
Raport roczny

2 0 0 6



�



Raport roczny

Raport roczny

2 0 0 6



�



�

Podstawowe dane finansowe 

List Prezesa Zarządu

Władze Spółki

Profil działalności Asseco Poland

Fuzja Asseco Poland i Softbank

Misja, strategia Asseco Poland

Kalendarium 2006

Oferta

Polityka Personalna Asseco Poland 

Grupa Kapitałowa Asseco

Asseco Poland na rynku kapitałowym

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco 

(dawniej Softbank)

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco 

(przed połączeniem z Softbank)

6

8

10

12

13

14

16

18

20

22

25

29

41

Spis treści



�

mln PLN
Grupa Kapitałowa Softbank 	

(przed fuzją z Asseco)
Grupa Kapitałowa Asseco 	
(przed fuzją z Softbank)

�003 �00� �00� �00� �003 �00� �00� �00�

Przychody 345 482 533 498 101 108 218 335

EBITDA 29 32 62 58 14 20 34 58

EBIT 6 22 52 45 11 17 30 47

Zysk netto 2 -1 45 75 10 15 29 62

Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 2 0 44 75 10 13 24 55

Aktywa 250 246 697 686 42 127 232 354

Kapitał własny 128 137 286 344 28 78 140 190

Kapitał zakładowy 21 21 25 25 0 1 1 1

Gotówka netto 52 -22 15 52 19 32 73 121

Operacyjne przepływy pieniężne 5 -26 42 28 8 3 26 44

Amortyzacja 24 11 10 13 3 3 4 11

Inwestycje w majątek trwały 9 8 17 9 3 3 5 13

Inwestycje w aktywa finansowe 31 1 47 0 2 37 20 65

Wskaźniki

Zysk netto na akcję (EPS) 	 0.11 	 0.02 	 2.10 	 2.96 	 2.81 	 5.00 	 6.86 	 14.25

Wartość księgowa na akcję (BVPS) 	 6.12 	 6.55 	 13.67 	 13.65 	 8.18 	 29.46 	 40.11 	 49.31

Dywidenda na akcję (DPS) - - 	 0.64 	 0.40 - 	 1.34 	 1.82 -

Rentowność

EBITDA 8% 7% 12% 12% 14% 19% 16% 17%

EBIT 2% 4% 10% 9% 11% 16% 14% 14%

Netto 1% 0% 8% 15% 10% 14% 13% 19%

ROE 2% -1% 16% 22% 34% 19% 21% 33%

ROA 1% -1% 6% 11% 23% 12% 12% 18%

Prezentowane dane finansowe zostały zaczerpnięte z rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych
Grupy Kapitałowej Asseco i Grupy Kapitałowej Softbank.
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Podstawowe dane finansowe
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Struktura sprzedaży w 2006 roku wg produktów



�

Szanowni Akcjonariusze Asseco Poland!

Rok 2006 był wyjątkowo ważny dla Asseco Poland. 	

Połączenie Spółki z wiodącą polską firmą informatyczną 

– Softbank, rozszerzenie Grupy Kapitałowej o nowe 

podmioty, podpisanie wielu ważnych, prestiżowych 

kontraktów oraz świetne wyniki finansowe składają się 

na bardzo udany i pracowity rok w historii spółki.

Połączenie Asseco Poland z Softbankiem było jednym 

z najważniejszych wydarzeń minionego roku. Oficjalna 

rejestracja fuzji miała miejsce 4 stycznia 2007 roku, 

jednakże od momentu ogłoszenia zamiaru połączenia, 

w maju 2006 roku, Asseco Poland i Softbank z suk-

cesem realizowały skomplikowany proces łączeniowy. 

Spółka powstała w wyniku połączenia działa pod firmą 

Asseco Poland z siedzibą w Rzeszowie. Fuzja pozwo-

liła stworzyć największą polską spółkę informatyczną 

notowaną na warszawskim parkiecie. Co warte pod-

kreślenia, po połączeniu jesteśmy także największą, 

działającą w skali międzynarodowej polską firmą, do-

starczającą oprogramowanie własne i usługi dla sek-

tora bankowo-finansowego. Jednakże na połączenie 

Asseco Poland i Softbank patrzymy przede wszystkim 

pod kątem ludzi - połączyły się przecież najlepsze ze-

społy kompetencyjne, odpowiedzialne za projekty dla 

sektora bankowo-finansowego w kraju. Wierzymy, 

że połączenie wielu lat doświadczeń, wiedzy i umie-

jętności zaowocuje stworzeniem bardziej atrakcyjnej 

i kompleksowej oferty dla sektora zarówno w kraju, 

jak i za granicą. 

Wyniki finansowe wypracowane w 2006 roku za-

równo przez Asseco Poland, jak i Softbank należą 

do najlepszych w kilkunastoletniej historii spółek. 	

W niniejszym Raporcie Rocznym po raz ostatni przed-

stawiamy wyniki finansowe Asseco Poland i Softbank 

oddzielnie. Po raz pierwszy wyniki „nowego” Asseco 

Poland po połączeniu z Softbankiem przedstawimy 

po zamknięciu pierwszego kwartału 2007 roku. 

W 2006 roku Softbank wypracował przychody ze 

sprzedaży na poziomie 498 mln PLN w tym najbar-

dziej rentowna działalność Grupy – sprzedaż opro-

gramowania i usług własnych wyniosła 364 mln zł., 

co oznacza aż 52% wzrost w porównaniu z rokiem 

ubiegłym. Dzięki zwiększeniu przychodów z tego ob-

szaru działalności rentowność EBITDA Grupy wzro-
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sła do 12%, czyli do poziomu zapowiadanego przez 

Zarząd w Strategii na lata 2004-2006. W 2006 roku 

Grupa wypracowała także znaczący wzrost w zakre-

sie zysku netto o 70% do 75 mln zł o ponad 20% 

przewyższając wynik osiągnięty rok wcześniej. 

Asseco Poland także zaprezentowało dobre wyniki 	

finansowe. Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej 

Asseco wyniosły 336 mln zł o ponad 54% przewyż-

szając wynik osiągnięty rok wcześniej. Rentowność 	

EBITDA Grupy Asseco wyniosła 17,3%. Zysk netto 

Asseco Poland za 2006 rok wyniósł 32,2 mln zł i był 

o 53% wyższy niż w 2005 roku przy rentowności 	

netto na poziomie 9,6%. 

Wypracowane w 2006 roku wyniki finansowe pozwa-

lają nam z optymizmem patrzeć w przyszłość, sta-

wiają także wysoką poprzeczkę dla zarządzających 

Asseco Poland. 

Rok 2006 przyniósł upublicznienie kolejnej spółki 

z Grupy Asseco. W październiku na warszawskim par-

kiecie z sukcesem zadebiutował nasz słowacki partner 

– firma Asseco Slovakia. Asseco Slovakia była pierwszą 

słowacką spółką debiutującą w sposób bezpośredni na 

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Środki 

uzyskane z debiutu giełdowego Spółka przeznaczy na 

dalszą rozbudowę Grupy Kapitałowej Asseco. 

Miniony rok przyniósł także powiększenie rodziny 

spółek z Grupy Asseco zarówno w Polsce, jak i na 

Słowacji. Na początku roku dołączyły do nas Softlab 

i Wa-Pro – wiodący polscy producenci oprogramowa-

nia wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem 

oraz Slovanet – największy niezależny operator tele-

komunikacyjny na Słowacji.

Plany Asseco Poland na 2007 rok zakładają dyna-

miczną ekspansję międzynarodową w Czechach, na 

Słowacji, w Rumunii i na Bałkanach, aktywną kon-

solidację polskiego rynku informatycznego przez 

włączanie rentownych spółek IT w struktury Grupy 

Kapitałowej Asseco oraz wprowadzenie kolejnych 

podmiotów z Grupy na warszawski parkiet. 

Jesteśmy przekonani, że rok 2007 pozwoli na dal-

szy dynamiczny rozwój Grupy Kapitałowej Asseco, 

a obrana strategia przyniesie wymierne efekty, które 

usatysfakcjonują naszych Akcjonariuszy i będą speł-

nieniem naszych obietnic.

Chciałbym podziękować wszystkim Pracownikom 	

Asseco Poland za ciężką pracę, jaką włożyli w rozwój 

Spółki w 2006 roku, Akcjonariuszom i Inwestorom za 

wiarę w obraną przez Asseco Poland strategię i wspar-

cie ambitnych planów budowy międzynarodowej Grupy 

Kapitałowej, skupiającej rentowne firmy dostarczające 

oprogramowanie i usługi informatyczne. W imieniu 

Spółki pragnę także podziękować naszym Klientom za 

okazane zaufanie, a Partnerom za wspólny trud ugrun-

towywania pozycji Asseco Poland na rynku. 

Z poważaniem

Adam Góral

Prezes Zarządu Asseco Poland SA

List Prezesa Zarządu
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Przemysław Borzestowski 	

Wiceprezes Zarządu

Piotr Jeleński

Wiceprezes Zarządu

Marek Panek 

Wiceprezes Zarządu*

Zbigniew Pomianek 	

Wiceprezes Zarządu*

Adam Rusinek

Wiceprezes Zarządu*

Przemysław Sęczkowski 	

Wiceprezes Zarządu

Robert Smułkowski 	

Wiceprezes Zarządu

Adam Góral

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny*

Zarząd Asseco Poland SA

 * powołani do Zarządu w dniu 4.01.2007 r.

 ** do dnia 4.01.2007 r. Prezesem Zarządu Softbank SA był Krzysztof Korba

 *** do dnia 4.01.2007 r. Członkiem Zarządu Asseco Poland SA była Renata Bojdo

 **** do dnia 17.07.2007 r. Członkiem Zarządu Asseco Poland SA był Krzysztof Jagielski
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Rada Nadzorcza  
Asseco Poland SA

Ryszard Krauze – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Stanisław Janiszewski – Członek Rady Nadzorczej

Piotr Mondalski – Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Maciąg – Członek Rady Nadzorczej*

Dariusz Górka – Członek Rady Nadzorczej*

Jacek Duch – Członek Rady Nadzorczej*

Adam Noga – Członek Rady Nadzorczej*

Walne Zgromadzenie  
Akcjonariuszy

Kapitał zakładowy: 46.445.804,00 PLN 	

(opłacony w całości)

Ogólna liczba akcji:  46 445 804	

Seria A 25 174 713

Seria B 3 210 000

Seria C 17 735 815

Seria R 30 276

Seria D 295 000

Ogólna liczba głosów: 46 445 804

Władze Asseco Poland SA

Główni Akcjonariusze Asseco Poland SA
(stan na dzień 11.07.2007 r.)

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów na WZA Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA

Ogółem 46	445	804 46	445	804 100,00%

Prokom Software SA 11	834	791 11	834	791 25,68%

Adam Góral 8	083	000 8	083	000 17,40%

ING	TFI 3	668	000 3	668	000 7,90%

Pioneer Pekao TFI 2	358	641 2	358	641 5,08%

 * powołani na Członków Rady Nadzorczej w dniu 4.01.2007 r.

 ** do dnia 4.01.2007 r. Członkami Rady Nadzorczej Softbank SA byli: Marek Jakubik, Maria Zagrajek

 *** do dnia 4.01.2007 r. Członkami Rady Nadzorczej Asseco Poland SA byli: Przemysław Sęczkowski, Jarosław Maczkowski, Zbigniew Góral, Ewa Góral-Maciąg
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Profil działalności  
Asseco Poland SA

Asseco Poland SA (ACP) jest notowaną na Giełdzie 

Papierów Wartościowych w Warszawie wiodącą, pol-

ską spółką informatyczną. Obecne Asseco Poland SA 

powstało z połączenia dwóch giełdowych spółek: 

Softbank SA oraz Asseco Poland SA (dawniej: COMP 

Rzeszów SA). Spółka powstała w wyniku połączenia 

nosi nazwę Asseco Poland SA, a jej siedzibą jest Rze-

szów. Fuzja nastąpiła 4 stycznia 2007 roku. Kom-

pleksowa oferta Asseco Poland SA skierowana jest 

do sektorów:

▪ Bankowo-finansowego

▪ Administracji publicznej

▪ Przemysłu i usług

Asseco Poland SA specjalizuje się w produkcji i roz-

woju oprogramowania. Jako jedna z nielicznych firm 

w Polsce buduje i wdraża własnego autorstwa scen-

tralizowane, kompleksowe systemy informatyczne 

dla sektora bankowego. Z rozwiązań Asseco Po-

land SA korzysta ponad połowa banków w Polsce. 

Biura Asseco Poland SA znajdują się w 14 miastach 

w Polsce, dzięki czemu konsultanci Asseco Poland SA 

są zawsze blisko klienta. 

Spółka zajmuje pierwszą pozycję wśród polskich pro-

ducentów oprogramowania dla bankowości, co jest 

konsekwencją wielu lat pracy, najwyższej jakości świad-

czonych usług oraz doświadczenia zdobytego ze współ-

pracy z bankami krajowymi i zachodnimi. Systemy 

tworzone przez Asseco Poland SA spełniają wymagania 

stawiane systemom informatycznym przez banki w Unii 

Europejskiej.

Spółka Asseco Poland SA jest liderem w budowie mię-

dzynarodowej Grupy Kapitałowej Asseco, skupiającej 

rentowne firmy z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. 

W najbliższych latach Grupa Kapitałowa Asseco planuje 

wejść na rynki Europy Zachodniej. 

Informacje ogólne

Nazwa firmy: Asseco Poland SA

Główna siedziba:	

Al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów

Data założenia:	

1989.01.18 (od 1993.09.01 jako spółka akcyjna)

Forma prawna:spółka akcyjna

Wartość kapitału zakładowego:	

46.445.804,00 PLN (opłacony w całości)

Debiut giełdowy: 1998 r.

EKD: 7222Z

Audytor: Ernst&Young Sp. z o.o.

NIP: 522-000-37-82

REGON: 010334578

KRS: 0000033391, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, 	

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego
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Fuzja Asseco Poland SA 
i Softbank SA

W dniu 4 stycznia 2007 roku, Sąd Rejonowy dla 

m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajo-

wego Rejestru Sądowego, ul. Barska 28/30, 02-315 

Warszawa, wpisał połączenie spółki Softbank SA ze 

spółką Asseco Poland SA. Proces połączeniowy zo-

stał przeprowadzony zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 

KSH przez przeniesienie całego majątku Asseco Po-

land SA na Softbank SA w zamian za akcje Softbank 

SA (Akcje Połączeniowe), wydane Akcjonariuszom 

Asseco Poland SA przy zastosowaniu parytetu wy-

miany, tj. w stosunku 5,9 akcji Softbank SA za 1 ak-

cję Asseco Poland SA. 

Celem połączenia Asseco Poland SA i Softbank SA 

było stworzenie największej, polskiej spółki informa-

tycznej, działającej w skali międzynarodowej, produ-

kującej oprogramowanie dla sektora bankowo-finan-

sowego, przedsiębiorstw i administracji publicznej. 

Dzięki połączeniu stała się możliwa integracja najlep-

szych polskich zasobów informatycznych, uporząd-

kowanie oferty rynkowej oraz wykluczenie ewentu-

alnej wzajemnej konkurencji. Koncentracja kapitału, 

jaka nastąpiła po połączeniu, pozwoli na dynamiczną 

ekspansję międzynarodową Spółki, zwiększenie kon-

kurencyjności zarówno w kraju, jak i na arenie mię-

dzynarodowej oraz podniesienie jakości oferowanych 

produktów i usług.

Dzięki połączeniu spółek zostanie poszerzona stra-

tegia rozwoju połączonych firm o elementy, których 

realizacja nie byłaby możliwa w przypadku działalno-

ści spółek jako oddzielnych podmiotów. Utworzone 

w wyniku połączenia przedsiębiorstwo będzie w sta-

nie wytwarzać zdywersyfikowane produkty, działać 

na nowych rynkach zbytu i powiększać udział w do-

tychczasowych.

Profil działalności, fuzja
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Misja i strategia

Misja
Budowa międzynarodowej grupy kapitałowej skupia-

jącej rentowne firmy, które produkują i dostarczają 

rozwiązania informatyczne.

Strategia
Przewaga konkurencyjna dzięki produkcji 

oprogramowania 

Zarówno Asseco Poland SA, jak i spółki Grupy, po-

zycjonują się jako dostawcy najwyższej jakości 

oprogramowania. Właśnie w dostarczaniu własnych 

rozwiązań widzimy naszą główną przewagę kon-

kurencyjną. Z roku na rok przychody ze sprzedaży 

oprogramowania dynamicznie rosną i stanowią coraz 

większą część przychodów ogółem. Najwyższa jakość 

własnych rozwiązań jest zagwarantowana przez kon-

sekwentne egzekwowanie norm jakości, co ułatwia 

wdrożony w Asseco Poland SA oraz Asseco Slovakia 

a.s. System Zarządzania przez Jakość, certyfikowany 

na zgodność z normą ISO 9001:2000.

Przewaga konkurencyjna dzięki pracownikom

Kluczowym zasobem umożliwiającym rozwój dzięki 

produkcji oprogramowania są pracownicy. W Grupie 

Kapitałowej Asseco w końcu marca 2007 r. pracowa-

ło ponad 3000 osób, z których większość stanowią 

najwyższej klasy specjaliści zajmujący się budową, 

rozwojem i wdrażaniem rozwiązań poszczególnych 

spółek. 

Wzrost organiczny i przez akwizycje

Dynamiczny wzrost Asseco Poland SA, jak i spółek 

Grupy, będzie odbywał się dwutorowo. Z jednej stro-

ny poprzez stabilny wzrost organiczny z drugiej zaś 

poprzez akwizycje. Realizacja kolejnych akwizycji nie 

tylko rozszerzy nasze kompetencje w zakresie no-

wych, własnych systemów, lecz także wzmocni pozy-

cję Grupy za sprawą nowych obszarów działalności.

Dywersyfikacja produktów i usług

Realizowana strategia budowy Centrum Oprogra-

mowania w Europie Środkowo-Wschodniej poprzez 

akwizycje pozwoli nam na pozyskanie nowych grup 

klientów i dywersyfikację oferowanych przez nas 

produktów i usług. Obrana strategia pozwoli na 

obecność spółek Grupy Kapitałowej w większości 

sektorów gospodarki.
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Misja i strategia,  
System Zarządzania przez Jakość

System Zarządzania  
przez Jakość

Asseco Poland SA kładzie szczególny nacisk na naj-

wyższą jakość oferowanych produktów i usług. 

W trosce o najwyższą satysfakcję klientów Asseco 

Poland SA wdrożyło, utrzymuje i stale rozwija System 

Zarządzania przez Jakość, certyfikowany na zgod-

ność z normą ISO 9001:2000. System zapewnia 

właściwe zarządzanie wszystkimi procesami bizne-

sowymi, mającymi wpływ na jakość oferowanych 

produktów i usług.
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Kalendarium �00�

I kwartał

▪  Asseco Poland SA nabywa 96% udziałów w spółce 

Softlab

▪  Asseco Poland SA nabywa 70% udziałów w spółce 

Wa-Pro

▪  Asseco Slovakia nabywa 51% udziałów w spółce 

Slovanet

▪  Asseco Poland SA podpisała umowę z PKO BP na 

dostawę i instalację sprzętu oraz dostawę oprogra-

mowania na potrzeby centralnej bazy archiwum

▪  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariu-

szy Softbank SA decyduje o przeznaczeniu 30% 

zysku netto wypracowanego w 2005 roku czyli ok. 

16 mln zł na dywidendę dla akcjonariuszy spółki

▪  Softbank IT Partner zdobył Grand Prix Międzynaro-

dowych Targów Technologii Informatycznych Euro-

com Expo 2006 za System Rejestracji i Obsługi 

Tytułów Egzekucyjnych EGZEKUTOR

II kwartał

▪  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

Asseco Poland SA decyduje o przeznaczeniu 31% 

zysku netto wypracowanego w 2005 roku czyli ok. 

7 mln zł na dywidendę dla akcjonariuszy spółki

▪  Asseco Poland SA podpisuje umowę z Dominet 

Bank na wdrożenie defBank Pro

▪  Asseco Poland SA podpisuje umowę z Euro Ban-

kiem na wdrożenie nowej wersji flagowego syste-

mu spółki def3000

▪  Asseco Poland SA i Softbank SA podpisują porozu-

mienie, dotyczące połączenia obydwu Spółek

▪  Prezes Zarządu Softbank SA, pan Krzysztof Korba, 

został uhonorowany przez Kapitułę Złotych Proce-

sorów Teleinfo tytułem menedżera roku 2005
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III kwartał

▪  Asseco Slovakia a.s. wygrała przetarg na dostar-

czenie Kompleksowego Systemu Informacji 

Medycznej dla Szpitala Uniwersyteckiego im. F.D. 

Roosvelta w Bańskiej Bystrzycy

▪  Asseco Poland SA podpisało z Bankiem Gospo-

darstwa Krajowego (BGK) umowę na wykonanie 

modyfikacji systemu centralnego def2000

▪  Asseco Poland SA przedstawia plan połączenia ze 

spółką Softbank SA

▪  Asseco Slovakia a.s. publikuje prospekt emisyjny 

na publiczną ofertę 360 000 akcji zwykłych na 

okaziciela

IV kwartał

▪  Asseco Slovakia a.s. debiutuje na Giełdzie Papie-

rów Wartościowych w Warszawie

▪  Asseco Poland SA znajduje się w gronie 20 

„Dobrych Firm”, czyli najdynamiczniej i najefek-

tywniej rozwijających się przedsiębiorstw w Polsce 

wg. dziennika Rzeczpospolita

▪  Asseco Poland SA podpisuje umowę z Gospodar-

czym Bankiem Wielkopolski (GBW) na dostarcze-

nie i wdrożenie systemu MultiComp oraz SET-BS

▪  Zarząd Gospodarczego Banku Wielkopolski SA 

oficjalnie informuje o wyborze systemu Asseco 

Poland SA – def3000 – do obsługi zarówno Gospo-

darczego Banku Wielkopolskiego, jak i Banków 

Spółdzielczych zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie 

Bankowej

▪  Grupa Softbank została wyróżniona tytułem Perła 

Polskiej Gospodarki, w rankingu „Najlepsze polskie 

przedsiębiorstwa” organizowanym przez Instytut 

Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz  

Redakcję magazynu Polish Market

Kalendarium
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Oferta Asseco Poland SA

Rozwój oferowanych oraz opracowywanie nowych, 

konkurencyjnych produktów ma na celu wzmocnie-

nie posiadanej pozycji Asseco Poland SA na dotych-

czasowych rynkach oraz zdobycie nowych rynków 	

i klientów. Spółka koncentruje się przede wszyst-

kim na produkcji oprogramowania własnego, w tym 

nad rozwojem swojego sztandarowego produktu – 

def3000 - kompleksowego transakcyjnego systemu 

bankowego.

Oprogramowanie własne

▪ Oprogramowanie dla banków

 • systemy transakcyjne

 • kanały dostępu 

 • systemy analityczne

 • systemy wspomagające

▪  Oprogramowanie dla instytucji 	

rynku kapitałowego

▪ Oprogramowanie dla administracji publicznej

▪ Oprogramowanie dla przedsiębiorstw

 • systemy ERP

 • systemy analityczne

 • systemy GIS/NIS

Oprogramowanie obce

▪ Oprogramowanie bazodanowe i narzędziowe

▪ Aplikacje, np.

 • systemy CRM

 • systemy do zarządzania ryzykiem
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Oferta Asseco Poland SA

Usługi integracyjne

▪ Bezpieczeństwo systemów sieciowych

▪ Bezpieczeństwo zasobów i usług 

▪ Struktura sieciowa

▪ Usługi dla użytkowników 

▪ Zarządzanie strukturą IT

▪ Efektywność dostępu i pasma

▪ Przetwarzanie danych

▪ Audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego

▪ Budynek inteligentny

▪ Serwis i wsparcie techniczne

Outsourcing

▪ Centrum Usług Internetowych

 •  bankowość internetowa 	

dla klientów detalicznych

 •  bankowość internetowa 	

dla klientów korporacyjnych

 • bankowość telefoniczna

 • bankowość przez SMS

 • utrzymywanie witryn internetowych

▪ Centrum Przetwarzania Danych

 • outsourcing systemów transakcyjnych

▪ Centrum Usług Kartowych

 •  autoryzacja i rozliczanie transakcji kartowych

 • zarządzanie sieciami ATM oraz POS
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Polityka personalna  
Asseco Poland SA

Podstawą polityki personalnej Asseco Poland SA jest 

zespół lojalnych, zaangażowanych i kompetentnych 

pracowników, rozwijających się wraz z firmą.

Sukces zawodowy 
W Asseco Poland SA sukces zawodowy związany jest 

z rozwijaniem takich kompetencji jak:

▪ Orientacja na klienta

▪ Szacunek dla konkurencji 

▪  Prawda i otwartość w komunikacji wewnętrznej 

i zewnętrznej

▪ Promowanie najlepszych

▪ Pozytywne myślenie

Kompetencje te są brane pod uwagę w tworzeniu 

arkuszy ocen, a także są bardzo ważnym drogo-

wskazem podczas procesu rekrutacji. Poza umie-

jętnościami technicznymi to one, naszym zdaniem, 

decydują o przewadze rynkowej firmy. Każdego roku 

kilkudziesięciu studentów wybiera Asseco Poland SA, 

jako swojego pierwszego pracodawcę wiedząc, że 

dynamicznie rozwijająca się firma będzie dla nich 

doskonałym środowiskiem, pozwalającym na szybki 

rozwój i doskonalenie zawodowe.

Polityka szkoleniowa 
Polityka szkoleniowa w Asseco Poland SA wynika 

bezpośrednio ze strategii personalnej i jest ukie-

runkowana na poszerzanie wiedzy oraz doskonale-

nie umiejętności pracowników firmy. Celem szkoleń 

jest stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników dla 

zapewnienia naszym klientom obsługi na najwyż-

szym poziomie. W momencie zatrudnienia dla każ-

dego nowego pracownika opracowywany jest spe-

cjalny program adaptacyjny, którego celem jest 

nie tylko zapoznanie pracownika z firmą, lecz także 

przekazanie mu wiedzy koniecznej do wykonywania 

obowiązków. Szkolenia dla pracowników uzależnione 

są od ich indywidualnych potrzeb w zakresie rozwoju 

kompetencji oraz są dostosowane do potrzeb firmy. 

Asseco Poland SA prowadzi szkolenia  

w trzech obszarach

▪  Szkolenia ogólne – mające na celu rozwijanie 

umiejętności interpersonalnych

▪  Szkolenia specjalistyczne – mające na celu 

poszerzanie profesjonalnej wiedzy

▪  Szkolenia menedżerskie – dedykowane dla kadry 

kierowniczej, ukierunkowane na rozwijanie 

umiejętności kierowniczych
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Struktura zatrudnienia w Asseco Poland SA

Średnie zatrudnienie

Softbank Asseco Poland

Polityka personalna
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Grupa Kapitałowa Asseco* 

*  Uproszczona struktura Grupy Kapitałowej, uwzględniająca wszystkie spółki bez-

pośrednio powiązane oraz prowadzące działalność gospodarczą. Stan na dzień 

10.07.2007	r.
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Opis wybranych spółek z Grupy 
Kapitałowej Asseco
Asseco Poland SA i Asseco Slovakia a.s. są liderami 

w budowie Centrum Oprogramowania w Europie 

Środkowo-Wschodniej. Spółki mają znaczacy udział 

w Grupie pod względem osiąganych przychodów, 

wartości aktywów oraz wielkości i ilości realizowa-

nych kontraktów.

Asseco Poland SA – podstawowe informacje o spółce 

znajdują się na str. 12.

Asseco Slovakia a.s. – jest integratorem i producen-

tem innowacyjnych systemów IT dla sektora finan-

sowego, sektora przedsiębiorstw oraz instytucji pub-

licznych. Oferuje m.in. systemy informatyczne dla 

bankowości i ubezpieczeń, systemy do obsługi kart 

płatniczych, rozwiązania e-commerce, call-centers 

oraz projekty „pod klucz”. Według rankingu prze-

prowadzonego przez International Data Corporation 

(IDC) Asseco Slovakia znajduje się wśród pięciu naj-

ważniejszych firm IT na Słowacji. Rozwiązania spółki 

są obecne w wielu krajach europejskich m.in.: na 

Słowacji, Węgrzech, w Czechach i w Rumunii. 

Asseco Czech Republic a.s. – jest wiodącą na czeskim 

rynku firmą informatyczną, mającą duże doświadcze-

nie w realizacji kompleksowych projektów IT. Spółka 

oferuje pełen zakres rozwiązań IT, które wspoma-

gają efektywność procesów biznesowych klientów, 

poprzez dostarczanie takich usług jak integracja 

systemów IT, outsourcing oraz szeroki zakres spe-

cjalistycznych rozwiązań dedykowanych do poszcze-

gólnych sektorów gospodarki i poszczególnych klien-

tów. W szczególności spółka kieruje swoją ofertę do 

instytucji administracji publicznej, urzędów samo-

rządowych, banków i instytucji finansowych oraz 

prywatnych przedsiębiorstw.

Asseco Romania SA – przedmiotem działalno-

ści Asseco Romania SA są inwestycje kapitałowe 	

w spółki informatyczne oraz świadczenie usług infor-

matycznych na terenie Rumunii.

Asseco Adria SA – przedmiotem działalności 

Asseco Adria SA są inwestycje kapitałowe w spółki 

informatyczne oraz świadczenie usług informatycz-

nych na terenie Serbii, Macedonii i Chorwacji.

Grupa Kapitałowa Asseco
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Asseco Business Solutions SA – jedna z najwięk-

szych polskich spółek informatycznych, oferujących 

oprogramowanie wspomagające zarządzanie przed-

siębiorstwem, usługi e-learningowe i outsourcing. 

Spółka powstała w wyniku połączenia Incenti SA, 

Wa-Pro Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o. i Safo Sp. z o.o. 

Asseco Business Solutions SA stanowi Centrum 

Kompetencyjne, odpowiedzialne za systemy ERP, 

oprogramowanie dla MSP (Małych i Średnich Przed-

siębiorstw), outsourcing oraz e-learning.

Asseco Systems Sp. z o.o. – jedna z największych pol-

skich firm, świadczących usługi serwisowe i outsou-

rcing IT. Spółka specjalizuje się w zaawansowanych 

usługach związanych z integracją systemów (bezpie-

czeństwo danych, archiwizacja i zarządzanie zaso-

bami IT). Firma posiada także kompetencje z zakresu 

usług teletechnicznych i automatyki budynków.

ADH Soft Sp. z o.o. – wiodący polski producent opro-

gramowania przeznaczonego dla przedsiębiorstw 

operujących na rynku usług finansowych, a w szcze-

gólności przedsiębiorstw leasingowych. ADH-Soft 

dostarcza wsparcie technologiczne do ponad 70% 

klientów operujących na rynku leasingowym, obsłu-

gując blisko 1000 użytkowników. 

NOVUM Sp. z o.o. - od samego początku koncen-

truje się na tworzeniu systemów informatycznych do 

obsługi sektora bankowego. Firma funkcjonuje jako 

wytwórca aplikacji bankowych, integrator i dostawca 

kompleksowych systemów informatycznych.

GLADSTONE Consulting Ltd. - spółka Gladstone 

została założona w 1999 roku. Podstawową dzia-

łalnością Gladstone są profesjonalne usługi konsul-

tingowe w zakresie systemów informatycznych dla 

instytucji finansowych.
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Asseco Poland na rynku 
kapitałowym

Informacje o akcjach Spółki 
Spółka Asseco Poland SA zadebiutowała na Giełdzie 

Papierów Wartościowych w Warszawie w czerwcu 

1998 roku pod nazwą Softbank SA. W 2007 roku 

Softbank SA połączył się ze spółką Asseco Poland SA, 

przyjmując jej nazwę. Kapitał zakładowy Spółki 

dzieli się na 46 445 804 akcji zwykłych na okaziciela 

o wartości nominalnej 1 złoty każda. Wszystkie akcje 

Spółki są wprowadzone do obrotu na GPW. 

Łączna liczba akcji 46 445 804 

Seria A 25 174 713

Seria B 3 210 000

Seria C 17 735 815

Seria D 295 000

Seria R 30 276

% w wolnym obrocie 	

(free float) Ok. 57% akcji 

	

Kod papierów 	

wartościowych (ISIN) PLSOFTB00016

	

Tickery: 

GPW ACP

Reuters SOBK.WA 

Bloomberg  ACP PW

	

Miejsce notowań:  

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

International Order Book na London Stock Exchange

	

Akcje Spółki znajdują się w indeksach: 

WIG  Indeks spółek notowanych na GPW

mWIG40  Indeks 40 średnich spółek giełdowych

TechWIG  Indeks spółek innowacyjnych 

technologii

WIG		

Informatyka  Indeks spółek z sektora informatyka

WIG-PL Indeks polskich spółek giełdowych

Asseco Poland na rynku kapitałowym
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Kurs akcji i wartość 
giełdowa

W styczniu 2007 roku połączyły się dwie giełdowe 

spółki: Softbank SA (debiut 1998 rok) i Asseco Poland 

SA (debiut 2004 rok). Kurs akcji Asseco Poland SA 

na przestrzeni 2,5 roku, od debiutu do połączenia, 

wzrósł o 236%. W związku z połączeniem akcje 

Asseco Poland SA zostały wycofane z obrotu publicz-

nego, natomiast spółka Softbank SA zmieniła swoją 

nazwę na Asseco Poland SA. Także analizując wartość 

giełdową, czy zmiany kursu akcji Asseco Poland SA 

porównujemy je z historyczną kapitalizacją i kursem 

akcji Softbank SA.

Wartość giełdowa
Debiut giełdowy Asseco Poland SA (wtedy Softbank SA) 

miał miejsce 2 czerwca 1998 roku przy kursie 20,25 zł 

za akcję. Kapitalizacja giełdowa spółki wynosiła 	

	

	

	

	

wówczas 325 mln zł. W 1999 roku wartość giełdowa 	

wzrosła do 1 118 mln zł, co było wynikiem konse-

kwentnie zwiększanych wyników finansowych oraz 

hossy giełdowej. W 2000 roku rozpoczął się okres 

bessy, wyniki spółki wypracowywane w latach 2000–	

–2002 obniżały się, także na koniec 2002 roku kapi-

talizacja giełdowa wyniosła 194 mln zł i była naj-

niższa w historii. Od 2003 roku nastąpiła ogólna 

poprawa koniunktury giełdowej. Spółka z roku na 

rok poprawiała wypracowywane wyniki finansowe. 

Na koniec 2006 roku wartość giełdowa wyniosła 

1 264 mln zł. W styczniu, po fuzji z rzeszowską spółką 

Asseco Poland SA kapitalizacja giełdowa wzrosła do bli-

sko 4 000 mln zł. Tym samym Asseco Poland SA stało 

się największą polską spółką informatyczną notowaną 

na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Wartość giełdowa Spółki od debiutu na GPW  
(w mln PLN na koniec roku)

817
585737

1	118 1	042
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532
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1	264
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373
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kapitalizacja dawnego Softbank SA

kapitalizacja dawnego Asseco Poland SA

kapitalizacja Asseco Poland SA po połączeniu z Softbank SA	
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Kurs akcji w �00� roku 
W 2006 roku kurs akcji spółki wzrósł o 29%. 	

Na początku roku nastąpiła korekta ceny akcji, jednak 

po ogłoszeniu w maju 2006 roku zamiaru połączenia 	

z rzeszowską spółką Asseco Poland SA kurs akcji 

zaczął konsekwentnie rosnąć. W listopadzie 2006 roku 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały 

o połączeniu Asseco Poland SA i Softbank SA. Decyzja 

ta spowodowała znaczny wzrost wartości kursu 

akcji. Formalne połączenie nastąpiło 4 stycznia 2007 

roku. Od tej daty kurs akcji Asseco Poland SA wzrósł 	

o 70% (od 50,2 zł – 4 stycznia 2007 roku do 84,9 zł 	

25 maja 2007 roku). W ciągu tych kilku miesięcy od 

połączenia Asseco Poland SA raportowało najlepsze 	

w historii wyniki finansowe za pierwszy kwartał oraz 

konsekwentnie realizowało strategię budowy Centrum 

 Zmiana kursu akcji i obroty od debiutu ost. 3 lata ost. 12 m ost. 6 m ost. 3 m

Zmiana kursu akcji Asseco Poland +319% +327% +112% +71% +38%

Zmiana indeksu WIG +325% +170% +55% +25% +11%

Zmiana kursu akcji Asseco Poland 	
relatywnie do indeksu WIG

-6% +156% +57% +46% +26%

Średnie obroty na sesję w okresie 	
w tys. PLN

2	818 2	330 2	989 4	281 3	741

Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej 

poprzez akwizycje, co niewątpliwie miało wpływ na 

wzrost wartości kursu akcji.     

Kurs akcji na tle indeksu WIG
W ciągu ostatnich 3 lat kurs akcji spółki wzrósł ponad 

czterokrotnie, znacznie więcej niż indeks WIG. 	

W ciągu ostatnich 3, 6 i 12 miesięcy cena akcji Asseco 

Poland SA wzrastała szybciej niż rynek akcji w Polsce. 

Średnie obroty na akcjach Asseco Poland utrzy-

mywały się na poziomie 2,0–3,5 mln zł od debiutu 

w 1998 roku do 2006 roku. Znaczący wzrost obro-

tów giełdowych nastąpił po połączeniu Softbank SA 	

z Asseco Poland SA. W 2007 roku średnie obroty 

wynoszą około 3,7–4,3 mln zł na sesję giełdową.
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Asseco Poland na rynku kapitałowym
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Spotkania z inwestorami
Dbając o efektywną komunikację z akcjonariuszami 

Spółka regularnie spotyka się z inwestorami indywi-

dualnym i instytucjonalnymi zarówno w Polsce jak i za 

granicą. W 2006 roku przedstawiciele Asseco Poland SA 

odbyli ponad 100 spotkań z inwestorami giełdowymi. 

Spółka organizuje cykliczne spotkania z inwestorami 

i analitykami po publikacji wyników kwartalnych. 

Ponadto w 2006 roku spółka brała udział w konfe-

rencjach inwestorskich w Londynie, Paryżu, Pradze, 

Wiedniu oraz Brukseli. Przedstawiciele spółki równie 

chętnie uczestniczą w spotkaniach z inwestorami indy-

widualnymi, organizowanych przez Stowarzyszenie 

Inwestorów Indywidualnych (np. WallStreet w Za-

kopanem) oraz Giełdę Papierów Wartościowych (np. 

CEE Market Forum w Warszawie).

Polityka dywidendowa
Najważniejszym celem Asseco Poland SA jest konse-

kwentny, dynamiczny rozwój spółki. Asseco Poland 

SA buduje długoterminową wartość dla akcjonariu-

szy realizując strategię wzrostu poprzez akwizycje 

i rozwój wewnętrzny. Swoimi sukcesami spółka 

pragnie dzielić się z akcjonariuszami i wypłaca nad-

wyżkę wolnych środków pieniężnych w formie dywi-

dendy. 

Zarząd podtrzymuje zadeklarowaną w 2005 roku 

intencję, aby od 10% do 40% wypracowanego przez 

Asseco Poland SA zysku netto było wypłacane akcjo-

nariuszom w postaci dywidendy. Poziom wypłacanej 

dywidendy jest uzależniony od płynności finansowej 

spółki oraz planowanych wydatków inwestycyjnych. 

Historia wypłaty dywidendy 

Z zysku netto  
wypracowanego w roku: �00� �00�

w tysiącach złotych 16	111 18	578

na 1 akcję w złotych 0,64 0,40

% zysku netto 30% 32%

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które 

odbyło się 23 maja 2007 roku, została podjęta 

uchwała o podziale zysku netto wypracowanego 

w 2006 roku. Do podziału pomiędzy akcjonariu-

szy przeznaczono 18 578 tys. zł, co stanowi 32% 

zysku netto za 2006 rok. Na 1 akcję przypada 40 gr. 

Akcje Asseco Poland SA nie są uprzywilejowane co 

do dywidendy. Oznacza to, że na każdą akcję przy-

pada taka sama wartość wypłaconej dywidendy. 
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Sprawozdanie finansowe  
Grupy Kapitałowej Asseco (dawniej Softbank)

Sprawozdanie finansowe  
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Skonsolidowany bilans
Grupa Kapitałowa Asseco (dawniej Softbank)

	

31 grudnia 2006 31 grudnia 2005  
dane porównywalne

AKTYWA tys. PLN tys. PLN

Aktywa trwałe  ��� �10  311 ���

Rzeczowe aktywa trwałe 	29	315 	37	215

Wartości niematerialne 	5	727 	14	206

Wartość firmy z konsolidacji 	74	050 	84	715

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych 	
metodą praw własności

	97	360 	86	308

Aktywa finansowe wyceniane w wartościach godziwych 	
przez wynik finansowy 

	917 	3	575

Należności długoterminowe 	54	932 	57	734

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 	25	975 	20	617

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 	1	234 	7	519

Aktywa obrotowe  3�� �0�  3�� 0��

Zapasy 	16	900 	20	171

Rozliczenia międzyokresowe 	15	564 	13	940

Należności z tytułu dostaw i usług 	146	179 	166	296

Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawych 	238 	286

Należności budżetowe 	143 	101

Inne należności 	47	625 	52	713

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 	34	313 	17	388

Aktywa finansowe wyceniane w wartościach godziwych przez wynik 
finansowy

	84	080 	52	049

Udzielone pożyczki 	210 	0

Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe 	47	355 	62	140

Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży  3 ��0  0

SUMA AKTYWÓW  ��� ���  ��� ��3
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31 grudnia 2006 31 grudnia 2005 dane  
porównywalne

PASYWA tys. PLN tys. PLN

Kapitał Własny (Przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej)  3�0 ��3  ��3 ���

Kapitał podstawowy 	25	175 	25	175

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 	253	151 	253	151

Niezrealizowane zyski netto z aktywów finansowych dostępnych 	
do sprzedaży

	0 	0

Składnik kapitałowy obligacji zamiennych na akcje 	
z tytułu płatności w akcjach

	2	498 	801

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zależnych i stowarzyszonych (3 118) 	475

Zyski (straty) z lat ubiegłych i wynik okresu bieżącego 	62	577 	4	123

UDZIAŁY MNIEJSZOŚCI  3 3�1  � ���

KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM  3�3 ���  ��� 3��

Zobowiązania długoterminowe  10� ���  11� �01

Długoterminowe rezerwy 	645 	973

Długoterminowe zobowiązania finansowe 	103	185 	99	978

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów 	3	415 	11	635

Pozostałe zobowiązania długoterminowe 	0 	4	915

Zobowiązania krótkoterminowe  �3� ���  ��3 0��

Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki, dłużne papiery wartościowe 	7	186 	40	194

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 	61	235 	141	359

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 	5	207 	3	404

Zobowiązania budżetowe 	13	447 	10	466

Zobowiązania finansowe 	32	236 	20	363

Pozostałe zobowiązania 	81	037 	47	753

Rezerwy 	3	880 	692

Rozliczenia międzyokresowe kosztów 	19	841 	17	162

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 	10	579 	11	705

Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami  
sklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży

 0  0

SUMA ZOBOWIĄZAŃ  3�1 ��3  �10 ���

SUMA PASYWÓW  ��� ���  ��� ��3
	 	 	

Sprawozdanie finansowe  
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 12 miesięcy  
do 31 grudnia 2006 

12 miesięcy  
do 31 grudnia 2005  

dane porównywalne,

tys. PLN tys. PLN

Działalność kontynuowana 	 	
Przychody ze sprzedaży  ��� ���  �33 �3�

Przychody ze sprzedaży produktów i usług 	372	823 	244	417

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 	124	864 	288	817

Koszt własny sprzedaży (381 237) (436 947)

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług (-) (269 129) (174 512)

Wartość sprzedanych towarów i materiałów (-) (112 108) (262 435)

Zysk brutto ze sprzedaży  11� ��0  �� ���

Koszty sprzedaży (-) (15 522) (12 710)

Koszty ogólnego zarządu (-) (52 653) (41 169)

Zysk netto ze sprzedaży  �� ���  �� �0�

Pozostałe przychody operacyjne 	1	263 	11	584

Pozostałe koszty operacyjne (-) (4 340) (2 144)

Zysk z działalności operacyjnej  �� 1��  �1 ���

Przychody finansowe 	79	067 	60	176

Koszty finansowe (-) (60 729) (59 592)

Udział w wynikach jednostek stowarzyszonych 	11	258

Zysk brutto  �� ���  �� �3�

Podatek dochodowy (bieżące i odroczone obciążenie podatkowe) (3 606) (5 213)

Zysk netto z działalności gospodarczej  �1 1��  �� �1�

Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Grupa kapitałowa Asseco (dawniej Softbank)
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12 miesięcy  
do 31 grudnia 2006 

12 miesięcy  
do 31 grudnia 2005  

dane porównywalne,

tys. PLN tys. PLN

Działalność zaniechana

Zysk (strata) za rok obrotowy na działalności zaniechanej 	4	119 (2 589)

Zysk za okres sprawozdawczy  �� 30�  �� �30

Przypadający:  �� 30�  �� �30

Akcjonariuszom Jednostki Dominującej  �� ���  �3 ���

Udziałowcom mniejszościowym 	742 	645

Skonsolidowany zysk netto przypisany Akcjonariuszom Asseco 
Poland SA  (dawniej Softbank SA) przypadający na jedną akcje 
(w złotych)

podstawowy z skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynu-
owanej za okres sprawozdawczy przypisany Akcjonariuszom Asseco 
Poland SA (dawniej Softbank SA) (w złotych)

 2,96  1,97

rozwodniony z skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej 
za okres sprawozdawczy przypisany Akcjonariuszom Asseco Poland SA 
(dawniej Softbank SA) (w złotych)

 2,96  1,97

Sprawozdanie finansowe  
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	 tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN

Na dzień  
1 stycznia �00� roku

 �� 1��  ��3 1�1  0  �01  ���  � �0�  ��1 ���  � 3�3  ��� ���

Zmiana z tytułu 	
rozpoznania opcji „put”

	221	 	1	918	 	2	139 (1 734) 	405

Na dzień  
1 stycznia �00� roku 
(dane porównywalne)

 �� 1��  ��3 1�1  0  �01  ���  � 1�3  ��3 ���  � ���  ��� 3�� 

Zysk za okres 	
od 1 stycznia 2006 	
do 31 grudnia 2006 roku

	74	565 	74	565 	742 	75	307

Różnice kursowe z 
przeliczenia jednostek 
podporządkowanych

(3 593) (3 593) (3 593)

Koszty świadczeń 	
pracowniczych w formie 
akcji własnych rozpoznane 
przez jednostkę stowa-
rzyszoną

	1	091 	1	091 	1	091

Koszty świadczeń pra-
cowniczych w formie akcji 
własnych

	606 	606 	606

Wypłacona dywidenda za 
2005 rok

(16 111) (16 111) (16 111)

Na dzień  
31 grudnia 2006 roku

 �� 1��  ��3 1�1  0  � ��� (3 118)  �� ���  3�0 ��3  3 3�1  3�3 ���

Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
Grupa Kapitałowa Asseco (dawniej Softbank)
za okres 12 miesięcy do dnia 31 grudnia 2006 roku, i za okres 12 miesięcy do dnia 31 grudnia 2005 roku (dane porównywalne)
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	 tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN

Na dzień  
1 stycznia �00� roku

 �0 ��1  1�� ���  � ���  �01  0 (39 862)  13� ��1  3 ���  1�0 �3�

Emisja kapitału akcyjnego 	4	224 	104	626 	0 	0 	0 	0 	108	850 	0 	108	850

Przeklasyfikowanie 
aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaży 
do inwestycji w jednostki 
stowarzyszone

(6 826) (6 826) (6 826)

Zysk za okres 	
od dnia 1 stycznia 2005 do 
dnia 31 grudnia 2005 roku

	43	985 	43	985 	645 	44	630

Różnice kursowe z 
przeliczenia jednostek 
podporządkowanych

	475 	475 	475

Nabycie akcji spółki Sawan 
Grupa Softbank SA

(1 493) (1 493)

Na dzień  
31 grudnia 2005 roku 
(dane porównywalne)

 �� 1��  ��3 1�1  0  �01  ���  � 1�3  ��3 ���  � ���  ��� 3��

Sprawozdanie finansowe  



3�

Skonsolidowany Rachunek Przepływów Środków Pieniężnych  
Grupa Kapitałowa Asseco (dawniej Softbank)

12 miesięcy 	
do 31 grudnia 2006 

12 miesięcy 	
do 31 grudnia 2005	
dane porównywalne

tys. PLN tys. PLN

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Zysk brutto z działalności kontynuowanej oraz zysk (strata) 	
z działalności zaniechanej

	78	913	 	49	843	

Korekty o pozycje: (43 634)  �� 

Udział w wyniku finansowym jednostek objętych metodą praw własności (11 258) 	0	

Amortyzacja 	12	768	 	9	818	

Zmiana stanu zapasów 	3	230	 	1	398	

Zmiana stanu należności 	33	219	 (36 497)

Zmiana stanu zobowiązań (51 016) 	18	755	

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (3 408) 	6	624	

Zmiana stanu rezerw 	4	025	 (6 098)

Przychody i koszty odsetkowe 	1	354	 	4	559	

Zyski (straty) z różnic kursowych (28 430) (2 778)

Zyski (straty) z działalności inwestycyjnej (4 137) 	3	523	

Inne 	19	 	785	

Środki pieniężne netto wygenerowane z działalności operacyjnej  3� ���  �� �3� 

Zapłacone odsetki (2 438) (5 821)

Zapłacony podatek dochodowy (5 219) (2 409)

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 	27	622	 	41	702	

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 	930	 	469	

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych 	0	 	1	700	

Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych 	0	 	1	893	

Wpływy ze spłaty aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności 	9	597	 	8	498	

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych wycenianych 	
do wartości godziwej przez wynik finansowy

	547	 	0	

Wpływy ze sprzedaży akcji w jednostkach zależnych 	0	 	11	958	

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (6 975) (6 409)

Nabycie wartości niematerialnych (1 874) (10 390)

Nabycie aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności (28 773) 	0	

Nabycie jednostek zależnych po potrąceniu przejętych środków pieniężnych (82) (18 293)

Nabycie jednostek stowarzyszonych 	0	 (28 791)
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12 miesięcy 	
do 31 grudnia 2006 

12 miesięcy 	
do 31 grudnia 2005	
dane porównywalne

tys. PLN tys. PLN

Pożyczki spłacone 	0	 	5	028	

Pożyczki udzielone 	0	 (5 356)

Otrzymane odsetki 	1	004	 	766	

Dywidendy otrzymane 	1	245	 	657	

Inne pozycje 	67	 	497	

Wpływy z realizacji transakcji forward 	26	933	 	21	518	

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej  � �1� (16 255)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy z tytułu emisji akcji 	0	 	30	581	

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 	0	 (49)

Wydatki z tytułu spłaty pożyczek/kredytów (23 877) (16 403)

Wpływy z tytułu zaciągniętych pożyczek/kredytów 	5	509	 	3	599	

Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej (16 111) 	0	

Wydatki z tytułu wykupu dłużnych papierów wartościowych (10 547) (28 376)

Inne 	0	 (3)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (45 026) (10 651)

Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (14 785) 	14	796	

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień 1 stycznia 	62	140	 	47	344	

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień 31 grudnia  �� 3��  �� 1�0 

Sprawozdanie finansowe  
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Opinia niezależnego 
biegłego rewidenta

Dla Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy
1.  Przeprowadziliśmy badanie skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 

Asseco Poland (dawniej Softbank) („Grupa”), 

w której jednostką dominującą jest Asseco Poland 

SA (dawniej Softbank SA) („Spółka”) z siedzibą 

w Rzeszowie, Al. Armii Krajowej 80, za rok zakoń-

czony dnia 31 grudnia 2006 roku, obejmującego:

 •  skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 

31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów 

i pasywów wykazuje sumę 685 567 tysięcy złotych,

 •  skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 

od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 

2006 roku wykazujący zysk netto w wysokości 

75 307 tysięcy złotych,

 •  skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale 

własnym za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku 

do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwięk-

szenie stanu kapitału własnego o kwotę 

57 705 tysięcy złotych,

 •  skonsolidowany rachunek przepływów pienięż-

nych za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do 

dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący zmniej-

szenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 

14 785 tysięcy złotych oraz

 •  dodatkowe informacje i objaśnienia („załączone 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe”).

2.  Za rzetelność, prawidłowość i jasność załączonego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jak rów-

nież za prawidłowość dokumentacji konsolidacyjnej 

odpowiada Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było zba-

danie załączonego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego oraz wyrażenie, na podstawie badania, 

opinii o tym, czy sprawozdanie to jest, we wszystkich 

istotnych aspektach, rzetelne, prawidłowe i jasne.

3.  Badanie załączonego skonsolidowanego sprawo-

zdania finansowego przeprowadziliśmy:

 •  zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewi-

zji Finansowej,

 •  stosownie do obowiązujących w Polsce postanowień:

  -  rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku 

o rachunkowości („ustawa o rachunkowości”),

  -  norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta 

wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewiden-

tów, w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pew-

ność, czy sprawozdanie to nie zawiera istotnych 

nieprawidłowości. W szczególności, badanie obej-

mowało sprawdzenie – w dużej mierze metodą 

wyrywkową – dokumentacji, z której wynikają 

kwoty i informacje zawarte w załączonym skon-

solidowanym sprawozdaniu finansowym. Badanie 

obejmowało również ocenę poprawności przyję-

tych i stosowanych przez Grupę zasad rachunko-

wości i znaczących szacunków dokonanych przez 

Zarząd Spółki, jak i ogólnej prezentacji załączo-

nego skonsolidowanego sprawozdania finanso-

wego. Uważamy, że przeprowadzone przez nas 

badanie dostarczyło nam wystarczających pod-

staw do wyrażenia opinii o załączonym skonsoli-

dowanym sprawozdaniu finansowym traktowa-

nym jako całość.
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4.  Naszym zdaniem załączone skonsolidowane spra-

wozdanie finansowe, we wszystkich istotnych 

aspektach:

 •  przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informa-

cje istotne dla oceny wyniku finansowego dzia-

łalności gospodarczej za okres od dnia 1 stycznia 

2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, jak też 

sytuacji majątkowej i finansowej badanej Grupy 

na dzień 31 grudnia 2006 roku;

 •  zostało sporządzone prawidłowo, to jest zgodnie 

z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdaw-

czości Finansowej, które zostały zatwierdzone 

przez UE; 

 •  jest zgodne z wpływającymi na formę i treść spra-

wozdania finansowego przepisami prawa regulują-

cymi przygotowanie sprawozdań finansowych.

5.  Nie zgłaszając zastrzeżeń, zwracamy uwagę na 

następującą kwestię:

  Na dzień 31 grudnia 2006 roku Grupa wykazuje 

w załączonym skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym wartość firmy w kwocie 14 224 tysięcy 

złotych powstałą na nabyciu spółki Koma SA 

(„Koma”) oraz aktywa netto spółki zależnej Softbank 

Serwis Sp. z o. o. („Softbank Serwis”) w kwocie 

39 291 tysięcy złotych. W styczniu 2006 roku doszło 

do połączenia spółek Koma i Softbank Serwis. Soft-

bank Serwis zarówno w 2005 jak i w 2006 roku 

ponosi straty netto. Jak przedstawiono w punkcie 11 

Not objaśniających do załączonego skonsolidowa-

nego sprawozdania finansowego Zarząd Spółki 

dokonał analizy i wyceny wartości Softbank Serwis 

metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych 

i dokonał częściowego odpisu wartości firmy. 

Ze względu na fakt, że wycena ta oparta jest w dużej 

mierze o przewidywane wyniki operacyjne i finan-

sowe Softbank Serwis, naszym zdaniem istnieje nie-

pewność związana z realizacją tych wyników oraz 

wspomnianych powyżej aktywów.

6.  Zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki 

na temat działalności Grupy w okresie od dnia 

1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku 

oraz zasad sporządzenia rocznego skonsolidowa-

nego sprawozdania finansowego („sprawozdanie 

z działalności”) i uznaliśmy, że informacje pocho-

dzące z załączonego skonsolidowanego sprawozda-

nia finansowego są z nim zgodne. Informacje 

zawarte w sprawozdaniu z działalności uwzględniają 

odpowiednie postanowienia rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 19 października 2005 roku w spra-

wie informacji bieżących i okresowych przekazywa-

nych przez emitentów papierów wartościowych 

(Dz. U. nr 209, poz. 1744). 

w imieniu Ernst & Young Audit Sp. z o.o.

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

numer ewid. 130

Sebastian Łyczba

Biegły rewident

Nr ewidencyjny 9946/7392  	

Jacek Hryniuk

Biegły rewident

Nr ewidencyjny 9262/6958

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2007 roku

Sprawozdanie finansowe  
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Skonsolidowany Bilans
Grupy Kapitałowej Asseco (przed połączeniem z Softbank)

 
31.12.2006 31.12.2005

AKTYWA tys. PLN tys. PLN

Aktywa trwałe 1�� ��� �� ���

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 29	542 26	693

Wartość firmy 25	256 	

Wartość firmy jednostek podporządkowanych 66	583 32	133

Rzeczowe aktywa trwałe 23	235 9	138

Należności długoterminowe 8	512 583

 Od jednostek powiązanych 7	711 	

 Od pozostałych jednostek 801 583

Inwestycje długoterminowe 52 7	811

Nieruchomości 	 	

Wartości niematerialne i prawne 	 	

Długoterminowe aktywa finansowe 52 7	811

w jednostkach powiązanych, w tym: 	 7	759

 udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 	 	

 udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją 	 57

 w pozostałych jednostkach 52 52

Inne inwestycje długoterminowe 	 	

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1	052 1	538

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1	019 1	500

Inne rozliczenia międzyokresowe 33 38

Aktywa obrotowe ��� ��� 1�� �0�

Zapasy 2	933 979

Należności krótkoterminowe 62	227 51	025

Od jednostek powiązanych 3 1

Od pozostałych jednostek 62	224 51	024

Inwestycje krótkoterminowe 141	080 89	240

Krótkoterminowe aktywa finansowe 141	080 89	240

 w jednostkach powiązanych 4	437 1	530

 w pozostałych jednostkach 1	893 308

 środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 134	750 87	402

Inne inwestycje krótkoterminowe 	 	

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 18	512 13	358

Aktywa razem 3�3 ��� �3� ���
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31.12.2006 31.12.2005

Pasywa tys. PLN tys. PLN

Kapitał własny 1�� ��� 13� �1�

Kapitał zakładowy 578 578

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 	 	

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 	 	

Kapitał zapasowy 132	012 116	949

Kapitał z aktualizacji wyceny 	 	

Pozostałe kapitały rezerwowe 4	967 	

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 495 -621

 dodatnie różnice kursowe 495 	

 ujemne różnice kursowe 	 621

Zysk (strata) z lat ubiegłych -1	079 -1	102

Zysk (strata) netto 52	874 23	908

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 	 	

Kapitały mniejszości �� �3� 13 30�

Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych   

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania �� 3�� �� ���

Rezerwy na zobowiązania 9	908 13	236

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2	345 1	423

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 115 56

  długoterminowa 63 54

  krótkoterminowa 52 2

Pozostałe rezerwy 7	448 11	757

 długoterminowe 	 	

 krótkoterminowe 7	448 11	757

Zobowiązania długoterminowe 11	342 459

Wobec jednostek powiązanych 	 	

Wobec pozostałych jednostek 11	342 459

Zobowiązania krótkoterminowe 55	390 62	689

Wobec jednostek powiązanych 1	635 4	423

Wobec pozostałych jednostek 53	728 58	266

Fundusze specjalne 27 	

Rozliczenia międzyokresowe 9	705 3	100

Ujemna wartośc firmy 	 	

 Inne rozliczenia międzyokresowe 9	705 3	100

 długoterminowe 	 	

 krótkoterminowe 9	705 3	100

Pasywa razem 3�3 ��� �3� ���

Wartość księgowa w tys. zł 189	847 139	712

Liczba akcji w szt. 3	850	000 3	850	000

Wartość księgowa na jedną akcję (w tys. zł) 49,31 36,29

Rozwodniona liczba akcji 3	862	501 	

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w tys. zł) 49,15

Sprawozdanie finansowe  
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Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Grupy Kapitałowej Asseco (przed połączeniem z Softbank)

  01.01.2006  
- 31.12.2006

 01.01.2005 
-31.12.2005

tys. PLN tys. PLN

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 33� ��� �1� ��1

- od jednostek powiązanych 	 13

Przychody netto ze sprzedaży produktów 248	148 147	117

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 87	076 70	454

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: �3� ��� 1�3 0��

- od jednostek powiązanych 6	728 1	645

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 153	226 90	370

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 79	732 62	706

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 10� ��� �� ���

IV. Koszty sprzedaży 1� ��� 13 ��3

V. Koszty ogólnego zarządu 3� 3�0 �� ��3

VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) �� ��0 �� ���

VII. Pozostałe przychody operacyjne � ��� 3 0�1

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 186 21

Dotacje 	 	

Inne przychody operacyjne 2	803 3	040

VIII. Pozostałe koszty operacyjne � 1�� �0�

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 	 	

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 193 85

Inne koszty operacyjne 1	976 517

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) �� ��0 30 �1�

X. Przychody finansowe 30 �0� � �3�

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 	 	

 - od jednostek powiązanych 	 	

Odsetki, w tym: 3	095 2	771

 - od jednostek powiązanych 222 31

Zysk ze zbycia inwestycji 	 10

Aktualizacja wartości inwestycji 	 3	758

Zysk zrealizowany na emisji akcji jednostki zależnej 25	439 	

Inne 1	674 0



��

  01.01.2006  
- 31.12.2006

 01.01.2005 
-31.12.2005

tys. PLN tys. PLN

XI. Koszty finansowe � ��� � ��1

 Odsetki, w tym: 1	315 269

 - dla jednostek powiązanych 23 	

Strata ze zbycia inwestycji 	 	

Aktualizacja wartości inwestycji 	 26

Inne 8	182 1	996

XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podp. ���  

XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) �� �30 3� ���

XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)   

Zyski nadzwyczajne 	 	

Straty nadzwyczajne 	 	

XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych   

XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych ��� �31

XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) �� ��� 3� ���

XVIII. Podatek dochodowy � 0�� � 03�

część bieżąca 7	835 5	589

część odroczona 1	252 447

XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   

XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych 
metodą praw własności

  

XXI. (Zyski) straty mniejszości � ��� � ��3

XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) �� ��� �3 �0�

Zysk (strata) netto (zanualizowany) w tys. zł �� ��� �3 �0�

Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt. 3 ��0 000 3 ��3 333

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w tys. zł) 13,73 6,86

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 3 ��� �00  

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w tys. zł) 13,69  

Sprawozdanie finansowe  
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Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
Grupy Kapitałowej Asseco (przed połączeniem z Softbank)

  01.01.2006  
- 31.12.2006

 01.01.2005 
-31.12.2005

tys. PLN tys. PLN

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 13� �1� �� �03

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 	 	

korekty błędów podstawowych 	 	

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO),  
po uzgodnieniu do danych porównywalnych

13� �1� �� �03

1. Kapitał zakładowy na początek okresu ��� �1�

Zmiany kapitału zakładowego 	 60

zwiększenia (z tytułu) 	 60

  - emisji akcji (wydania udziałów) 	 60

  - podwyższenia wartosci akcji 	 	

zmniejszenia (z tytułu) 	 	

  - umorzenia akcji (udziałów) 	 	

Kapitał zakładowy na koniec okresu ��� ���

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu   

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 	 	

zwiększenia (z tytułu) 	 	

zmniejszenia (z tytułu) 	 	

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu   

3. Akcje (udziały) własne na początek okresu   

Zmiany akcji (udziałów) własnych 	 	

zwiększenia (z tytułu) 	 	

zmniejszenia (z tytułu) 	 	

Akcje (udziały) własne na koniec okresu   

4. Kapitał zapasowy na początek okresu 11� ��� �� 1��

Zmiany kapitału zapasowego 15	063 52	785

zwiększenia (z tytułu) 15	063 53	208

 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 	 44	588

 - z podziału zysku (ustawowo) 	 	

 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 15	063 8	620

zmniejszenie (z tytułu) 	 423

 - pokrycia straty 	 423

 - pokrycia kosztów emisji akcji 	 	

 - wypłaty dywidendy 	 	

 - podwyższenia wartości akcji 	 	

Kapitał zapasowy na koniec okresu 132	012 116	949



��

  01.01.2006  
- 31.12.2006

 01.01.2005 
-31.12.2005

tys. PLN tys. PLN

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu (BO)   

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu (BO)   

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 	 	

korekty błędów podstawowych 	 	

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu (BO),  
po uzgodnieniu do danych porównywalnych

  

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 	 	

zwiększenia (z tytułu) 	 	

zmniejszenia (z tytułu) 	 	

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu   

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu (BO)   

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu (BO)   

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 	 	

korekty błędów podstawowych 	 	

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu (BO),  
po uzgodnieniu do danych porównywalnych

  

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 4	967 	

zwiększenia (z tytułu) 4	967 	

 - wycena warrantów 	 4	967

zmniejszenia (z tytułu) 	 	

6.3. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu � ���  

7. Różnice kursowe z konsolidacji ��� -��1

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu �� 1�� 1� ��1

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu �� 1�� 1� ���

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 	 	

korekty błędów podstawowych 	 	

Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych �� 1�� 1� ���

zwiększenia (z tytułu) 621 240

  -  korekty związane z rozliczeniem różnic kursowych z przeliczenia jednostek podporządkowanych 621 240

zmniejszenia (z tytułu) 23	885 16	485

 - przeznaczenie na kapitał zapasowy 15	063 8	620

 - przeznaczenie na wypłatę dywidendy 8	746 7	610

 - przeznaczenie na wypłaty z zysku 76 255

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -1 0�� -��3

Strata z lat ubiegłych na początek okresu  ��1

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 	 	

korekty błędów podstawowych 	 	

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych  ��1

zwiększenia (z tytułu) 	 1

 - korekty podatku dochodowego 	

zmniejszenia (z tytułu) 	 423

 - pokrycia z kapitału zapasowego 	 423

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu  31�

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1 0�� -1 10�

9. Wynik netto �� ��� �3 �0�

zysk netto �� ��� �3 �0�

strata netto   

odpisy z zysku   

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 1�� ��� 13� �1�

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1�� ��� 13� �0�

Sprawozdanie finansowe  



��

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
Grupy Kapitałowej Asseco (przed połączeniem z Softbank)

  01.01.2006  
- 31.12.2006

 01.01.2005 
-31.12.2005

tys. PLN tys. PLN

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia

I. Wpływy   

Sprzedaż 	 	

Inne wpływy z działalności operacyjnej 	 	

III. Wydatki   

Dostawy i usługi 	 	

Wynagrodzenia netto 	 	

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 	 	

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 	 	

Inne wydatki operacyjne 	 	

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)   

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia   

I. Zysk (strata) netto �� ��� �3 �0�

II. Korekty razem -� 1�� 1 ���

Zyski (straty) mniejszości 7	295 4	953

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 	 	

Amortyzacja, w tym: 10	758 3	696

  -  odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy 	
jednostek podporządkowanych

-726 -432

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 6	784 -681

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 885 -31

(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -26	259 -104

Zmiana stanu rezerw -2	801 6	021

Zmiana stanu zapasów -415 -140

Zmiana stanu należności -6	674 -22	543

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -7	197 15	059

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2	903 -3	839

Inne korekty 5	522 -414

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) �3 ��� �� ���

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   

I. Wpływy 1� 3�� 11 ���

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 848 528

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 	 	

Z aktywów finansowych, w tym: 1	337 5	690

 w jednostkach powiązanych 800 	

 - zbycie aktywów finansowych 800 	

 - dywidendy i udziały w zyskach 	 	

 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 	 	



��

  01.01.2006  
- 31.12.2006

 01.01.2005 
-31.12.2005

tys. PLN tys. PLN

 - odsetki 	 	

 - inne wpływy z aktywów finansowych 	 	

  w pozostałych jednostkach 537 5	690

 - zbycie aktywów finansowych 9 4	935

 - dywidendy i udziały w zyskach 	 	

 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 	 365

 - odsetki 528 390

 - inne wpływy z aktywów finansowych 	 	

Inne wpływy inwestycyjne 14	204 5	467

II. Wydatki �� �0� 31 1��

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 13	254 5	396

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 	 	

 Na aktywa finansowe, w tym: 65	354 20	276

 w jednostkach powiązanych 65	354 20	194

 - nabycie aktywów finansowych 65	354 12	309

 - udzielone pożyczki długoterminowe 	 7	885

 w pozostałych jednostkach 0 82

 - nabycie aktywów finansowych 	 1

 - udzielone pożyczki długoterminowe 	 81

Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 	 	

Inne wydatki inwestycyjne 98 5	515

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -�� 31� -1� �0�

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   

I. Wpływy �� ��0 �� ���

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 83	282 44	648

Kredyty i pożyczki 16	181 10	777

Emisja dłużnych papierów wartościowych 	 	

Inne wpływy finansowe 27 	

II. Wydatki 33 �0� 10 00�

Nabycie akcji (udziałów) własnych 	 	

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 13	041 8	473

Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 118 450

Spłaty kredytów i pożyczek 17	939 	

Wykup dłużnych papierów wartościowych 	 	

Z tytulu innych zobowiązań finansowych 	 	

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1	247 813

Odsetki 1	161 272

Inne wydatki finansowe 2 	

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) �� ��� �� �1�

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) �� 3�0 �1 �00

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: �� 3�� �1 �00

 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 8 	

Środki pieniężne na początek okresu �� �0� 3� �0�

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 13� ��� �� �0�

 - o ograniczonej możliwości dysponowania 7	292 4	888

Sprawozdanie finansowe  
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Kontakt
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Katarzyna Drewnowska
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Tel: +48 22 87 86 478
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