółki i uprawniających do 60,56% głosów na WZA. Całkowita wartość transakcji 

wyniosła 56 064 tys. PLN, co stanowiło 97% środków netto pozyskanych z emisji akcji serii C. 

 

Powstanie Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions 

 

Dzięki nabyciu pakietu 60,56% akcji Anica System S.A. przez Asseco BS powstała Grupa Kapitałowa 

Asseco Business Solutions, w skład której wchodzą spółki: Asseco Business Solutions S.A. i Anica System 

S.A. Dotychczasowe kompetencje spółki Asseco BS zostały poszerzone o systemy mobilne, integracyjne  

i analityczne dla przedsiębiorstw działających w oparciu o sieci przedstawicieli terenowych. Produkty, 

jakie oferuje Anica System to m.in. system ebi mobile, który jest wiodącym na polskim rynku 

rozwiązaniem klasy SFA (Sales Force Automation). Program ma swoich nabywców równieŜ poza 

granicami Polski, m.in.: na Węgrzech, w Czechach, Słowacji, Rosji, Portugalii, Francji, Grecji i Irlandii.  

W ramach oferty spółki Anica System S.A. znajdują się teŜ usługi wdroŜeniowe, obsługa powdroŜeniowa 

oraz usługi outsourcingowe. 

 
5. Zdarzenia po dniu bilansowym  

 

Emisja akcji serii D  

 

„Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iŜ w dniu dzisiejszym, tj. 6 marca 2008 działając na 

podstawie wyceny Spółek przeprowadzonej przez doradcę UniCredit CA IB Polska S.A. i w wyniku 

przeprowadzonych negocjacji oraz w związku z podjętą Uchwałą nr 1 z dnia 19 lutego 2008r., podjął 

uchwałę o nabyciu poprzez emisję 4.804.279 akcji zwykłych na okaziciela serii D („Akcje Aportowe”) od 

akcjonariuszy Anica System S.A. w zamian za aport w postaci 39,44% Akcji Anica System S.A. o wartości 

57 651 348 zł (pięćdziesiąt siedem milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści osiem 

złotych) oraz o nabyciu poprzez emisję 8.333.334 akcji zwykłych na okaziciela serii D („Akcje Aportowe”) 

od Asseco Poland S.A. w zamian za aport w postaci 100% akcji Asseco Systems S.A. o wartości 100 000 

008 zł (sto milionów osiem złotych).” 

 

/Raport BieŜący Asseco Business Solutions S.A. nr 04/2008 z dnia 06.03.2008/ 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  

 

Na dzień 22 kwietnia 2008 zaplanowane jest Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Jeden z punktów obrad 

dotyczył będzie podjęcia uchwały w sprawie nowej emisji akcji serii D oraz upowaŜnienia Zarządu do 

wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym. Akcje nowej emisji, z godnie z planami 

Spółki, będą wydane w zamian za aport w postaci 39,44% akcji Anica System S.A. oraz 100% akcji 

Asseco Systems S.A. 

 
Zmiana na stanowisku członka Rady Nadzorczej  

 

W omawianym okresie sprawozdawczym, w dniu 12 marca 2008 r. ze składu Rady Nadzorczej Spółki,  

a tym samym z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej został odwołany Jacek Duch. Na jego miejsce 

powołano Ewę Góral.  
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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 Spółkę 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 Spółki, osiągane przez nią wyniki finansowe oraz 

perspektywy rozwoju.  

 

Ryzyko związane z nasileniem konkurencji na rynku krajowym 

 

Obok faktu, Ŝe konkurencja jest bodźcem do rozwoju oraz motywatorem do działania, naleŜy pamiętać, iŜ 

nasilające się działania ze strony polskich, jak i zagranicznych przedsiębiorstw informatycznych, mogą  

w negatywny sposób wpłynąć na działalność lub sytuację finansową Spółki, 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 Spółka prowadzi 

działalność. W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe odmiennej interpretacji przepisów 

podatkowych niŜ Asseco BS, naleŜy liczyć się z negatywnymi konsekwencjami wpływającymi na sytuację 

finansową Spółki oraz osiągane przez nią wyniki finansowe. Rozwój działalności Asseco BS na rynku 

informatycznym jest równieŜ silnie uzaleŜniony 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 Spółki oraz jej wyniki.  

 

Ryzyko związane z uzaleŜnieniem od głównych odbiorców 

 

Asseco Business Solutions jest spółką specjalizującą się w produkcji oprogramowania ERP oraz 

dostarczaniu takich usług, jak outsourcing oraz e-learning. W przypadku systemów ERP działalność Spółki 

w praktyce sprowadza się do wdraŜania wspomnianego oprogramowania u pozyskanych klientów. 

Implementacja oprogramowania oraz zintegrowanie go z istniejącą w firmie infrastrukturą jest procesem 

czasochłonnym. W przypadku realizacji usług outsourcingowych w zaleŜności od usługobiorcy, umowa 

moŜe polegać na prostej kolokacji lub teŜ obejmować bardziej zaawansowany poziom, jak np. 

administracja środowiskiem aplikacyjnym. Asseco Business Solutions świadczy usługi outsourcingowe dla 

duŜych przedsiębiorstw o ustabilizowanej pozycji rynkowej. Przychody od firmy Prokom Software S.A. 

(obecnie Asseco Poland S.A.) stanowią nieco ponad 10% przychodów Spółki, jednak przychody te 
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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 

równieŜ występuje koncentracja przychodów ze sprzedaŜy, lecz Ŝaden klient nie generuje przychodów 

przekraczających 10% przychodów ze sprzedaŜy całej Spółki. 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 Spółki.  

 

Ryzyko utraty zaufania odbiorców 

 

W ramach realizowanych umów relacje z klientami Spółki opierają się na zaufaniu odbiorców. 

Implementacja systemów ERP, realizowanie usług outsourcingowych czy teŜ e-learningowych, często 

poprzedzone jest podpisaniem długoletniej umowy z uŜytkownikami systemów. Zaufanie klientów 

budowane jest równieŜ w oparciu o jakość dostarczonych rozwiązań oraz jakość obsługi klientów.  

W przypadku zmiany poziomu jakości, zarówno świadczonych usług, jak i obsługi klientów moŜe dojść do 

utraty zaufania do Asseco Business Solutions. Konsekwencją tego moŜe być niekorzystna zmiana 

wizerunku, co moŜe wpłynąć zarówno na bieŜącą działalność rynkową, jak i pozyskiwanie nowych 

kontraktów, gdyŜ istotną rolę w procesie sprzedaŜy odgrywają referencje od dotychczasowych klientów. 

Utrata zaufania odbiorców miałaby negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Spółki, 

osiągane przez nią wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju. 

 

Ryzyko związane z uzaleŜnieniem 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 moŜe 

oznaczać np.: faworyzowanie jednego partnera, samodzielne oferowanie swoich usług lub produktów, 

podniesienie ceny oferowanych produktów, moŜe to mieć negatywny wpływ na działalność oraz sytuację 

finansową Spółki, osiągane przez nią wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju. Szczególnym ryzykiem 

obarczona jest współpraca z firmą Microsoft oraz firmą Oracle, poniewaŜ są one jedynymi 

dostarczycielami technologii baz danych do głównych systemów klasy ERP, odpowiednio dla Softlab SQL 

oraz safo.biz. 

 

Ryzyko związane z realizacją projektów informatycznych 

 

Dostarczane przez Asseco Business Solutions systemy często mają wpływ na kluczową działalność 

gospodarczą klienta. Błędne działanie systemu moŜe doprowadzić do powstania znacznych strat 

finansowych u klienta, czego konsekwencją mogą być roszczenia prawne mające wpływ na sytuację 

finansową, reputację oraz perspektywy rozwoju Spółki. W skrajnych przypadkach klienci mogą starać się, 

nawet w razie braku winy ze strony Spółki, wypowiedzieć zawartą umowę lub dochodzić zapłaty kar 

umownych zastrzeŜonych na wypadek opóźnień w realizacji projektu, które na mocy niektórych umów 

mogą wynosić do 100% wartości zamówienia. Produkty Spółki budowane są dla stanu prawnego 

obecnego na dzień wdroŜenia. Pomimo duŜej parametryzacji systemów oraz klauzul w umowach 
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wykluczających zobowiązanie Spółki do aktualizacji oprogramowania na własny koszt, istnieje ryzyko, Ŝe 

klient w przypadku istotnych zmian prawnych będzie dąŜył do przystosowania oprogramowania do 

występujących zmian prawnych, co moŜe spowodować wzrost kosztów Spółki. Wystąpienie którejkolwiek 

z opisanych okoliczności miałyby negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Spółki, 

osiągane przez nią wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju.  

 

Ryzyko związane z zasobami ludzkimi  

 

Kontrakty Spółki realizowane są z sukcesem przez wysoko wykwalifikowanych pracowników. Na ogólny 

kształt funkcjonowania Asseco Business Solutions wpływa teŜ kadra zarządzająca. Utrata pracowników - 

zarówno ekspertów, jak i kadry zarządzającej, spowodowana sytuacją na rynku pracy, moŜe wiązać się  

z ryzykiem obniŜenia jakości oferowanych usług oraz z opóźnieniami w ramach realizowanych 

kontraktów. W przypadku bardzo dynamicznego rozwoju Spółki, biorąc pod uwagę popyt rynkowy na 

informatyków moŜe to spowodować trudności w pozyskaniu odpowiednich zasobów kierowniczych  

i operacyjnych, co nie pozostałoby bez wpływu na wyniki Spółki. 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 słuŜbową 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 ze Spółką 

kapitałowo oraz podmiotami zaleŜnymi od głównego akcjonariusza Spółki tj. Asseco Poland S.A. 

Transakcje te zapewniają efektywne prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Grupy Kapitałowej 

Asseco i obejmują, między innymi, wzajemne świadczenie usług, sprzedaŜ 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 takŜe z uwagi na zwiększające się 

zainteresowanie organów podatkowych zagadnieniem cen transferowych oraz warunkami transakcji  

z podmiotami powiązanymi, nie moŜna wykluczyć, iŜ Spółka moŜe być przedmiotem kontroli i innych 

czynności sprawdzających podejmowanych przez organy podatkowe w powyŜszym 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, naraŜone są na zarzut unikania podatków, co miałoby negatywny wpływ na 

działalność oraz wyniki Spółki. 

 

Ryzyko związane z wpływem większościowego akcjonariusza na Spółkę 

 

Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania, większościowy akcjonariusz - Asseco Poland S.A., 

posiada 54,3% akcji Spółki, uprawniających do wykonywania takiego samego procentu głosów na 

Walnym Zgromadzeniu. Zakres uprawnień związanych z posiadanym przez Asseco Poland S.A. udziałem  

w kapitale zakładowym Spółki moŜe prowadzić do sytuacji, w której pozostali akcjonariusze będą mieć 

ograniczony wpływ na sposób zarządzania i funkcjonowania Spółki. Ponadto, sposób wykonywania 
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tych uprawnień moŜe nie być zbieŜny z zamierzeniami pozostałych akcjonariuszy Spółki. Nie moŜna 

równieŜ zagwarantować, Ŝe 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 Spółki.  

 

7. Informacje o powiązaniach organizacyjnych oraz kapitałowych Spółki z innymi 

podmiotami 

 

• Asseco Business Solutions S.A. naleŜy do Grupy Kapitałowej Asseco. Spółka stanowi jeden z filarów GK 

Asseco. Asseco BS w ramach GK Asseco stanowi Centrum Kompetencyjne odpowiedzialne za systemy 

ERP, outsourcing oraz e-learning. Asseco Poland jest większościowym akcjonariuszem Spółki. W rękach 

Asseco Poland znajduje się 54,3% akcji Asseco Business Solutions S.A., co daje taki sam procentowy 

udział głosów na Walnym Zgromadzeniu.  

 

• W ramach zakupu akcji lubelskiej spółki Anica System w dniu 30 listopada 2007, powstała grupa 

Kapitałowa Asseco Business Solutions. Jednostką dominującą jest Asseco Business Solutions S.A. 

Asseco BS nabyło 60,56% akcji Anica System S.A., uprawniających do 60,56% głosów na WZA.  

 

• Pozostałymi akcjonariuszami Spółki, obok Asseco Poland S.A., których liczba głosów na Walnym 

Zgromadzeniu przekracza próg 5% są podmioty z sektora finansowego - ING Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych S.A. (7,06%), Pioneer Pekao Investment Management S.A.(5,08%). 

 

8.  Opis transakcji z podmiotami powiązanymi  

 

NALEśNOŚCI OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH 
NA DZIEŃ  

31-12-2007 

NA DZIEŃ  

31-12-2006 

Prokom Software S.A. 3 176  2 687 

Asseco Poland S.A. (jednostka dominująca) 1 201 0 

pozostałe jednostki powiązane  
 111 0 

Razem 4 488 2 687 

ZOBOWIĄZANIA WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH 
NA DZIEŃ  

31-12-2007 

NA DZIEŃ  

31-12-2006 

Prokom Software S.A. 106 103 

Asseco Poland S.A.  
 

347 0 

Anica System S.A.  24 0 

pozostałe jednostki powiązane  
 7 0 

Razem 484 103 

   

PRZYCHODY ZE SPRZEDAśY PRODUKTÓW I USŁUG 

12 MIESIĘCY  

ZAKOŃCZONYCH  

31 GRUDNIA 2007 

12 MIESIĘCY  

ZAKOŃCZONYCH  

31 GRUDNIA 2006 

Asseco Poland S.A. (jednostka dominująca) 1 875 0 

Prokom Software S.A. 10 940 11 402 
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pozostałe jednostki powiązane  
 1 096 0 

Razem 13 911 11 402 

Transakcje sprzedaŜy były realizowane w ramach statutowej działalności 
Spółki   

   

KOSZTY ZAKUPU TOWARÓW I USŁUG 

12 MIESIĘCY  

ZAKOŃCZONYCH  

31 GRUDNIA 2007 

12 MIESIĘCY  

ZAKOŃCZONYCH  

31 GRUDNIA 2006 

Asseco Poland S.A. (jednostka dominująca) 428 1 

Prokom Software S.A. 16 39 

Anica System S.A. 45 0 

pozostałe jednostki powiązane  
 

1 604 0 

Razem 2 093 40 

 

9. Informacje o zaciągniętych kredytach oraz udzielonych Asseco Business Solutions S.A. 

gwarancjach i poręczeniach 

 

Na dzień 31 grudnia 2007 Asseco Business Solutions S.A. nie zaciągnęło Ŝadnych kredytów ani nie 

podjęło Ŝadnych zobowiązań finansowych, jakkolwiek posiada otwarte linie kredytowe. Spółka nie jest teŜ 

beneficjentem jakichkolwiek gwarancji.  

 

10. Informacje na temat emisji papierów wartościowych przez Spółkę w okresie objętym 

raportem 

 

• 31 października 2007 roku nastąpiło Otwarcie Pierwszej Publicznej Oferty Akcji spółki Asseco Business 

Solutions S.A. W ramach IPO inwestorom zaoferowano 5 600 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C. 

W wyniku emisji akcji z rynku kapitałowego pozyskano 61 600 tys. PLN. PDA akcji serii C zostało 

wprowadzone do obrotu giełdowego 12 listopada 2007. 

 

• Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 22 kwietnia 2008 podejmie uchwałę w sprawie 

ewentualnego nabycia poprzez emisję akcji serii D, 39,44% akcji spółki Anica System S.A. oraz 100% 

akcji Asseco Systems S.A.  

 

11. Skład Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej 

 

W dniu publikacji niniejszego sprawozdania tj. 4 kwietnia 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 
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W dniu publikacji niniejszego sprawozdania tj. 4 kwietnia 2008 roku, skład Rady Nadzorczej Spółki 

przestawia się w sposób następujący: 

 
 

IMIĘ I NAZWISKO  FUNKCJA  

Adam Góral Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Ewa Góral  Członek Rady Nadzorczej 
Zbigniew Pomianek Członek Rady Nadzorczej 
Wojciech Kowalczyk Członek Rady Nadzorczej 
Jarosław Adamski  Członek Rady Nadzorczej  

 

 

12. Zmiany w składzie osób zarządzających oraz nadzorujących Spółkę 

 

• Do dnia połączenia funkcję Prezesa Zarządu Spółki sprawował Wiktor Ząbek. Od 1 czerwca Zarząd 

Asseco BS uległ rozszerzeniu. Prezesem Spółki został Romuald Rutkowski, I Wiceprezesem - Maciej 

Maniecki. Na stanowiska Wiceprezesów Zarządu powołano: Wojciecha Frysztaka, Marka Dutkowskiego, 

Cezarego Maciejewskiego i Wiktora Ząbka. Członkiem Zarządu Spółki została Małgorzata Lipińska. 

 

• Zgodnie z raportem bieŜącym nr 6/2008 z dnia 12.03.2008, w dniu 12 marca 2008 r. ze składu Rady 

Nadzorczej Spółki, a tym samym z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej został odwołany Jacek 

Duch. Na jego miejsce powołano do składu Rady Nadzorczej Spółki, do pełnienia funkcji Członka Rady 

Nadzorczej Ewę Góral.  

 

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. KaŜdy  

z członków Zarządu moŜe 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 
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członków Zarządu naleŜy 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 niezastrzeŜonych do kompetencji Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia. 

Członkowie Zarządu pełnią swoje obowiązki osobiście. 

 

• 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 wdroŜenie i realizację. Zarząd dba 

o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenia jej spraw zgodnie  

z przepisami prawa i dobrą praktyką. 

 

• Kapitał zakładowy moŜe być podwyŜszany lub obniŜany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. 

 

14. Umowy zawarte między Spółką 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 Ŝadne 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 kaŜdy, 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 moŜe rozwiązać umowę o pracę bez 

wypowiedzenia z winy pracownika w razie: I. cięŜkiego naruszenia przez pracownika podstawowych 

obowiązków pracowniczych, II. popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę 

przestępstwa, które uniemoŜliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeŜeli 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 moŜe 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. 
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15. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści wypłaconych, naleŜnych lub potencjalnie 

naleŜnych osobom wchodzącym w skład Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki 

 

Informacje o wynagrodzeniach znajdują się w nocie nr 30.1. sprawozdania finansowego.  

 

16. Znaczący akcjonariusze 

 

Zgodnie z wiedzą Zarządu Asseco Business Solutions S.A. stan akcjonariuszy posiadających bezpośrednio 

lub przez podmioty zaleŜne, co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów w Walnym Zgromadzeniu, na dzień 31 

grudnia 2007 przedstawiał się następująco: 

 
 

AKCJONARIAT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.  

WG. INFORMACJI POSIADANYCH W DNIU 31 GRUDNIA 2007 

AKCJONARIUSZ  LICZBA AKCJI UDZIAŁ W 

AKCJONARIACIE 

LICZBA GŁOSÓW UDZIAŁ W GŁOSACH 

Asseco Poland 15.528.570 54,3% 15.528.570 54,3% 
ING Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 

 
2 020 000 

 
7,06% 

 
2 020 000 

 
7,06% 

Pioneer Pekao Investment 
Management S.A. 

 
1 455 000 

 
5,08%   

 
1 455 000 

 
5,08%   

 

Obok Asseco Poland S.A., znaczącymi akcjonariuszami Spółki są Pioneer Pekao Investment Management 

S.A. oraz ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  

 
 

17. Akcje Spółki będące w posiadaniu Zarządu oraz Rady Nadzorczej 

 

 

LICZBA POSIADANYCH 

AKCJI (odpowiada % 
udziałowi w ogólnej 

liczbie głosów na WZA) 
 

ZMIANA OD DNIA 

PRZEKAZANIA 

POPRZEDNIEGO RAPORTU 

ROCZNEGO  

PROCENTOWY UDZIAŁ 

W AKCJONARIACIE  

(odpowiada % 

udziałowi w ogólnej 

liczbie głosów na 

WZA) 

ZMIANA OD DNIA 

PRZEKAZANIA 

POPRZEDNIEGO 

RAPORTU 

ROCZNEGO 

OSOBY ZARZĄDZAJĄCE  3 332 788 n/d 11,6% n/d 

Marek Dutkowski  394 578  1,4%  
Wojciech Frysztak 822 650  2,9%  
Małgorzata Lipińska  48 144  0,1%  
Cezary Maciejewski  546 058  1,9%  
Maciej Maniecki  920 728  3,2%  
Romuald Rutkowski  426 828  1,5%  
Wiktor Ząbek  173 802  0,6%  

 

18. Informacje o umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany  

w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy 

 

W związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na 22 kwietnia 2008, moŜe dojść do 

podjęcia uchwały o emisji akcji serii D. Środki pozyskane z ewentualnej emisji posłuŜą zakupowi 39,44% 

akcji Anica System S.A. oraz 100% akcji Asseco Systems S.A. (więcej informacji na temat emisji akcji 

serii D oraz celach emisji znajduje się w punkcie III niniejszego sprawozdania „Przewidywany rozwój 
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Spółki”). W momencie finalizowania transakcji zakupu dojdzie do zawarcia umów, w wyniku których 

nastąpią zmiany 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 Ŝadne papiery wartościowe, które dawałyby specjalne uprawnienia kontrolne.  

 

Zgodnie z § 7 Statutu Asseco Business Solutions S.A. kaŜda 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. KaŜdy członek Rady 

Nadzorczej moŜe być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. 
 

20. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych 

 

W omawianym okresie sprawozdawczym Spółka nie realizowała Ŝadnych programów akcji pracowniczych. 

 

21. Ograniczenia dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych 

Spółki oraz wszelkich ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu                     

przypadających na akcje Spółki 

 

Zgodnie z § 7 Statutu Asseco Business Solutions S.A.: 

 

Akcje są zbywalne i mogą być obciąŜane ograniczonymi prawami rzeczowymi. Zbycie lub obciąŜenie akcji 

imiennych ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz osoby nie będącej akcjonariuszem Spółki 

wymaga zezwolenia Walnego Zgromadzenia, o ile zbycie lub obciąŜanie następuje przed dniem 30 

czerwca 2008 roku. Wniosek akcjonariusza skierowany do Zarządu Spółki powinien wskazywać liczbę 

akcji objętych zamiarem zbycia oraz osobę nabywcy. Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 

jednego miesiąca od dnia otrzymania przez Zarząd wniosku akcjonariusza. 
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22.  Nabycie akcji własnych  
 

W okresie objętym sprawozadniem 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 31 sprawozdania finansowego.  

 

VI. INNE INFORMACJE DODATKOWE 
 

1. Data zawarcia umowy z audytorem 

4 marca 2008 

 

2. Łączna wysokość wynagrodzenia audytora 

 

W umowie zawartej 4 marca 2008 łączna wysokość wynagrodzenia audytora z tytułu badania 

jednostkowego sprawozdania finansowego, wynosi 150 tys. PLN. 

 

3. Pozostała łączna wysokość wynagrodzenia audytora naleŜnego lub wypłaconego  

z innych tytułów niŜ określone w punkcie 2 

 
Zwrot niezbędnych kosztów bezpośrednich w kwocie nieprzekraczającej 5% wartości umowy. 
 

VII. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 

 
1. Oświadczenie Zarządu dotyczące przyjętych zasad rachunkowości  

 
Zarząd Asseco Business Solutions S.A. oświadcza, Ŝe według jego najlepszej wiedzy sprawozdanie 

finansowe Asseco Business Solutions S.A. za 2007 rok oraz dane porównywalne za rok 2006 sporządzone 

zostało zgodnie z przyjętą w Spółce polityką rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami 

Rachunkowości i odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz 

wynik finansowy Asseco Business Solutions S.A.  

 

Sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Asseco 

Business Solutions S.A., w tym opis podstawowych ryzyk i niepewności. 

 

 
Podpisy Członków Zarządu 

 
 Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
   

 
 

 Romuald Rutkowski 
 

Prezes Zarządu  

   
Maciej Maniecki 

 
I Wiceprezes Zarządu 

 

  
 

Marek Dutkowski  

 
 

Wiceprezes Zarządu 
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Wojciech Frysztak  

 
 

Wiceprezes Zarządu 

 

  
 
 

Cezary Maciejewski  

 
 

Wiceprezes Zarządu 
 

 

  
 

Wiktor Ząbek 

 
 

Wiceprezes Zarządu 
 

 

  
 

Małgorzata Lipińska   

 
 

Członek Zarządu 
 

 

 

 
2. Oświadczenie Zarządu dotyczące wyboru podmiotu dokonującego badania rocznego 

jednostkowego sprawozdania finansowego 

 
Zarząd Asseco Business Solutions S.A. oświadcza, Ŝe podmiot uprawniony do badania sprawozdań 

finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A., 

został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania 

tego sprawozdania, spełniają warunki do wydania bezstronnej i niezaleŜnej opinii o badaniu, zgodnie  

z właściwymi przepisami prawa krajowego. 

 

Podpisy Członków Zarządu 
 

 Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
   

 
 

 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 

 


